ליי יי
ההיסטוריוגרפיה הציונית בין מיתוס למציאות
זאב שטרנהל

ספק אם מבחינת ערכו הסגולי ראוי מאמרו

רצינית .

הקנטרני של יוסף גורני לתגובה

כמסמך

המייצג

חולשותיה ,

את

נ אך

פגמיה

ועיוותיה של ההיסטוריוגרפיה של תנועת
העבודה הישראלית  ,זהו מאמר הראוי לשמש
חומר לימוד בכל האוניברסיטאות  ,בבחינת
אות אזהרה מפני תפיסה היסטורית פשטנית

ורדודה  .גורני מייצג גם פן אחר  ,קשה לא
פתות  ,של המציאות האקדמית

הישראלית :

הנזק שזורע הניתוק  ,המקובל אצלנו  ,בין
ההיסטוריה

של היהודים להיסטוריה הכללית .

התפיסה שלפיה תולדות היהודים הן נושא
ייחודי למחקר הניבה כבר פרות באושים

רבים  ,אך בתחום תולדות המאה העשרים

מבחינתו של גורני ' בנין אומה או

אכן
תיקון חברה '  2חוטא בחטא קרדינלי  :זהו ספר

הביקורת הרציונלית את

המעמיד במבחן

ולשם כך הוא עושה

ה ' אמיתות ' המקובלות
מחקר משווה  ,והוא אף
שימוש בכלים של
שההיסטוריה שלנו אינה תסינה בפני
מניח
 ,היפה בררך כלל  ,בעיני אנשים
אזמל הניתוח לתולדות אומות העולם .
כמו גורני  ,רק
שלושה רבדים תחילה בחנתי
הספר בנוי
האידאולוגיה שגיבש הזרם המרכזי
את מהות
 ,את מהות המטרות
של תנועת העבודה
המייסדים ואת טיבה של
שקבעו לעצמם
שביקשו לבנות בארץ  -ישראל
החברה

.

.

מוגדרת כאן

האידאולוגיה

לפוליטיקה  ,והמחקר בודק

ובמיוהד בכל הקשור לתולדות הציונות ,

גומלין בין תרבות

תוצאותיה היו הרסניות ממש  .גישה זו היא

הן את טיבה של

שהביאה לשיתוק כל גישה ביקורתית של

ששימשה את התנועה

ממש ,

להנצחתם

לטיפוח
בגטו

זהותנו

של

הקולקטיבית ,

אינטלקטואלי ,

השוואתיים

וללא

אוניוורסלי .

כאשר

העבודה ,

מיתוסים

מיתוספים

ללא

פרמטרים
נוגע
לכל

הנוחים

להסתגרות
קני

מידה

בעלי

תוקף

העניין

לתנועת

התחלואים

גם

העיוורון האמוציונלי והנאמנות הארגונית .

כמסכת יחסי

המערכת הנורמטיווית
והן את יחסי הגומלין

בין הרצוי למציאות .

מה היו המטרות אלא

שנית  ,בדקתי לא רק
ההישגים
גם מה היו

בפועל .

המסקנות

בתכלית

שאליהן הגעתי שונות
זה שנות
שנאחזת בהן
לא זו בלבד שלא היה
האפולוגטית  :לטענתי
לבין ההישגים בפועל ,
פער גדול בין הרצוי
דור

האסכולה

 ,כנין אומה או תיקון חברה
1

" גורני  ' ,המהות ההיסטורית של הסוציאליזם
הקונסטרוקטיווי '  ,קתדרה  ( 79 ,ניסן תשנ " ו ) ,

עמ '

82

כ-

191

מאלה

2

ז ' שטרנהל
וסוציאליזם
, 1940 - 1904

?

לאומיות

הישראלית
העבודה

בתנועת995נ .

תל  -אביב
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אלא המטרות שמומשו היו בדיוק אלה שבהן

מכשיר

התמקדו המייסדים ושאליהן רצו להגיע -

הציונות  ,אך הם לא חשבו  -בניגוד לחוקרים

מהפכה תרבותית  ,כיבוש הארץ  ,עצמאות

תמימים  -שבארץ  -ישראל באמת התרחש עוד

המייסדים ,

נס אחד  ,וכבמטה קסם נעלם הניגוד בין

יהודים .

לאומית והקמת מדינת

בניגוד

המקובלת ,

לסברה
או

' פרגמטיסטים '
אידאולוגים

נוקשים

במטרותיהם

בכל

לא

' ראליסטים '
אשר

וקנאים

מאודם .

.

לאומיות לסוציאליזם ואמנם כאשר התפארו

אלא

המייסדים ביכולתם לפרוק את עולה של כל

דבקו

תפיסה ' דוגמטית '  ,הם לא התכוונו לומר

המטרות

שמלכתחילה לא היתה כוונה להשיגן נותרו

זו

מעבר

להישג

המייסדים לא חתרו

:

לשינוי הסדר החברתי  ,ולא היתה להם ראייה

המעשית

השתחררות

של

אידאולוגיים

היתה

במשמעותו

הרגילה ,

זניחת

:

התוצאה
מכבלים

הסוציאליזם

הלא  -מעוותת

של

כוללת של תברה חלופית לסדר הקפיטליסטי .

המושג  .כך ויתרה האליטה התנועתית במודע

לבסוף בחנתי את האידאולוגיה והמעשה

המטרות

של תנועת העבודה ואת המציאות החברתית

של

היישוב

ימי

בתוך

מושגית

מסגרת

על שינוי הסדר החברתי למען

הלאומיות  .זו היתה משמעותו האמיתית של
הסוציאליזם

הקונסטרוקטיווי .

שתכליתה לברר את מהותה של הלאומיות

מעבר לכך היסטוריון  ,אם אינו רוצה

היהודית  ,את טיבו של הסוציאליזם שהתגבש

להיות תועמלן גרידא  ,אינו רשאי להתעלם

בין

מהבעייתיות הטמונה  ,מנקודת מבטו של

הסוציאליזם ללאומיות במובן זה עומדת כאן

הזהות

בארץ  -ישראל

ואת

היחס

מהות

.

הסוציאליזם ,

בעצם

מהותה

של

האם

הלאומית היהודית  .הציונות  ,כמו כל התנועות

תנועה לאומית החותרת למהפכה תרבותית ,

הלאומיות במרכז אירופה ובמזרחה  ,היתה

שהם

גוטפריד

לדיון שאלה בעלת משמעות

מוסרית

ופוליטית ,

כללית :

ערכים

ונושאת

מעוגנת בתפיסת

מטבעם בעלי אופי פרטיקולרי  ,מסוגלת בכלל

הרדר

הערכים

הי " ח

לדור

בכפיפה

עם

אחת

האוניברסליים של הסוציאליזם
היסטוריונים

כמו

גורני ,

)(Herder
:

האומה

שיוהן

נתן לה ביטוי בסוף המאה

הבסיס לזהות פוליטית קולקטיבית

רלשותפות בין בני אדם מצוי בתרבות ולא

?

שאלות מסוג זה כלל לא עלו בדעתם של
עם

המיתולוגיה או עם מערכת המושגים שיצרו

למודעות פנימית  ,ומודעות זו היא שמביאה

אך חוקר ראוי

את האדם לכך שיחוש את עצמו חלק בלתי

לשמו אינו יכול להרשות לעצמו לחזור על

נפרד של הגוף החברתי  .בני אדם המאוחדים

סיסמאות כאילו היה להן ערך אנליטי הטענה

על  -ידי תרבות משותפת  -היסטוריה  ,לשון ,

כי הסוציאליזם הקונסטרוקטיווי מצא דרך

דת  -מתלכדים לכדי יתידה אורגנית הדומה

בעצמם .

המזדהים

במסגרת

השלטונית .

המסגרת

הפוליטית

חיצונית לאדם  ,ואילו התרבות היא ביטוי

האבות המייסדים

.
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הלאומי

שזנתו את הדוגמטיות הלאומית

ידם

רק

היו

לבניין

הכוח

ולמימוש

מורחבת .

ייחודית להתגבר על הניגוד האימננטי בין

למעין משפחה

סוציאליזם ללאומיות בכך ששחרר את עצמו
מכל מסגרת קונצפטואלית  ,אינה אלא אחיזת

הלאום של האבות המייסדים  ,והאידאולוג

עיניים

:

האבות

המייסדים

בטיעון זה בעיניים

פקוחות ;

עשו

שימוש

הם ראו בו

זו היתה תפיסת

המובהק שלה הוא א " ד גורדון  ,אך יסודותיה

העיקריים מצויים גם אצל נחמן סירקין  ,היים
ארלוזורוב וברל

כצנלסון .

על  -פי כל

קני

ההיסטוריוגרפיה הציונית בין מיתוס למציאות

המידה

מוכרים

שהיו

העשרים ,

היתה

לאומיות

שבטית .

זו

בתחילת

לאומיות

המאה

אינטגרלית ,

כל ' הגרעין הקשה ' של

אנשי העלייה השנייה  -החל באנשי ' הפועל

הצעיר '  ,דרך קבוצת הבלחי מפלגתיים ובה
כצנלסון  ,יצחק טבנקין ודוד רמז  ,ועד לאגף
ה ' לאומי ' במפלגת ' פועלי ציון ' בראשות בן -

גוריון  -החזיק בתפיסה זו  .מי שלא הזדהה
עמה  ,סופו שנשחק  ,נדחק לשוליים  ,נפלט

.

מהחיים הפוליטיים או עזב את הארץ כוחות
הקונסנזוס

אלה

השולט ,

את

שהקימו

זו פעמים אין
העמיד

את

 ספור  ,ובאותה הזדמנות גםביותר

התיאור

המציאות  ' :הרי לשם
עצמנו באנו

האמיתי

תחיית האומה ותחיית

הנה כולנו  .לשם הסוציאליות בא

הנה ותורתו בידו
זאת

של

ועוד ,

מיעוט קטן ' .

