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"הרצל: מאבקיו מבית ומחוץ": מה נותר מחזונו

בעידן של אנוכיות וחמדנות
בספרם המשותף יגאל וגנר ואדם רז חוזרים לעימות האידיאולוגי בין הרצל ובין אחד העם. מדובר

בטקסט מאתגר, חריף וטעון יצרים, המשיב לחוזה המדינה את עטרתו

את תצלום הדיוקן האיקוני צילם צייר. אפרים ִלילֶיין, חבר הקונגרס הציוני, הוא שהעמיד את העיתונאי

היהודי האוסטרו־הונגרי יפה הזקן, הרכון אל מעקה המרפסת במלון שלושת המלכים בבזל שעל הריין,

והנציח אותו במצלמתו כדי להפיץ את דיוקנו ככרזה וכגלויה. התצלום נעשה בקונגרס החמישי,

, והרצל, מלך היהודים, נראה צופה אל מאה חדשה של הזדמנויות להוגים ולממציאים,1901בדצמבר 

לאוטופיסטים ולחולמים, לחוזים ולהוזים — ראשית מאה של לאומיות נאורה המשתחררת מעריצות

הדת, של תורות כלכליות־חברתיות חובקות כל, ולאֹוָרן יהודי חדש ויהודי ישן נאבקים זה בזה על אופן

השחרור מן הַעבדּות הפנימית, רגע לפני שהשמים מתקדרים לקראת סופות שיחריבו יבשות ועמים.

בעולם שבו המונצחים הם המנצחים, הרצל הוא הצלחת מיתוג מסחררת. בקליק מצלמה אחד ובתואר

"חוזה המדינה" נברא הרצל כמייצג את חלום הדורות ומגלם בחזותו המרשימה את הישגי התנועה

הציונית בדרכה לגיבוש אומה חדשה. הרצל לא חיכה לביוגרפים שיבואו, הוא לקח את הכתר בידיו

והרכיבו על ראשו: בבזל ייסדתי את מדינת היהודים, כתב. לימים התייחס למשפט הזה: "אם אומר

 שנה, יודו בכך כולם".50זאת היום בקול, יענה לי צחוק כללי. אולי בעוד חמש שנים, בוודאי בעוד 

אמת לאמיתה, קובעים ההיסטוריונים יגאל וגנר ואדם רז, מחברי הספר בעל השם היבשושי "הרצל:

מאבקיו מבית ומחוץ". לדבריהם, בבזל הרצל לא חזה, "אלא בנה את הממשות הפוליטית, ההסתדרות

הציונית, היא 'המדינה שבדרך'". לצד הרצל, אחד העם (אשר גינצברג) הוא גיבורו הנוסף של הספר

רב העמודים וטעון היצרים. אבל מיהו, איך הוא נראה ומה אנחנו יודעים עליו מלבד הרחוב הקרוי על

שמו? גינצברג — יהודי מזרח־אירופי, אוטודידקט גאון, פובליציסט מחונן, פעיל ציוני נלהב ומנהל סניף

לונדון של ֵאיל הֵתה ְקלֹוִנימוס ויסֹוצקי — הוא הנמסיס של הרצל וחסידיו, יריב אישי ואויב ורעיוני

להשקפותיו ומוביל הזרם הלעומתי לו בתנועה הציונית. אם הרצל הוא איש הספקטקל, אחד העם הוא

המפוכח ומשבית השמחה. עם שני אבות כאלה, אין פלא כי למרות הישגיה הלא־ייאמנו של התנועה

הציונית, מדינת היהודים שהיא תוליד תסבול ממשבר זהות כרוני. אחד העם המשיך להיאבק בהרצל

גם לאחר מותו המוקדם, המפתיע. "אם גדולים מעשי הרצל", כתב, "אי אפשר עוד לדעת, אבל דבר

אחד נתן לנו הרצל שלא מדעתו, הגדול ביותר אולי מכל מה שעשה מדעת: הוא נתן לנו את עצמו בתור

'נושא' ל'שירת התחייה'; נושא שיוכל הדמיון להיאחז בו ולעטרהו בגל הסגולות הדרושות, בשביל

לעשותו לגיבור לאומי עברי, שבו יתגשמו השאיפות הלאומיות בצורתן האמיתית". כל תמצות יחטא

לרבבות המלים בחיבורם המשותף של וגנר ורז. ועם זאת, אין דרך אחרת לגאול את הספר המאתגר

והחריף הזה מחשכת המחסנים ומדומיית ספריות המחקר. מי שמחפש את שורשי השסע בתנועה

הציונית מאז ועד הבוקר, חייב לעצמו כמה ימי קריאה פוקחי עיניים. "הספר איננו ביוגרפיה", מכריזים

מחבריו, המציגים את עצמם כ"ציונים הרצלאים". "הספר הוא פולמוסי", הם קובעים כנקודת מוצא