4

הסוציאליזם ,

האוניוורסלי והבין

על

הממד

 -לאומי שבו  ,היה מבחינתו

ללאומיות היהודית  ,כי
של גורדון סכנת מוות
 ישראל את הגולההוא איים להעביר לארץ

השנואה .

ואמנם לשנאת

הגולה של האבות
הסוציאליזם

ואכן גורדון היה הרבה יותר מפוכח

המייסדים לא היה גבול  ,ואילו
המשטה ' בעם
סימל את ' השטן הגלותי '
ובין המוות 5 ' .
תלוש  ,מפרפר בין החיים
 1920במאמר
הסוציאליזם  ,קבע גורדון בשנת
אומה '  ,שובר את
הנושא את הכותרת ' בניין
שהגיע לארץ -
אחדותו של כוח החלוץ

גורדון

ישראל  ,הוא מרסק את ליכודו האידאולוגי

ההסתדרות  ,את ' אחדות העבודה '  ,את ' הפועל

הצעיר ' ואת מפא " י ,

ואשר מאמצע שנות

השלושים שלטו ביישוב  ,היו  ,כלשונו של

גורדון  ,כוחות הלאומיות ' השלמה ' .
הנאיווית

מההיסטוריוגרפיה

שלנו .

. ..

 -ידי טיפוחה של זהות

הבין היטב שהסוציאליזם שלל את עקרון

ומפזר את נאמנותו על

קרימות הלאום  ,סלד מהלאומיות בגרסתה

מעמדית וקשרים עם הפרולטריון
חשש כי במקום
כך יימשכו הדברים  ,יש
הכל כמו בערי
שתיבנה כאן אומה  ,יהיה '
גורדון ,
הגולה ועיירותיה ' הסוציאליזם  ,אמר
 ,ואילו העיקרון
מבוסס על ניגוד מעמדי
מעבר לכל מחיצה
הלאומי מחייב אחדות

האורגנית והתרבותית  ,וראה בשינוי יחסי

הקניין את התנאי לשינוי החיים ; גורדון ידע
שהסוציאליזם מעולם לא חשב שהאדם טעון

תיקון  :הרוע טמון בסדר החברתי  ,לא ביחיד .
לכן חתר הסוציאליזם לשינוי התברה ולא
להתחדשות

אישית

או

תרבותית .

האיש

מדגניה ידע היטב שהסוציאליזם ראה בכל
הניסיונות של ' תיקון האדם ' מעשים נאיוויים

.

שלנו  ,הלא

חברתית  ,אהדות עם ' ה " בורגנים "
החנוונים  ,הסוחרים
הם כל המון בית ישראל ,

וכו ' וכו " .

אם לא צביעות בורגנית או גנבת דעת פשוטה .
לפיכך הצטייר הסוציאליזם בעיני גורדון
כאויבה

הגדול

של

הציונות .

הוא

טרח

להדגיש זאת היטב בפני ראשוני הבאים מבני
העלייה

השלישית :

' לא לשם הסוציאליות

.

העולמי אם

6

אין ספק כי

עמדתו של גורדון היתה

עקיבה לחלוטין ובעלת

היגיון פנימי בלתי
תימצא פעם

מעורער  .לכל אלה שקיוו כי
 ,בין הלאומיות
' הפשרה הנכונה בין שתי אלה
אין שום
והסוציאליות ' השיב גורדון  ' :פה

באנו לארץ  -ישראל ולא לשמה באנו לעבוד

ולחיות בעבודה ' .
3

3

גורדון חזר והדגיש עובדה

א " ר גורדון  ' ,לחברי ברוח המנוצחים '  ,האומה
והעבודה  ,ירושלים תשי " ב  ,עמ ' . 418

4

שם  ,עמ ' . 412

5

הנ " ל  ' ,בניין אומה '  ,שם  ,עמ '

6

עמדתנו '  ,שם  ,עמ ' . 226 - 225
הנ " ל ' ,על האיחוד '  ,שם  ,עמ ' . 429 - 428

; 257

הנ " ל  ' ,לבירור

זאב שטרנהל

פשרה אפשרית  -פה אפשרי רק מעבר איטי ,

בני אדם  .לאון בלום למשל  ,איש מתון מאין

בלתי מורגש מסוציאליות ללאומיות בצורה

נאמנותו

תדשה ' .

כמוהו ,

להדגיש תמיד

נהג

את

המייסדים ביצעו מעבר זה באורח

למרקסיזם ולראות בו מצפן ומורה דרך  .מורו

היהודית

הגדול של בלום  ,ז ' ן ז ' ורס היה קאנטיאני

השלמה  ,האינטגרלית  ,אינה מסוגלת לקלוט

מובהק ,

גם

את הסוציאליזם הדמוקרטי  ,אשר מצד אחד

בהשפעתם של הפביאנים אך קודם כול בזכות

ראה את עצמו כיורש הליברליזם ומצד אחר

נאמנותו לקאנט  ,ראה בסוציאליזם את יורש

7

מושלם .

הבינו

הם

שהלאומיות

טיפח בדבקות את שורשיו

המרקסיסטיים .

ואילו

הליברליזם .

גם

ברנשטיין ,

אדוארד

באוסטרו  -מרקסיזם

ובקאנט .

שלטה

גוון הסוציאליזם האחד והיחיד שהציונות

הדבקות במרקס

יכלה לקלוט על מנת לעשותו למכשיר עבודה

ההיסטוריה של מרקס ותפיסת החירות של

יעיל היה הגוון האנטי  -מרקסיסטי  ,זה שראה

קאנט

הסוציאליזם

את האדם כתוצר של סביבתו התרבותית ולא

הדמוקרטי באופן טבעי לשלמות אחת כי

של מקומו במערכת הייצור.

שולבו

אצל

הפילוסופיה של

אבות

למרקס ולקאנט היה מכנה משותף

:

שניהם

זה היה גוון הסוציאליזם שגורני מכנה

ביקשו לשחרר את בני האדם מהתלות שבה

בספרו על ' אחדות העבודה ' בשם ' סוציאליזם

הם היו נתונים  .מרקס רצה לשחרר את האדם

כל מי שמכיר את

מהשעבוד שיוצר הסדר הקפיטליסטי  ,וקאנט

היתה

תבע ממנו ' להעז ולהיות חפשי ' בכוח תבונתו

בגישה זו כל מקוריות  :מעצם מהותו כל גוון

ולהשתחרר מהשעבוד שמקורו בהיסטוריה

של סוציאליזם לאומי רואה את עצמו כמיוחד

ובדת  ,בכנסייה ובשלטון האוטוריטרי  .זה היה

במינו  ,תוצר של תנאים חד  -פעמיים מבחינת

תוכנה המשחרר של הנאורות  ,ומרקס יכול

יהודי

יחודי ' .

ההיסטוריה

המקום

אולם

8

האירופית

והומן .

יודע

זאת

לעומת

שלא

להיחשב לאחרון הפילוסופים של הנאורות .

הסוציאליזם

הדמוקרטי  ,המעוגן במרקסיזם ובפילוסופיית

ראוי לציין בהקשר זה כי גורני כותב

את

בנימה אירונית על ' הצירוף בין מרקס לקאנט

הנאורות

של

הדגיש

קאנט ,

תמיד

האוניוורסלי  ,את המשותף לכל בני

האדם .

-

שהוא כנראה צירוף מקורי של

שטרנהל ' .

הסוציאליזם הדמוקרטי תפס את בני האדם

ואולם צירוף זה  ,כאמור  ,ידוע לכל  ,מפורסם

כיחידים חפשיים ורציונליים  ,הדומים אלה

ומתועד היטב בתולדות הסוציאליזם  .תמוה

הסוציאליזם

אפוא שפרופסור להיסטוריה שהקדיש שנות

הדמוקרטי הציב לעצמו כמטרה את שחרור
האדם מהתלות שיוצר הקפיטליזם  .מימוש

חיים רבות לחקר תנועת העבודה מציג צירוף
זה כאילו היה המצאתי שלי  .כללו של דבר ,

הקיים .

עקרונות הסוציאליזם הדמוקרטי היו זרים

אטי ,

הארץ -

לאלה בכל זמן ובכל

מקום .

המטרה חייב שינוי רדיקלי של הסדר

השינוי ייעשה

בשלבים ,

הוא

יהיה

הדרגתי וייעשה בכות הרוב  ,אך סופו ליצור

לזרם

הדומיננטי

של הסוציאליזם

ישראלי כמו לכל החלופות האחרות של

חברה אחרת ומערכת חדשה של יחסים בין
212

9

ר
8

הנ " ל  ' ,עבודתנו מעתה '  ,שם  ,עמ ' . 234
י ' גורני  ,אחדות העבודה  , 1930 - 1919 :תל  -אביב

תשל " ג  ,עמ ' . 23

9

הנ " ל ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  . 183ראה גם נוסח
אנגלי של המאמר של גורני העתיד לראות אור

בקרוב

:

of

Reality

Historical

' The

Constructive Socialism' , Israel St~ dies , 1
( ( July 1996

ההיסטוריוגרפיה הציונית בין מיתוס למציאות

לאומי .

סוציאליזם

לא

איש

הבהיר

ולא ערכים

את

הדברים באורח חד  -משמעי יותר מבן  -גוריון ,

: 1922

לא מתוך חיפוש ובקשת דרך לסדר

מהסוציאל  -דמוקרטיה .

היינו על יסודות הרמוניים של יצירה

משוכללת

חברתית  -כלכלית

פעולתנו .

קובעים את קו

אנו

הדאגה

הגדולה האחת השלטת במחשבתנו

ועבודתנו היא  -כיבוש הארץ ובנינה

.

בכות עליה רחבה כל השאר אינו
אלא פרפראות ומליצות ואל נעשה
שקר

בנפשינו . . .

אין אנו חובשי בית

המדרש המתפלפלים בהלכותיצירה
עצמית  -אנו כובשי הארץ שהועמדו

לפני קיר  -ברזל ועליהם לנפצו .

10

אלה היו מטרותיו של הסוציאליזם הלאומי

הארץ  -ישראלי ,

הוא

הסוציאליזם

הקונסטרוקטיווי  .זרם זה לתם במרקסיזם על
כל גווניו  ,בשל פילוג האומה המגולם

בו .

נוסף לכך  ,כאשר התפתח בקרב עמים שראו
את עצמם כקרבנות ההיסטוריה  ,כמו למשל
באיטליה  ,הוא ראה בסוציאליזם הדמוקרטי
מוצר מותרות של הברות עשירות  ,מנצחות ,
חברות שהגיעו אל המנוחה והנהלה  ,לא פעם
על חשבון אלה שהגורל לא שפר

עליהם .

לסוציאליסטים הלאומיים הזמן תמיד דחק

:

היה עליהם לדאוג לעמם  ,לעמם כולו  ,שהיה

נתון בסכנה של כיליון במקרים מסוימים

ובסכנת ניוון או טמיעה במקרים אחרים  .אין
זה משנה אם היתה הסכנה ממשית או
מדומה

:

התחושה

הסובייקטיווית

היא

הנותנת  .אחדות האומה הנלחמת על קיומה ,

10

ד ' בן  -גוריון  ' ,דברי תשובה למתווכחים בוועידה
השלישית של אהדות העבודה '  ,קונטרס  ,קיט

( שבט תרפ " ג)  ,עמ ' . 29

הסופית של כל פעולה פוליטית

היא המטרה
בתפיסה זו לא מעמד הפועלים הוא
וחברתית .
האומה כולה .
הפרולטריון  ,אלא
הרבה פתות אופטימי
סוציאליזם זה היה

בוועידה השלישית של ' אחדות העבודה ' ,
בדצמבר

אוניוורסליים או רווחת הימיך ,

הוא לא השליך את

וחברתיים ארוכי

יהבו על תהליכים כלכליים
אמונה מוגזמת בהמוני
טווה  ,וגם לא טיפה
אידאליסטית של
העם  .לא היתה לו ראייה
למדי ,
האדם  ,יחסו אל היחיד היה חשדני
מוגבלת מאוד  .לעומת
ואמונתו בדמוקרטיה -
ביכולתם של בני
זאת סוציאליזם זה האמין
מונהגים כראוי  ,לשנות את
אדם  ,כאשר הם
האמונה והדבקות
העולם בכוה הרצון ,
האמין הסוציאליזם
במשימה  .אך מעל לכול
 ,כוה כלכלי וכוה
הלאומי בכוח  :כוח פוליטי
 גוריון לא סמך על ספונטניותארגוני  .גם בן
פחות בדמוקרטיה מאשר
והאמין הרבה
פוליטית
בעצמה
המחזיקות
באליטות
ומטילות משמעת על ההמונים
וכלכלית
חזק וכוללני  .זה היה
באמצעות ארגון
שביקש להעמיד את כות ההמונים
סוציאליזם
האומה  ,ולפיכך היה
המאורגנים לרשות
בעצמו  ,רחוק כל כך
מרוכז כל כך
של הסוציאל  -דמוקרטיה :
מהאוניוורסליזם
של תנועת העבודה היה מופנה
כל כוח החיות
כך השתרשה
להשגת מטרותיה הלאומיות .
שבטית של העולם  .בניגוד
בקרבה ראייה
 דמוקרטיה האירופית  ,שהסתייגהלסוציאל
בכוח הפוליטי  ,כל מעייניה
תמיד מהשימוש
העבודה היו מרוכזים בצבירת
של תנועת
הקולקטיבית  .הסוציאליזם היה
העצמה
הכוח
ביותר לגיבוש
האמצעי היעיל

1י1: 2:ענ:1ם::גד: :
להביא לידי מהפכה

לאומית .

1 3

'

זאב שטרנהל

בארץ  -ישראל היה זה ארלוזורוב שגיבש

ולהעסיק בעבודה את

עקרונות אלה בצורה בהירה להפליא  ,בחיבור
מרוכז

אחד ,

יצא

שבמקורו

רוח

' הסוציאליזם העממי של היהודים '  .מי
שמעיין בעבודה זו  ,שבה הניח ארלוזורוב ,
הפוליטית

והפובליציסטית ,

ומשווה

ולא רק בגרמניה  ,מבין מיד כי סדורים לפניו
מיטב העקרונות של הסוציאליזם הלאומי ,
סוציאליזם

האומה

למען

כולה .

ובאותם

מושגים

קורדיני.

אנריקו

הלאומן
לא

גם הוא

האיטלקי
דרש עבור

איטליה אלא את הזכות לצאת למרחב על

בשנת  , 1919את הבסיס העיוני לפעילותו
תוכנה למה שנכתב באותן שנים באירופה ,

17

לפני ארלוזורוב וכצנלסון התנבא באותה

בגרמנית ,

את

מיליונותיו ' .

12

מנת שתוכל להאכיל את בניה  .לשם כך יצר
קורדיני את המושג ' אומה פרולטרית '  ' :עלינו
להתחיל

בהכרה

בעובדה

שיש

פרולטריות כמו גם מעמדות

איטליה

היא

אומה

אומות

פרולטריים . . .
מבחינה

פרולטרית

התפיסה

חומרית ומוסרית '  .הוא תבע עבור ארצו את
השמש ,

שלפיה לכל עם סוציאליזם משלו  ,המעוגן

הזכות

ללחום

בתרבותו וברוחו  ,וכי לכל תרבות ' נפש '

לכבוש

לעצמה

משלה  ,היתה אז נפוצה מאוד .באותה מידה

שבניה לא יצטרכו לצאת לגלות בארצות

נפוצה היתה ההכרה כי ישנם עמים שהם

רחוקות ,

באותו זמן ,

קרבנות ההיסטוריה  ,עמים שאי צדק משווע

ל ' סולידריות משפחתית בין כל המעמדות

להם .

נעשה

ארלוזורוב ,

שכתב

באווירה

הלוהטת של השנה שלאחר סיום מלתמת
העולם  ,ידע בדיוק למה הוא מתכוון כאשר
קבע :

' הלאומיות שלנו היא לאומיות של

רעבות . . .

כי

כל

כולנו ,

האומה

פרולטריים אנחנו מן הבחינה

כולה ,

הלאומית ' .

11

באומה ' .

על מקומה
שטחים

והטיף

תחת

להתיישבות

כמו גורדון

כדי

קורדיני תבע להחדיר ' למוחותיהם

[ של הפועלים ]

שענינם

הטוב ביותר הוא

לשמור על הסולידריות עם מעבידיהם ומעל

לכל  -עם מולדתם ולעזאזל הסולידריות עם

חברים מפראגוואי או מקוצ ' ין  -סין '
לא חשב

אחרת :

13

גורדון

' יאמרו הסוציאליסטים מה

המושג ' אומה פרולטרית ' היה באותה תקופה

שיאמרו  ,אני אומר גלוי מפורש  :קרובים לנו

בבחינת מילת קוד וסימן היכר מובהק של

יותר אלה ה " בורגנים " שלנו מכל פרולטריון

.

הסוציאליזם הלאומי גם כצנלסון הגדיר את

זר

העם היהודי ' עם של מובטלים ' ולחם את

אנחנו שואפים להתאחד  ,ואת תחייתם אנחנו

מלחמתם של ' העמים המקופתים '  ,וגם הוא

מבקשים כמו את תחייתנו אנו בעצמנו ' .

תבע למען העם היהודי את הזכות ' להאכיל

11

ח ' ארלוזורוב  ' ,הסוציאליזם העממי של היהודים ' ,

כתבי חיים ארלוזורוב  ,ג  ,תל  -אביב תרצ " ד  ,עמ '

. 26
12

:2 14

ב ' כצנלסון  ,ערכים גנוזים  :שיחות על בעיות
החינוך לסוציאליזם  ,בעריכת א ' ברוידא  ,תל -

אביב תש " ד  ,עמ ' , 49
13

; 51

הנ " ל  :במבחן  :שיתות

עם מדריכים  ,תל  -אביב תש " י , 3עמ ' . 56 , 51 - 50
קטעים נבחרים אלה מצויים בעברית בקובץ
מקורות בעריכתי  ,ראה

:

המחשבה הפשיסטית

שבעולם .

עמהם  ,עם הבורגנים

לגווניה  ,תל  -אביב תשמ " ח ,
! 902 -

,

Politici

עמ ' . 69 - 64

Discorsi

שלנו ,

14

וכן ראה

ColTadini,

:

.ע

 . 100 - 101 , 105 - 118 ,קק 2923 ( , Firenze 1923 ,
154 ff. , 421
גורדון ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '  ; 432 , 430ראה גם :
הנ " ל ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ ' ; 416

הנ " ל  , ,כנסת

ישראל '  ,האומה והעבודה ( שם )  ,עמ '  : 208הנ " ל
' לבירור עמדתנו ' ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ ' - 230 , 216

. 231

ההיסטוריוגרפיה הציונית בין מיתוס למציאות

גם כצנלסון  ,לאחר שהשתלח בכל אלה
ש ' השביעו את נפשם בתורת ארפורט '  ,בכל
אלה התובעים שוויון לפועל הערבי בשם
הסולידריות המעמדית ומוכנים לוותר על
העיקרון

של

המקודש

העברית ,

העבודה

הבהיר היטב כי בשום מקום בעולם אדם לא
נעשה סוציאליסט כי נעשה עוול למי שאינם
מבני

עמו .