לדיון על אודות דמותו של הרצל, ההולכת ומיטשטשת. ואם כך, יש צורך בשאלת מחץ כמו זו שהציג
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ירון לונדון לאחד המחברים, רז, שהתארח בתוכניתו לרגל צאת הספר: "אילו חי היום, למי היה הרצל

מצביע?" רז מגדיר את הרצל ליברל כלכלי ומתקן חברתי, סוציאל דמוקרט נוסח מפ"ם אז, מרצ של

היום. זאת, אף כי תנועת העבודה בגלגוליה מיעטה להיאחז בשולי אדרתו. הכלכלן הוותיק דניאל

דורון, אביר השוק החופשי, מיהר להגיב על הראיון באתר "מידה": "אין ספק שהוא (הרצל) יותר

מסוציאל דמוקרט; מורשתו הכלכלית היא יזמות ושוק חופשי". וגנר ורז יוצרים חיבור בין קבוצת נושאי

ליבה, המכסים את המרחב התקופתי בניתוח מושגים כחברה ומדינה, דת ומדינה, תנועה לאומית,

ציונות, משיחיות, רציונליות, רוחניות, אנטישמיות וגם נחלת הכלל וקניין הפרט, הלאמה והפרטה, הון

ספקולטיבי והון יצרני. ומתוך הסקירה הולכת ונרקמת משנתם של המחברים בשזירת ציטוטים מפיהן

 עמודי ביבליוגרפיה) ובדברי פרשנות24 עמודי שמות ומושגים, 20ומֵעטיהן של הנפשות הפועלות (

הממסגרים אותם. לא בכדי בחרו כמוטו לספר במקאמה "שני עמים — 'ַעם סגולה וַעם־ככל־העמים'",

 למדינה, כשלכל ברור מי הוא מי. משה גליקסון (לימים עורכו של עיתון30שכתב חיים חפר במלאות 

זה ואחד הביוגרפים של אחד העם) השקיף על הזירה והתנחם באפשרות לסינרגיה בין השניים:

"הרצל, איש המפעל, הביא את המהפכה הגדולה לעולמנו. הוא הרעיד את נשמתה של האומה, חשף

את מעיינות היצירה הלאומית, שהיו חבויים במעמקים, ועורר כוחות נרדמים לחיים חדשים. אחד העם,

איש התבונה בעל העין הפקוחה והדעה הצלולה, לימדנו להבין את דבר ה' אשר בלבבנו, לעמוד על

מהותה ומצוותיה של הנשמה הלאומית". דווקא הטקסט הפייסני חושף את גישתם הנוקשה של

המחברים. החיים אינם מּוָנעים בכוח הרציונליות, אלא בבליל הכוחות המוגדר כאן כ"נשמה". ומן

הנשמה הקולקטיבית הזאת אין טעם ליטול דגימות, בתקוות שווא שניתן לרפאה מתחלואיה. ביקורת

ארסית על אחד העם וגנר, פרופסור אמריטוס, היה ממייסדי "חוג אורנים" בתנועת העבודה, בשנות

, כזרם רעיוני (שתמך לאחר כיבוש הגדה המערבית ביגאל אלון ובתוכניתו המדינית). עם70 וה–60ה–

חברי הפורום נמנו עשרות הוגים ותלמידיהם שהתכנסו בדלתיים סגורות ודנו בבעיות המדינה, העם

והעולם ובתשובות להן. מתיאורי החוג עולה תמונה של מעין ִמסדר, אגודת סתרים, חצר רבנית ואפילו

כת. היו שם מחויבות רעיונית, ויכוחים פנימיים, תיאוריות פסקניות חובקות כל, עד כדי תיאוריות קשר,

חוסר שקיפות וחלוקת העולם לכוחות מתקדמים ומעכבים. וגנר ועמיתו, הפילוסוף מיכאל שטראוס

("המוזיקנטים", כך כונו בהיותם וגנר ושטראוס), יחד עם המזרחן יורם נמרוד וההיסטוריונית אייל

, עודנו מחזיק בצריף בשטח הסמינר שהיה למכללת אורנים, ברוח92כפכפי, היו המובילים. וגנר, בן 

, הוא היסטוריון בן דור35הטוטליות הגורסת קיום אורח חיים מלא בתוך הסביבה הרעיונית. רז, בן 

הנכדים, הפועל במסגרת המרכז הרעיוני חינוכי של קרן ברל כצנלסון. ספרו "המאבק על הפצצה",

. וגנר ורז אינם מנדבים מידע2015העוסק במדיניות הגרעין הבלתי מרוסנת של ישראל, ראה אור ב–

על אודות עצמם, אפילו אינם מסגירים את תואריהם ורשימה בסיסית של פרסומים ופרויקטים,

בנחבאות אל הכלים מוזרה וטורדנית. גם אופן שיתוף הפעולה בין צמד המחברים אינו נהיר לקורא —

אולי תזכורת לימי החוג, ימים של הטמעת מחשבותיו ופועלו של היחיד בסיעור המוחות הקולקטיבי.