15

כל הסוציאליסטים הלאומיים

להדגיש

מיאוס לא משום שאינה תואמת את צורכי
העם היהודי אלא משום שהיא מייצגת באורח
ממשי את תפיסת היסוד

הסוציאלי והלאומי ' ,

16

וכולם סלדו מחלוקת

האומה לפרולטרים ובורגנים  .מבהינתם לא
היו קיימים אלא יצרנים וטפילים

:

גם בורגני

שהשקיע את הונו בבית  -החרושת היה יצרן

החומרנית

כך  -של

של

המרקסיזם ,

ומתוך

דמוקרטיה .

והמסקנה מכל הנאמר עד כה

הסוציאל -
:

' מחויב הסוציאליזם היהודי להיות לאומי
בבירור ללא כל דו  -משמעות ' 20 .
לכל אורך המסה המרתקת הזאת נוקט

סברו  ,כמו ארלוזורוב  ,כי ' כל המעמדות
העובדים של העם ביחד הם נושאי השחרור

:

מלחמת המעמדות מוקצה מחמת

גישה

ארלוזורוב

סוציאליסטית  -לאומית

בטהרתה  :הסוציאל  -דמוקרטיה מאוסה בעיניו
כי ' השפילה את ערכה של הרוח וזלזלה

במהותה וביציריה . . .
העיקר  .לא בתי  -חרושת ,
' 21 ,

לא

ולא רק הפועל שעמד ליד פס הייצור מכאן
נבע הצורך ללחום עד חורמה במרקסיזם

קפיטליסטיים  ,אלא הרוח

ובליברליזם גם יחד  ,שתי תפיסות הקורעות

ובכוחו הם מתקיימים '  ,והוא מוסיף  ' :הכל

ארלוזורוב ייסר את

תנועת הפועלים על ש ' נרתמה בעולו של

תלוי ברוח '  22.תפיסה כוללת כזאת זרה היתה
הסוציאל  -דמוקרטיה
של
ענפיה
לכל

את

הגרמנית  ,הצרפתית והאיטלקית ולכל גווניו

הוא תקף

של האוסטרו  -מרקסיזם  ,מברנשטיין  ,ז ' ורס

לא רק את מלחמת המעמדות אלא את

את קאנט

את האומה

האינטרס

לגזרים .

המעמדי

המשקי '

הסוציאליזם ' לשאלה של

והפכה

קיבה ' .

17

ומקס

אדלר ,

שיטת

התעשיות

הגדולות ,

.

לא

והרי ' הרוח הזה הוא

שביקשו

הכספים

הם

שמתוכו נוצרו

לקלוט

מושג

במסגרת שיטתו של מרקס  ,ועד אוטו באואר ,

זה היה באותו זמן מילת קוד מרכזית נוספת

שייחד מאמץ עצום להתאים את המרקסיזם

לשלילת התוכן הרציונליסטי של המרקסיזם

למציאות של פילוג לאומי  .אצל מי שאוזנו

אין זה מקרה שארלוזורוב

רגילה לקולם של מבקרי התרבות האנטי -

על

תחילת

התפיסה ה ' חומרנית ' של הסוציאליזם

על כל

גווניו .
על

הסתער

:

הסוציאל  -דמוקרטיה

' שהשתמשה בשסוי המעמדות ובמלחמת
החזק
התעמולה
כבאמצעי
המעמדות

ביותר . ' . . .

18

הוא הסתער על העיקרון עצמו

מרקסיסטים

והאנטי  -ליברלים

של

המאה  ,הקטע הבא יהיה בעל עניין מיוחד

:

' הציויליזציה האירופית  -אמריקנית הפכה את

.

חיי האנושיות למיכניים הכל נהפך

לטכניקה .

ולא רק על יישומו במציאות היהודית  ,שבה

כל קיומה של האנושיות הזאת נעשה למכונה

כל

אורגניזציה .

לא

היתה

קיימת ,

' דיפרנציאציה מעמדית
15

17
18

ברורה . ' . . .

19

כלנלסון  ,כמבחן ( לעיל  ,הערה , ) 12
; 54 - 49

16

לפי

תפיסתו ,

זאת יש

עמ ' , 19 - 18

הנ "ל ערכים גנתים ( שם )  ,עמ ' . 25 - 24

ארלוזורוב ( לעיל  ,הערה

שם  ,עמ ' . 54
שם  ,עמ ' . 41

 , ) 11עמ ' . 37

גדולה אחת  .לא אורגניזמוס אלא

תרבות הכרך וחלוקת העבודה  -אלה הם שני

20

שם  ,עמ ' . 35
שם  ,עמ ' . 27
שם  ,עמ ' . 73

22

שם  ,עמ ' . 56

19

21
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זאב שטרנהל

עמודי התווך של היכל האלילות המודרני .

' 23

בו הצורך לוותר על שינוי החברה .

הסלידה מהעיר הגדולה ופולחן השיבה
הטבע ,

אל

אל
של

והשורשיות

הראשוניות ,
היו

הכפר ,

הסוציאליזם .

פניו

הפשטות
מן

קונסטרוקטיווי

תמיד

הסוציאליזם

מופנים כלפי עולם מודרני  ,מתועש ,

היו

עירוני .

אבי

סוציאליזם

המושג

הארץ  -ישראלי .

בהקשר

לובש

ש ' בפרולטריון

סוציאליסטית נאצלת '

25 :

סירקין

סבר

הנציונליזם

צורה

זו לא היתה תפישה

אויבי המודרניות  ,גם כאשר עשו שימוש בכל

סוציאל  -דמוקרטית .

הישגיה של התרבות הטכנולוגית  ,המשיכו

לא אימצה לעצמה את ההגדרות שהעמיד

להטיף למאבק בה וראו בה חולי המכרסם

סירקין

בגוף האומה .

שלפני

ארלוזורוב ,

הסתפק

כמו

בשליטה

כצנלסון

ולא

בחברה

ופסיכולוגיות

תרבותיות

לעם ולגזע .
ההיסטוריה . . .

בעיניו ' עוד בתקופה
נולדו והתפחתו בתוך

ובן  -גוריון ,
את

גזעיות  ,פיזיות ופסיכיות  ,אשר לפיהן נפרדו

תבע

ולא

הסוציאל  -דמוקרטיה גם

הקיבוצים השונים של בני האדם תכונות

שינויה  ,אפילו לא להלכה  .שימוש בקטגוריות
בקטגוריות

האדם ' .

בני

את

קיבלה

הסוציאל  -דמוקרטיה
התפיסה

שלפיה

לא

גם

' ההתגשמות

חברתיות גם הוא אחד המאפיינים המובהקים

המוחשית של התכונות הגזעיות  -הפסיכיות ,

הסוציאליזם

הדת

והחיים ,

של

העמים

של

הלאומי .

הסוציאליזם

הלאומי

תמיד

ראה

ובתחושת

בניצול

הם

השפה ,

עיקרי

הקיבוצים

יסוד

והמשפחות

הנחיתות של העובד בעיה סובייקטיווית ולא

הקדמונים ' .

תוצאה של מעמד האדם במערכת הייצור  .אם

סיגל לעצמו סירקין את ראיית האומה כנתון

הפוליטית

טבע  .לכן על  -פי שיטתו מוכרח היה הלאום

והחברתית  ,אם הוא כמאמרו של ארלוזורוב

לתפוס עמדת בכורה ביחס למעמד  .נוסף לכך

24

הרי מובן

האינטרסים

היטב

בתרבות

הנחה

לכך

שהמרת

נוסחה זו  ,כמו גם הנוסחה הקובעת כי

הקטגוריות החברתיות בקטגוריות תרבותיות

' הציונות היא מפעל בניין של היהודים ,

ופסיכולוגיות היא דרך המלך לוויתור על

ולפיכך אין היא עומדת בניגוד למלחמת

העובד

נמנה

האליטה

עם

' האריסטוקראטיה ההתישבותית ' ,
שאין הוא זקוק לשינוי החברה  .לא ייתכן
שארלוזורוב ,

האירופית ,

שהיה

לא

הצגת חלופה
משמעותו

מצוי

היה

לחברה

הראשונית

מודע

הקיימת .
של

זו

היתה

הסוציאליזם

סירקין

26

בניגוד לסוציאליזם הדמוקרטי

ידע

ש ' הניגוד

של

הכלכליים עושה את אחדות האומה  ,שהיא
מוקדמת לציונות ,

המעמדות  ,אלא ממעל לה ' ,

לדמיון

28

שוא ' .

27

היתה מסימני

ההיכר המובהקים של הסוציאליזם

הלאומי .

היה זה סוציאליזם של

סירקין סבר שקיים בין בני אדם שוני

בניין אומה ומדינה  ,ומלכתחילה היה מקופל

תרבותי  ,פיסיולוגי ופסיכולוגי היוצר לא רק

הקונסטרוקטיווי :

:2 1 6

קדם

נחמן

הגדול של כצנלסון  ,האיש שהוא ככל הנראה

המיתוסים של הלאומיות הרדיקלית  ,לא של
של

לארלוזורוב

סירקין ,

מורו

23

שם  ,עמ ' . 52

24

הנ " ל ' ,מלחמת המעמדות במציאות הא " י ,

אביב תרצ " ט ,
הרצאה

26

. 265

בוועידת הפועל הצעיר בפתח  -תקוה '  ,הפועל

הצעיר ,
25

18

באוקטובר , 1926עמ ' . 17

27

נ ' סירקין  ' ,הציונות הסוציאליסטית '  ,כתבי נחמן

סירקין  ,א  ,בעריכת ב ' כצנלסון ו "

קוסמן  ,תל -

עמ ' . 262

הנ " ל  ' ,גזע  ,עממיות ולאומיות '  ,שם  ,עמ '

- 264

28

הנ " ל ,

' שאלת

היהודים

הסוציאליסטית '  ,שם  ,עמ ' . 44
שם  ,עמ ' . 45

ומדינת

היהודים

ההיסטוריוגרפיה הציונית בין מיתוס למציאות

חברות בעלות אופי שונה אלא בהכרח גם

' על
לפיכך
סוגי סוציאליזם שונים .
הסוציאליזם של היהודים להיות לסוציאליזם
יהודי

ממש ' .

סירקין היה מודע למשמעות

29

החמורה של קביעתו זו וניסה להתגונן מפני
המשתמע ממנה באמצעות הטענה כי יהיו מי

שיראו

מלים

בצירוף

זה

:

מעין

אחרים  ,את מהות
ישראל כמו במקומות
לעבודה  :בעלי ההון היו
היחסים בין הון
למימוש
בעלי ברית רצויים בתנאי שיתרמו
על  -ידי השקעת כספם
המטרות הלאומיות
ליהודים
בייצור  .כאשר סיפקו מקומות עבודה

והיו נאמנים לעקרון העבודה העברית  ,נחשבו
 ,יצרנים '  ,ופועליהם נתבעו
בעלי ההון ל

עמם .

סוציאליזם ריאקציוני  ,בייחוד מתוך

לשיתוף

שהמלה ' יהודי ' ניתנת להקבלה עם

האידאולוג וה ' מצפון ' של התנועה ,

המלים

' לאומי ' ,

' נוצרי ' ,

' גרמני '

וכיו " ב  .ואולם  ,יהיה בזה רק מעשה
קונדס של פולמוס  ,שהרי לפי שורת
ההיגיון

צר

לכן

לראות בפועל היהודי פרולטר ונמנע ככל
האפשר משימוש במושג פרולטריון בשל
הקונוטציה המלחמתית המקופלת

בו .

על

ראוי

בסיס זה נוצר שיתוף פעולה הדוק בין תנועת

הסוציאליזם היהודי לעמוד בצירו

העבודה למעמד הבינוני היהודי  .מפא " י היתה

של הסוציאליזם הפרולטרי  ,שכן

לשומרת הסף של כלכלת השוק החפשי

שניהם

ועל

להם

שפרחה בארץ  -ישראל של ימי המנדט  ,והיא

בשיעבוד ובחלוקת השלטון ללא

עודדה את ההון הפרטי ואת ההתעשרות

צדק .

שורשים

האמת

פעולה

כצנלסון ,
סירב

משותפים

זרה

האינדיווידואלית  .מפא " י היתה זו שלחמה
של
בתחילת שנות השלושים בהצעתה

ומכל מקום אלה היו

ממשלת המנדט להנהיג מס הכנסה  ,וזאת על

תכניו של הסוציאליזם הקונסטרוקטיווי וזה

מנת לא להרתיע את העולים מבני המעמד

גם

30

התגוננות

לסוציאליזם

שכזאת

הלאומי .

לא

היתה

היה ההקשר התרבותי הכללי שבו התלה
לפעול המנהיגות הפוליטית והתרבותית של

.

הבינוני כצנלסון היה גם זה שהציע בשנת
,
 , 1927מעשה מובהק של סוציאליסט לאומי

העלייה השנייה והשלישית  .אליטה זו היא

להנהיג בוררות חובה ביחסי

עבודה .

בכל

שקבעה את דפוסי התפתחותו של היישוב

מפלגה סוציאליסטית באותו זמן היו מוציאים

ושל מדינת ישראל אחריו  -על כך אין

אל מחוץ לגדר מנהיג שהיה מעלה רעיון

מחלוקת עובדה זו אך מבליטה ביתר שאת

כזה .

.

31

את תקפותן של מסקנותי  :ביסוס בניין הארץ

כצנלסון נקט בעניין זה עמדה טבעית

על עקרונות הלאומיות האינטגרלית  ,תוך

לגמרי  ,כי מבחינות רבות היה המורה הרוחני
האנטי
לעמדותיו
קרוב
של מפא " י

ויתור

מודע

הדמוקרטי

על

ופיתוח

עקרונות

תפיסה

הסוציאליזם

סוציאליסטית -

מרקסיסטיות

של

המנהיג

הסוציאליסטי

לאומית  -כל אלה נעשו כבר בתקופת

הבלגי המוכשר והקונטרוורסלי מאוד  ,אויבה

בראשית זו .

הגדול של הסוציאל  -דמוקרטיה של זמנו ,

סדר העדיפויות הכתיב בהכרח  ,בארץ -

. 31

הנדריק

דה  -מאן .

דה  -מאן  ,שמבחינת כוחו

ל ' בניז אומה ' ( לעיל  ,הערה  , ) 2ובמיוחד לפרק

29

שם  ,עמ '

30

שם .

החמישי  ,עמ '

31

בעניין זה אני מרשה לעצמי להפנות את הקורא

ובוררות החובה ) .

301 - 298

( פרשת מס ההכנסה
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זאב שטרנהל

האינטלקטואלי עמד בשורה אחת עם גרמשי
אנשי

בחינת מכשיר ממשי ליצירת שוויון  ,אשר

ספר קטן בשם

הוחלט עליה בוועידת ההסתדרות השנייה

ולוקץ '

אהוד

והיה

בתקופה שבין שתי

בשנת  , 1923לא התקיימה אפילו יום אחד ,

הסוציאליזם

ואי השוויון שלט בהסתדרות מתחילת הדרך ,

הקונסטרוקטיווי לחלופה כוללת ומסוכנת

החל בוועד הפועל בראשות בן  -גוריון ועד

גורדוניה  ,פרסם בשנת
Constructif

במיוחד
1933

;

באירופה

המלחמות

היה

על

לסוציאליזם הדמוקרטי  .סוציאליסטים כבלום
וואנדרוולדה ,

ראשי

התנועות

שתי

לאחרון

המשקיים .

המפעלים

מלכתחילה

הצמיחה ההסתררות אוליגרכיה

פוליטית -

הסוציאליסטיות החשובות שלא נפלו קרבן

משקית והתגלו בה כל התחלואים שעליהם

לפשיזם ולנאציזם  ,לחמו בו בחירוף נפש  ,כל

הצביע רוברט מיכלם בתחילת המאה ומאוחר

אתד לפי

יכולתו .

בשנות מלחמת העולם

יותר  -מילובן דז ' ילס .

השנייה נאלץ כצנלסו להתגונן נגד האשמות

אלה העובדות שסוציאליסטים כמו אייב

;

קאהן  ,הלורד ברוקווי או ריצ ' ארד טוני ,

שהוטחו בו על קרבה ~יתרה לנאו  -סוציאליזם
גם פרשה זו מתוארת ב ' בנין אומה או תיקון

שבהם נתלה גורני  ,לא ידעו

חברה ' אולם בעת ובעונה אחת כל מי שיקרא

הציגו את החקלאות השיתופית ושכחו לספר

את הספר ללא משוא פנים ימצא כי אין טענה

להם כי ארץ  -ישראל היהודית היתה אחת

אבסורדית יותר מזו שמעלה גורני  ,ושלפיה

הארצות שבהן אחוז המועסקים בחקלאות

אני רומז כביכול לקרבה בין הסוציאליזם

היה מהנמוכים ביותר בעולם באותו זמן

.

כלל .

בפניהם

;

האיטלקי .

שמונים ושלושה אחוזים מהיישוב היהודי
חיו בעיר כחברה בורגנית רגילה לגמרי  .עם

עצמו ,

הידידים מחוץ לארץ דיברו על בניין הארץ

כמערכת אוטונומית שיכולה להתפתח לכוון

ללא

הקונסטרוקטיווי לבין הפשיזם
דרוש עיוורון מיותר במינו כדי לא להבין כי
סוציאליזם

לאומי

עומד

טוטליטרי ויכולה גם שלא

ברשות

לגלוש במדרון זה .

באמצעות

הון

ציבורי ,

על

מעמדות ,

והם

שוכנעו

כי

חברה

בארץ  -ישראל

הגוון הארץ  -ישראלי לא הידרדר אך נותר

הרכוש הפרטי קיים אך בקושי  .הם לא יכלו

עומד מחוץ לסוציאליזם הדמוקרטי .

לדעת ששבעים וחמישה אחוזים מההון שזרם

מעל לכול עומדת העובדה שההסתדרות

לארץ בתקופה שבין שתי מלחמות העולם

לא נבנתה כדגם של חברת מופת אלא כמדינה

היה הון

בדרך  ,כמערכת כוח  ,ללא בסיס אידיאולוגי

מכריע

סוציאליסטי וללא חתירה אמיתית

לשוויון .

פרטי .

הזרים נטו לייחס משקל

לתנועות

נוער

ולבתי  -ספר

של

ההסתדרות כי בן  -גוריון לא אמר להם את

ההסתדרות מעולם לא כפרה בלגיטימיות של

אשר אמר במרס

הסדר הקפיטליסטי קופת חולים היתה לבבת

בתל  -אביב רק שש מאות מתוך אחד  -עשר

לגיוס

אלף התלמידים למדו בבתי  -הספר של זרם

עליהם .

העובדים  .למנהיגים הסוציאליסטים לא נאמר

.

עינה כי שימשה

מנוף

אדיר כוח

חברים  ,לארגונם ולהטלת משמעת
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המבוססות .

שיטת המשכורת המשפחתית ,

חררג שהוזנח ד
מיום היוולדו ובן  -גוריון
בו מאז
שוויוני

. 1931
בעליל

לחםז

המס ההסתדרותי היה בלתי
ופעל

לטובת

השכבות

1936

במועצת ההסתדרות

:

שהחינוך התיכוני יקר מאוד ומחוץ להישג
ידו של פועל בניין או פועל
חקלאי  .איש לא
סיפר להם על הפערים החברתיים הגדולים
שנפערו בתוך החברה ההסתדרותית עצמה ,

ההיסטוריוגרפיה הציונית בין מיתוס למציאות

נוער חינכו

על המיסוי הפנימי הכלתי שוויוני  ,על מתן

מוגבלת  ,למעט העובדה שתנועות

קדימות מוחלטת למשימות כלכליות בעלות

לחיי קומונה והטיפו לשוויון אך
כידוע נחלתם של
בקיבוץ היתה

לאומי

אופי

על

כללי

המשימות

פני

.