לא צריך להיות היסטוריון כדי לזהות את המגמה. נושאי הליבה בספר נהפכים בשלב מסוים של

הקריאה מלקט מּובאות למשנה סדורה, שממנה נגזרת הביקורת הנוקבת על הזרם האחד־העמי.

הספר הוא פרי עבודת מחקר מקיפה, וגם התמים בקוראים יזהה ללא קושי את הקו המנחה:

לגיטימציה מחודשת להרצל, איש החזון, היכולת והמעש, ומנגד ביקורת עקבית ולעתים ארסית על

אחד העם, רעיונותיו, השפעתו והנשבעים בשמו. המחברים מציינים בהקדמתם את "ההיצף בספרות

הכפשה שעוטה מחלצות של מחקר אודות הרצל והציונות מיסודו", ושוטחים בפני הקורא את הכלל

האתי המכתיב את גישתם הפולמוסית: כתיבה שמציינת במפורש את עמדתם הערכית של המחברים

והפרדה ברורה בין הצגת הנתונים ובין בחינתם והערכתם. זאת, בניגוד לכתיבה שמערבבת מידע

בדעה ואינה מציינת זאת. הדבר ראוי להערכה, אלא שגם בבחירת החומרים המתפרסמים ניכרת היד

המכוונת. טענה כמו זו שהם יוצאים נגדה עלולה להיות מופנית גם כלפי ספרם. בעוינות היוקדת בין
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 שנותיה: היריבות120המחנות אפשר לזהות את הציר שעליו נעה ההוויה היהודית־הציונית ב–

העמוקה בגלגוליה השונים וההבנה כי יצירת הכלאיים — מדינה יהודית ודמוקרטית, זהותנית

ומודרנית — היא שהביאה על עצמה את הישגיה ואת צרותיה. אחד העם עצמו, המוגדר כ"אויבה

 עמודים. "הבהרת עוינותו של55הנחוש של הציונות ההרצלאית", זוכה בספר לפרק המשתרע על פני 

אחד העם להרצל יש בה כדי להאיר, על דרך הניגוד, את הציונות שאליה כיוון הרצל", כותבים

המחברים. "עם זאת, החוקרים הסוגדים לאחד העם בספרות המקצועית של העשורים האחרונים לא

תמיד ירדו לעומק דעתו", הם טוענים. "אחד העם עצמו לא מימש את כוונתו, שאותה הזכיר מפעם

לפעם, לתת תיאור מקיף וקוהרנטי של השקפתו ולכן יש למפות אותה מתוך מאמריו". מיפוי תורתו של

אחד העם על ידי המחברים הביקורתיים הוא מסע כתישה לוגי, שניכר בו יסוד אמוציונלי. כך, לדוגמה,

הם גורסים כי "תפישתו של אחד העם היא מיוחדת בכך שהיא א־היסטורית לחלוטין. לדידו קיימת

'יהדות', נקודה. יהדות אחת לאורך כל ההיסטוריה". על בסיס כתיבתם של ברוך קורצווייל, צבי גרץ,

צבי לם, שמעון דובנוב, דב סדן, יוסי גולדשטיין, גדעון שמעוני ואחרים, ובהמשך לוויכוחים העכשוויים

עם אבי שגיא וידידיה שטרן — הליברלים שבזהותנים — קובעים המחברים כי "את מקומו של

האידיאל שהיה מקובל על הציונות בראשיתה — ַעם חדש ויהודי חדש, מתחיל לתפוס עתה רעיון של

שיבה אל המקורות". אחד העם וממשיכי דרכו שינו את מסלול הציונות ההרצלאית ולמעשה הביאו

) ועד1882לנטישתה. זוהי ליבת הספר וזהו לב הסכסוך, מן ה"אוטואמנציפציה!" של פינסקר (

הפירומניה של המיליטנטים בימינו. הספר ראה אור בהוצאה מסחרית בחסות ובמימון של מכון הקרן

הקיימת לישראל וקרן ברל כצנלסון הפועלת ברוח ערכי תנועת העבודה, וגם זו עובדה המייצגת עמדה

ערכית. הספר אמור להזין את הקהילה האקדמית, לעורר פולמוס תקשורתי ולשרת ברשימת המקורות

ובמפתח שבו את מדפי הספריות. על רקע זה נראים המחברים כפרקליטים הנושאים מזוודות טרֹולי