החברתיות הם לא ידעו כי חברת העובדים

היתה רק מסגרת גג של המשק ההסתדרותי

ולא מודל של חברת מופת לעתיד  .איש לא
אמר להם שתבר ההסתדרות היה הבעלים של
בנק הפועלים ,

' שיכון עובדים ' ו ' סולל בונה '

ההגשמה
מעטים

,

מאוד  .לבני הדור הראשון של ילידי הארץ
הדור
הוא דור מלחמת העצמאות  ,ולבני
החמישים
שהגיע לבגרות בתחילת שנות
,
העניקו תנועות הנוער ילדות מאושרת
 ,אך
והותירו אצל רבים טעם של גן ערן אבוד

בדיוק כפי שאזרח בריטי ואזרח צרפתי היו

מעולם

ובנקים מולאמים גם בנושאים אחרים שכחו

בנורמות התנהגות מיוחדות במינן תנועות
,
הנוער לא תרמו לצמצום הפערים החברתיים

אנשים

ולא עיצבו את החברה היישובית כחברה שיש

הבעלים של חברות הרכבות  ,תעשיות תשתית

.

ליידע את המנהיגים הסוציאליסטים

:

אלה  ,שמפלגותיהם ואיגודיהם המקצועיים
להתכנס

נהגו

השנתיות

לוועידותיהם

במועדים קבועים ובדייקנות של שעון  ,לא
ידעו דבר על המנהגים המוזרים שקנו להם

שליטה

בארץ  -ישראל

:

בשנות

לא

את

זיכו

בכללותה

החברה

.

בה

יותר צדק

הרגילה .

מאשר

הבורגנית

בחברה

תנועות הנוער מעולם לא העניקו

לבוגריהן דפוסי התנהגות חברתית מיוחדים

במינם .

השלושים

הבחנתו של גורני בין ' לאומיות ' לבין

אחת

' לאומנות ' חסרת כל משמעות אנליטית ואינה

התקיימו בחירות למוסדות התנועה

אירופיות .

אין זה

מקרה

לשש או שמונה שנים  -תשע שנים חלפו בין

קיימת

הוועידה הרביעית לחמישית של ההסתדרות -

שבמאמרו האנגלי נזקק גורני בעניין זה

וכאשר כבר נערכו  ,היו אלה בהירות שלא

המילים

תמיד עמדו בנורמות המקובלות באירופה .
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למבקרים מבחוץ  ,יהודים ולא  -יהודים ,
בעיקר

הראו

את

החלוצים

בקיבוציהם ,

בשפות

לתעתיק

מעברית ,

כאילו

אוצר

והמושגים הקיים באנגלית ובשפות אירופיות

אחרות

אין

בו

הקונצפטואליזציה

די

לבטא

עומק

את

ה ' מתוחכמת ' וה ' חדשנית '

מוציאים לחם מהסלע והיים חיי קומונה

הזאת  .לאמיתן של דבר הגדרות אלה מעולם

מושלמים  .גם קאהן  ,שהתקבל על  -ידי צמרת

לא היו אלא אליבי שהמציאה

לעצמה

ההסתדרות בכבוד מלכים למרות היותו אנטי -
ציוני  ,לא הבין שהקיבוץ  ,הישג יחיד במינו

התנועה הלאומית שלנו על מנת להבחין בין
לאומיותי  ,לבין
תביעותיה שלה  ,שהיו '

אשר הצית בצדק את דמיונו של העולם

תביעות הערבים  ,שהיו ' לאומניות '  .עד היום

היהודי כולו  ,היה קודם כול מכשיר לבניין

במושגי התקשורת הישראלית פגיעת ערבי

החברה .

ביהודי נעשית על רקע ' לאומני '  .לעומת זאת

לקיבוץ  ,שממילא נועד תמיד למעטים  ,לא

כאשר יהודי פוגע בערבי המושגים משתנים

הארץ ,

לא

אמצעי

לשינוי

פני

היתה כל השפעה על חייהם של פועלי

העיר .

השפעתו התרבותית של הקיבוץ גם היא היתה
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שי

נתיניט
ראה  :שם  ,פיק חמישי  ,נבי מספי רב
על התפתחות היישוב  ,על זרם העובדים ( תת -פרק

 , ) 3והפרק השישי  ,על דמוקרטיה ושוויון .

מיד .

המחקר האקדמי  ,זאת לומדים בכל

אוניברסיטה הגונה כבר בשנה הראשונה  ,אינו
מכיר אלא במושג אחד ויחיד .Nationalism :
1
מתייחס אל1
הלאומיות כאלו תופעה

מושג זה
פוליטית ואידאולוגית ,

והיא

מלווה

לפי

-

' -

זאב שטרנהל

ישנה

היתה לו כל שליטה עליהם  ,ואשר סחפו את

לאומיות ליברלית  ,פתותה  ,המבוססת על

העולם ל ' מלתמה הגדולה '  .אך הסוציאליזם

פוליטיים

הדמוקרטי לא העניק לגיטימציה לכישלונו

לאומיות

הגדול  ,לא הכיר בלאום כבכוח מהפכני  ,ובין

הם

שתי המלחמות לחם בחירוף נפש בלאומיות

בין שתי הקטגוריות

האינטגרלית על סוגיה וגלגוליה  .הסוציאליזם

בשמות

הצורך

הגדרת

תואר

האומה

ומשפטיים ,
אורגנית ,

במונחים

ולעומת

שבטית ,

אנליטיים

ישנה

זאת

שהפרמטרים

:

שלה

היסטוריים  -תרבותיים .
הבסיסיות קיימים גוני ביניים .

הדמוקרטי לא הטיל על האדם העובד להיות

הוא הדין גם באשר להבחנתו של גורני

נושא המאבק

כל

בהשוואה

בין חברה נורמלית לחברה לא  -נורמלית
סוציאליזם

לאומי

את

רואה

:

המציאות

למפלגות

המקצועיים

הסוציאליסטיות
פעלה

האירופיים ,

האנושית שלו כבלתי נורמלית  .לעולם יהיה

תנועת

האדם טעון תיקון יסודי  ,לעולם תהיה האומה

המנדט

בסכנה ומחויבת לנקוט אמצעי חירום  ,לעולם

הציונית עמדה מאחוריה וסיפקה לה אמצעים

העבודה
לא

היא תהיה נתונה במצב ייחודי  ,ללא אח

ודוגמה  ,אשר ישחרר אותה מחובת כיבודן

בשביתות

' נורמליות ' .

סוציאליסט

תמיד

לאומי

יזלזל

בנורמות

חממה .

ממשלת

במעשיה ,

והתנועה

בתנאי

התערבה

יכולתה .

ככל

של נורמות החלות על חברות

היא לא היתה צריכה לעמוד

עקובות

מדם

ובאיטליה של תחילת המאה

צריכה

לעמוד

מול

כמו
;

בצרפת

היא לא היתה

עצמתם

בעלי

של

יתר .

הקרקעות ובעלי התעשייה  ,מול כוחה של

כל הגוונים של  ,סוציאליזם לאומי  ,בארץ -

המדינה הבורגנית ומול ביורוקרטיה עוינת

אוניוורסליות ויתבע למען עמו זכויות

סלדו

ואינטליגנציה מתנכרת כמו בגרמניה  :היא גם

:

לא נאלצה לעמוד במלחמת אזרחים כמו

ישראל

כמו

רחבי

בכל

הסוציאליזם הדמוקרטי היה תמיד אחד  ,הוא

בספרד  .אך מעל לכול לא הוטל עליה לעמוד

חשב במונחים אוניוורסליים  ,ועקרונותיו היו

במבחן

לא

תקפים לגבי כל בני  -האדם  ,בכל מקום .

הוכרחו להימלט על נפשם

מהסוציאל  -דמוקרטיה

הסוציאליזם

רבים .

הוא

אירופה ,
מסיבה

בדיוק

הדמוקרטי ספג

לא

הצליח ,

זו

כישלונות

כפי

למחנות

הפשיזם

ריכוז .

והנאציזם ,
לכן הטענה

ומנהיגיה
ולא

הושלכו

כי במקומות

שקיווה

אחרים לא הושגו הישגים רבים יותר וכי

האינטרנציונל השני  ,למנוע את המלתמה

ישראל

של

באירופה והוא נשבר במאבק הזה כי במשך

הסוציאל  -דמוקרטיה

עשרים השנים שקדמו לאוגוסט

1914

פעל

תהליך המודרניזציה על כל היבטיו לטובת

היא

הישגה

הגדול

שייכת

ביותר

לאותה

מיתולוגיה שאנו כל כך אוהבים לפתח סביב
עצמנו ולמכור אותה לידידינו

הזרים .

האם

הסוציאליזם .

טרח מישהו להעמיד את מנהיגי הלייבור

הלאומיות היא שהפיקה בסופו של דבר את

הבריטי על העובדה הפשוטה שעד למרד

מרב התועלת מהתיקונים החברתיים  ,מהנהגת

הפנתרים השחורים בתחילת שנות השבעים

חינוך חובה  ,מההתפשטות של ידיעת קרוא
יכתרב בקנה מידה שלא היה מוכר עד אז

האם

לא היתה לישראל מדיניות חברתית
סופר לסוציאליסטים
הצרפתים כי בכל מה
ששייך לתחומים בעלי חשיבות מכרעת -

הסוציאליסטי נשבר במערבולת כוחות שלא

חינוך וקצבאות למשפחות מרובות ילדים ,

הלאומיות ,
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ולאיגודים

הלאומי .

לא

לטובת

ומהטלת חובת שירות בצבא  .האינטרנציונל

?

ההיסטוריוגרפיה הציונית בין מיתוס למציאות

ולחסרי יכולת לדאוג לעצמם -

לזקנים

גרינברג להמעיט

נמצאה ישראל של מפא " י הרחק מאחורי
צרפת

?

טענה פשטנית ושהוקה אחרת היא זו
הנאחזת בייהודה של כל סיטואציה היסטורית
על מנת להימנע מהתמודדות עם תופעות

בקנה מידה גדול ובאמצעות פרמטרים בעלי
תוקף

אוניוורסלי .

אמנם מובן מאליו שכל

מאורע הוא הד  -פעמי במרחב ובזמן  ,אך
כתיבת היסטוריה  ,כפי שנהג לומר מורי יעקב

טלמון ,

מסתכמת

אינה

עובדות

באיסוף

ומיונן  ,ומלאכת ההיסטוריון אינה זהה לזו

של אספן בולים .
מכאן

הניתוח

לשאלת

המשכורת

המדוקדק

של

המשפחתית .
המשכורת

פרשת

המשפחתית היה חיוני מבחינתי  ,כמו הדיון
בבעיית זרם העובדים  ,על מנת לעזור לי
להשיב על השאלה הקרדינלית

האם היתה

:

איזו תקופה  ,מאז ייסוד ההסתדרות  ,שנעשה
בה

מאמץ

אמיתי

להנהיג

חיים

דפוסי

שוויוניים בקרב החברה ההסתדרותית עצמה

?

האם היה קיים אי פעם  ,אפילו רק בתקופת
הבראשית  ,בשנים שבין הוועידה השנייה
לוועידה השלישית של ההסתדרות

( - 1923

 , ) 1927דחף אידאולוגי להתמודד עם כוחות
השוק

?

הרי זה תפקירו של הסוציאליזם

:

לא

לקבל את הדין של כוחות השוק  ,אלא לנסות

חכרה ? ' וליצור סביבו

ב ' בנין אומה או תיקון
על  -ידי הטענה כי ' עניין
נחשף
תחושה של חסר המשפחתית . . .
המשכורת
דרגת
שלא בכולם [ שטרנהל ]
בחיבורים קודמים ,
הביבליוגרפיה לספרו '  33 .בהערה
עיין  ,על פי
מופיעה רשימה של חמשה
בתחתית העמוד
כמובן באילו מהם לא
חיבורים מבלי שיצוין
שקרית בעליל
עיינתי  .הטענה כולה היא
המשת המחקרים
ברוחה ובלשונה  .מתוך
אלו של גורני  ,צבי
המצוטטים ארבעה -
ויונתן שפירא  -מצוטטים
זוסמן  ,שבתי טבת
 ,לא רק בהערות אלא
בספרי לאורך ולרוהב
עמודים רבים  .ייווכח
בגוף הטקסט  ,על פני
או לפחות במפתח
בכך כל מי שיעיין בספר
מופיעים שמות
השמות והעניינים  ,שבו
אחדות  ,והחיבורים עצמם
המחברים פעמים בביבליוגרפיה ובהערות .
נזכרים כמובן
של גרינברג עצמו
המחקר התמישי הוא
את עבודתו משנת
אמנם לא ציטטתי בספרי
המשפחתית עד
 , 1988העוסקת במשכורת
לעומת זאת מצוטטת
לשנת  , 1954אך
תוך
בהערות ,
וכמובן
בביבליוגרפיה
עבודתו המוקדמת
התייחסות בטקסט עצמו ,
שנכתבה באוניברסיטה
יותר ( ללא תאריך ) ,
המשכורת
העברית  .עבודה זו עניינה
השנים
המשפחתית בשנים  , 1939 - 1924שהן

.

באמצעות

הרלוונטיות עבורי  .ב' בנין אומה ' אני

המשכורת המשפחתית כמו דרך העיסוק

גרינברג .

לכוון
בגורלו

אותם
של

ולשלוט
חינוך

בהם .

במשמעות הניתוח המוצג

העובדים

נבחן

היחס

למעשה .

היטב במה אני חולק על

מבהיר
הדבר

החמור ביותר בהקשר זה הוא שגרינברג

יודע

הוא בעצמו מצטט

בנקודה זו חייב אני בהערה על שיטת

שהתייחסתי לעבודתו כי
במאמרו  ,מבלי לציין זאת  ,את הקטע מספרי

עבודתם של יצחק גרינברג וגורני  .לא הייתי

שבו אני דן בסוגחת הגאות והשפל כגורמים

האמיתי והממשי בין אידאולוגיה

טורח כלל להידיין עמם אלמלא היה העניין

הוויכוח שמנסים השניים
ן
אפייני לתרבות

להשליט .

במאמרו

על

דרגת

המשכורת

המשפחתית  ,שנכתב בתגובה לספרי  ,מנסה

121
33

"

.

גיינברג ,

' דרגת

המשכורת

המשפחתית -

א דאולוגיה  ,אילוזיה וראליזם '  ,קתדרה ,

תשג " ו )  ,עמ ' . 193

79

( ניסן

זאב שטרנהל

בפריצת

המשפחתית .

המשכורת

האיש

34

וחצי  ,סכום עצום באותם

מסתיר עובדות אלה  :מבחינת המחקר המדעי

מנסה בכל דרך אפשרית להציל את דמותו של

הסתרת עובדות ביודעין שוות ערך לזיוף .

בן  -גוריון  ,כי הוא מבין את חשיבותה של

הוא הדין באשר לפרשת שכרם ורמת

סוגיה

חייהם של ראשי התנועה  ,פעיליה המרכזיים

וראשי

ההסתדרותי .

המשק

לנושא

זו ,

ברמת

המאירה

ההסתדרות כולה באור

גדול :

המיקרו

את

הרי האליטה

זה

התנועתית היתה חפשית לנהוג כראוי בעיניה ,

חשיבות ראשונה במעלה  ,כי כל טיעונו של

היא לא היתה כבולה  ,במסגרת הפנימית של

גרינברג ממוקד בהנחה שכוחות השוק הם
שמנעו

הנהגתו

את

בהסתדרות .

של

המהנדסים ,

שכר

הביורוקרטיה

השוק .

שוויוני

היה

ראוי

ילמד

פרק

ובעלי

מקצועות נדרשים אחרים  ,במיוחד בתקופות

בן  -גוריוניסט מובהק  ,אך חוקר הגון  ,המתאר

גאות  ,הם אלה שעשו את הגשמת הכוונות

את אורח חייו של בן  -גוריון ללא כחל וסרק

אפשרית .

הרופאים

ההסתדרותית ,

בידי

שגרינברג

כוחות

בהלכות מחקר משבתי טבת  ,ביוגרף אוהד ,

:

לצורך זה מביא

שכר הדירה עבור דירתו בת ארבעת החדרים

בין

הגדולים ברחוב פינסקר  ,שאליה עבר בשנת

נבחרים לכלל העובדים ורואה בכך הוכחה הן

 , 1927הגיע לעשר לי " מ לחודש  ,ילדיו למדו

לדבקותו של מנהיג ההסתדרות בעקרונות והן

בגימנסיה הרצליה והיה עליו לשלם שכר

הטובות לבלתי

גרינברג

הבחנתו

את

בן  -גוריון

של

.

לראליזם ראוי לשבח באותה הזדמנות מנסה

גרינברג

לשכנע

ההסתדרות ,

היה

את
נאמן

הקורא

שמנהיג

לעקרונותיו

בפעילותו הציבורית כמו גם בחייו

-

האישיים .

מקופלת במאמרו של גרינברג ההנתה שכך
היה גם אצל שאר

הנבחרים .

אך גרינברג

מסלף ביודעין את העובדות בעניין זה .

לימוד יקר ,

.

2 40

לי " מ  ,וכן למדו נגינה על

פסנתר  ,והוא עצמו הוציא סכומים ניכרים על

ספרים .

35

איך יכול היה בן  -גוריון  ,בתנאים

אלה  ,לחיות ממשכורת משפחתית

?

לא פלא

הוא שצבר חובות בקנה מידה דמיוני  ,לפחות

לפי מושגיהם של עובדי

הכפיים .

לצורכי

השוואה ייאמר כי באותן שנים השתכרו

אם בן  -גוריון היה אכן קנאי כל כך לרעיון

הפועלים

החקלאים

היהודים

בין

שלוש

ורק נכנע לכוחות השוק  ,כיצד אפשר להסביר

לארבע לי " מ לחודש ( הלירה המצרית היתה

את העובדה שאיש זה  ,שידע לנווט את ספינת

שוות ערך ללירה סטרלינג ) .

ההסתדרות  ,כאשר רצה בכך  ,ביד ברזל ,

חובו של בן  -גוריון היה הגבוה ביותר מבין

אפילו לא ניסה להטיל את מרות ההסתדרות

היחיד .

אלה של חברי הוועד הפועל אך לא

כיצד קרה שהוא עצמו  ,ראש

אחריו צעדו יעקב אפטר ודוד זכאי עם

וראשון לנבחרים  ,מעולם לא חי ולא התכוון

מאתיים ושישים ומאתיים ושתיים לי " מ  .יוסף

לחיות על משכורת משפחתית  ,ועד שנת

אהרונוביץ  ,דמות מפתח ב ' הפועל הצעיר '

הספיק לצבור חובות עצומים ופיזר

ובעל בריתו של בן  -גוריון במשא ומתן על

שטרות שהוועד הפועל  ,כלומר משלם המסים

האיחוד עם ' אחדות העבודה '  ,אשר שימש

1926

כסגן מנהל בנק הפועלים ולמעשה כראשו

"מ

הפוליטי  ,לקח לעצמו  ,לפי דיווחי הבנק

וראה בספרי ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '

חיי דוד בן  -גוריון  ,ב  ,תל -

על נבחריה

1926

222

הימים .

גרינברג

?

ההסתדרותי  ,נאלץ לכסותם  :בשנת
הסתכם חובו במאתיים שמונים ושלוש לי

34

שם  ,עמ '

. 376

; 196

35

ש ' טבת  ,קנאת

דוד :

אביב  ,תש " מ  ,עמ ' . 359 - 357 , 343 - 342

ההיסטוריוגרפיה הציונית בין מיתוס למציאות

הצליחה

.

ביוני  , 1923משכורת בסך שלושים

המציאות הקשה למעשה מעולם לא

לי " מ לחודש  ,סכום הגבוה פי שניים ויותר

ועדת הפיקות להשתלט על זרועותיה

מה 16 -

מהשכר

שהיה

באותה הזדמנות טרח הבנק

של ההסתדרות  ,ולא עלה בידה אפילו לקבל
דו " חות מדויקים  .הוועד הפועל בהנהגת בן

להודיע שאין בכוונתו לשנות את מדיניות

גוריון התנכר לה  ,יצר סביבה חלל ריק ומנע

המשפחתית .

עליו

לקבל

הדרגה

לפי

השונות

השפעה .

השכר המקובלת עליו  -חמישים לי " מ למנהל

ממנה כל אפשרות של

ושלושים למנהל החשבונות  .ב ' קופת פועלי

הפיקוח לא היו כל סמכויות ביצוע  ,והיא

לוועדת

ציון ' ,

היתה תלויה כל כולה בוועד הפועל  .הסחבת ,

שולמה למנהל  ,דוד בלוך  ,משכורת של

ההתחמקות ולבסוף הסירוב הגלוי לנקוט

שלושים וחמש לי " מ סגנו הסתפק בשלושים
של

פעולה כלשהי על מנת לקיים את החלטות
 ,מעידים
הוועידה השנייה מפברואר 1923

עשרים והמש לי " מ  ,ובמוסדות אחרים לא

כאלף עדים על כך שמלכתחילה לא היתה

ארץ  -ישראל ' ,

מיסודם

' פועלי

של

.

לי " מ .

ב ' המשביר '

משכורת

שולמה

היה המצב טוב יותר  ' :סולל בונה ' היה מוקד

לתנועה כוונה ממשית לעלות על מסלול של

באמצעות

ניסויים חברתיים  37 .ניסויים אלה הוגבלו
 ,וגם זאת בתנאי
להתיישבות השיתופית
שמבצעיהם  ,לא רק אנשי ' גדוד העבודה ' אלא

מחברי הוועד הפועל בכארבעים וחמישה

גם החלוצים מנהלל  ,לא יגלו נטיות עצמאיות

אחוז  ,ובאותה הזדמנות ביטלה חובות שחבו

מדי .

ראשי ההסתדרות למוסד בסך אלף לי " מ  .לפי
הדו " ח לוועידה השלישית היו בעלי חוב

שענה לרחשי לבם של אנשי השורה  ,אך
המאמץ האמיתי הושקע במערכות גיוס

ידוע

של

לשמצה

שחיתות

.

' מקדמות ' למיניהן ביולי  1926העלתה ועדה
בראשות אהרונוביץ את שכרם של אחדים

גדולים בהרבה מבן  -גוריון  :שני אנשים בלתי
מזוהים

וחמישים

היו

חייבים

לי " מ ,

הכוח

בעיר טופח עקרון השוויון כמיתוס

:

קופת

מפעלי

התעשייה

הפועלים .

היתה זו

חולים ,

האחד

ארבע

מאות

והאספקה וכמובן בנק

-

חמש

מאות

מדיניות עקבית  ,ללא כל קשר למצב כלכלי

והאחר

שלושים ושש לי " מ כל אלה לא היו רופאים ,

ולתנאי השוק .

.

מהנדסים ועובדים חיוניים אחרים  ,שהשוק
החפשי היה צמא לכישוריהם היו אלה אנשי

כל ההחלטות שהתקבלו בנושא השוויון
בבחינת
בוועידה השנייה והשלישית נותרו
אות מתה  ,כי להסתדרות  ,כדבריו של בן

כל כוונה לממש את עקרון השוויון  ,כי

גוריון בשנת  , 1925לא היתה כוונה להיות
 38כבר שנתיים

.

הצמרת הפוליטית והמשקית  ,ולא היתה להם
עיקרון

זה ,

על  -פי

תפיסתם ,

לא

היה

פונקציונלי ואף הפריע למשימה העיקרית של
יצירת תשתית כלכלית איתנה לבניין

האומה .

זה היה המצב במשק ההסתדרותי כולו ,
והדברים מתועדים

37

קודם לכן הודה כצנלסון שאין

מסוגלת

' לפעול . . .

בתקיפות הדרושה ' נגד

משכורות גבוהות מדי הנהוגות במוסדות

המסמך שהוגש לוועידה השלישית של

התנועה הציונית  ' :מפני הקיסם שבעיננו לא
 39הוא
יכולנו לאמור לאחרים  :טול קורה ' .

מצביע היטב על

הביע צער על כך אך לא נקף אצבע כדי

ההסתדרות ביולי
36

בספרי .

ארגון של ' צדיקים

גמורים ' .

ההסתדרות

1927

36

שטרנהל (לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' . 375 - 368
שם  ,עמ ' . 369 - 368

38

טבת (לעיל  ,הערה  , ) 35עמ ' . 362

39

ההסתדרות 28 - 2248,
 ,עמ '
- 204
במועצת
כצנלסון ע  ,תיק
 , 1923אה "
ב'

,

י1

.

בדצמבר

ו

) '22

זאב שטרנהל

לשנות את המצב  .בן  -גוריון היה ישיר ובוטה
יותר :

לגבי

המחקר . . .

הוא ביקש לומר בבירור  ,כפי שעשה

זאת כבר בדצמבר  , 1922בוועידה השלישית
של ' אחדות

שההסתדרות אינה

העבודה ' ,

מכשיר לבניית חברה אחרת  ,אלא כלי לכינון
הממלכתיות

היהודית .

השוויון

לא

40

מגויס לאיזה עניין
מתבטא

?

?

מאיזו סיבה

על איזה מניעים מדובר

במה זה

?

?

טינה למי

והיכן ההוכחות ? איזה הקשר חסר כאן

נתפס

?

דוגמה אחרונה לדרך הוויכוח של גורני

:

כמטרה בפני עצמה וערכו לא חרג מעבר

בהעדר יכולת להתמודד הן עם

להיותו מכשיר לגיוס עצמה שההסתדרות

המושגית של הספר והן עם מערכת ההוכחות

תרגמה אותה למונחים של בניין כוח פוליטי

הפרושה בו  ,הוא מנסה ליצור סביבו אווירה

וכלכלי .

המסגרת

עכורה  .הוא מתלונן על ' מסע בזק בארכיוני

זו היתה האסטרטגיה של בניין האומה ,
ולא היה לתפיסה כוללת זו כל קשר עם

ושפל .

תקופות של גאות

תנועת העבודה ' ועל פרק זמן ' כפול ומכופל '
שהיה דרוש לדעתו למחקר

כזה .

כ ' הוכחה '

החומר הארכיוני

לכך שלא הוקדש הזמן הדרוש הוא טוען

כמכשיר

ש ' בנין אומה או תיקון חברה ? ' יצא לאור זמן

למניעת אי שוויון מעולם לא התקיימה כי לא

קצר אחרי ספרי הקודם  ' ,יסודות הפשיזם ' .
הטענה כולה ערכה כקליפת השום  ' .יסודות

אמיתית .

הפשיזם ' יצא לאור במקורו הצרפתי בינואר

כך היה בימי רווחה ובימי משבר  ,בימי שלום

 . 1989מאז ועד היום יצאו המישה תרגומים ,

מלמד

שהמשכורת

המשפחתית

היה רצון פוליטי לקיימה  ,והעדר רצון זה היה
מעוגן בהעדר אידאולוגיה שוויונית

ובימי מאבק  ,לכל אורכן של שנות העשרים

והשלושים .
גרינברג .

לכן

אין

שחר

לטיעונו

של

וביניהם התרגום לעברית  ,בשנת

. 1993

' בנין

אומה או תיקון תברה ? ' ראה אור ביוני , 1995
לא שנתיים אחרי הופעת ' יסודות הפשיזם '

שיטה שעיקרה זריית חול בעיניים נוקט

אלא שנתיים אחרי הופעת תרגומו

העברי .

גם גורני  .קשה לי להבין איך מרשה לעצמו

מעבר לכך  ,האם לא עלה בדעתו של גורני

חוקר מקצועי להעלות על הכתב ללא צל של

שישנם חוקרים המסוגלים לבצע משימה כזו

הוכחה  ,ללא דוגמה אחת לרפואה  ,את דברי

הדרוש לכך

ההשמצה הבאים

בפרק

ומן קצר בהרבה מן

להערכתו ?

:

גם אין בכוונתי לנתח את מניעיו של

מבין אני היטב את שאיפתו של גורני להגן

העבודה ' .

שטרנהל כ ' פרופסור מגויס ' לעניין

על ספרו על ' אחדות

אחד בלבד ; ואין בדעתי לעסוק בכל

אחרי עשרים וחמש שנה  ,מצטייר ספרו זה

אותן הוכחות לטיעונו שהוא הוציא

ביתר שאת כחיבור מיושן  ,קונפורמיסטי  ,ללא

ולא אדבר על

ממד אנליטי  ,החוזר על סיפור המעשה כפי

מהקשרן הממשי
לשון
מסוימים
224

מידת

האובייקטיוויות

של

;

התייחסותו
שעולה

אל
ממנה

אישים
יחס

שסיפרו אותו המייסדים עצמם .

של

טינה אישית  ,על כל המשתמע מכך
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גורני  ( ,לעיל  ,הערה
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אך היום ,