עמוסות מסמכים וכתבי טענות במאמץ למוטט את האסטרטגיה של התביעה בשם לקוחם, היהודי

החדש. תאודור הרצל, גדול המונצחים, היה לקורבן המיתוג המופרז, ובחלוף הדורות נותר בתודעה

הציבורית כסופרמן מצויר, גיבור תשבצים בארבע אותיות, שכל המעוניין יכול להתעטף בגלימתו

ולעצבו כראות עיניו. חלק לא מבוטל מעיזבונו, יומניו, איגרותיו וכתביו טרם תורגם מגרמנית, ובכלל זה

כמה מהפרוטוקולים מדיוני הקונגרסים הציוניים הראשונים. עם זאת, הספרות הביוגרפית והמחקרית

הענפה ממשיכה להיכתב ולהוסיף נדבכים לדמותו, שירות חשוב לחברה המתרחקת מכל דיון רעיוני,

 שנות חייו44וזאת בעוד אלה המודעים לתפישת עולמו ולהיקף פועלו של הרצל בעשור האחרון ל–

הולכים ומתמעטים. הרצל לא היה פרש בודד במאבק. התנועה הציונית נעה מראשית ימיה במסלולים

מנוגדים, לעומתיים ועוינים, ושני המחנות מלווים אותנו בגלגולים שונים עד היום. הרצל ידוע כאיש

שהצליח להתקבל אצל הקיסר הגרמני והסולטן העותמאני, ומאמריו וספריו הניעו את המוני יהודי

, לקונגרס הציוני הראשון. הרצל של אותם ימים זכה להערצה והיו1897מזרח אירופה לנהור לבזל 

שראו בו מלך ומשיח, אבל רבים אחרים ראוהו כאוטופיסט מתבולל שפעולתו האתיאיסטית ותיקוניו

הרציונליים עלולים לפורר את העם היהודי. אכזריות פוסט־טראומטית אילו הכינו מצגת, כך היתה

נראית המשוואה המעגלית שמציגים המחברים על אודות הקשר בין יהדות העולם לארץ ישראל

: מי גואל את מי? האם העם גואל את הארץ, או גואל את עצמו בארץ? שלילת20בראשית המאה ה–

הגולה אינה בהכרח זיקה לארץ ישראל, מורשת היהדות קיימת כשלעצמה; הזיקה בת שנות האלפיים

לארץ הקודש אכן מובנית ביהדות; השיבה לארץ ישראל תתגשם בימות המשיח. "ובמה ניכר משיח

זה? כבר אמרנו", מסכמים המחברים, "בכך שאינו בא. משיח המופיע הוא תמיד משיח שקר". איך,

אם כן, לשיטת המחברים, נהפכת התופעה הלא רציונלית של מימוש הכיסופים לארץ ישראל לרעיון

רציונלי? הם מתארים מסלול עוקף, אידיאולוגי ומעשי, לגיוס יהודים לפרויקט הציוני (גאולה עצמית

בארץ). כך מאפיין גדי טאוב תפישה זו במסה "מהי הציונות": "ארץ ישראל היא המקום היחיד שיצלח

לכך (לריכוז העם) משום שהיא אלמנט עמוק כל כך בזהותם, עד שוויתור עליה הוא ויתור על זהותם".
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הפרויקט הציוני מכיר אפוא מראש בפיצול הרעיוני, המפלג את היהדות, ופועל לכנס את היהודים

בארץ ישראל כי זה המקום היחיד שבו ניתן לבנות חברה חדשה. חתן פרס ישראל פרופ' צבי לם מציע

ניסוח שונה לאותה תופעה: "משלא רצו עוד (מקצת היהודים) לשאת את הקולקטיביות הטוטלית של

הקהילה ואת הדחייה של גאולתם לימות המשיח — אז נולדה יהדות חדשה... שבתחומה קמה גם

הציונות". על פי וגנר ורז, בשל הצורך בשכנוע להגר לפלשתינה, הרצל לא נרתע לרתום למשימה

איומים כאנטישמיות מחד גיסא והתבוללות מאידך גיסא, ולנצלם כרוח גבית. על פי המחברים,

"הקישור בין תרבות לזהות, כפי שהוא מתקיים בשיח המעוות את הציונות לכלל עיסוק ב'זהות', הוא

קישור אנטי־הרצלי מובהק, המנוגד מבחינה צורנית ותוכנית כאחת לציונות כתנועת תחייה לאומית

מודרנית ונאורה... מדינת הלאום המודרנית איננה חילונית כשם שאיננה דתית, מפני שהדת היא זיקה

של יחידים בהיותם חברי החברה האזרחית ולא בהיותם אזרחי החברה המדינית... מדינה שבה הדת

מהווה רכיב אינטגרלי בשותפות המדינית של אזרחים איננה מדינת לאום מודרנית, אלא ארגון

פונדמנטליסטי המצויד בכלים של מדינה מודרנית, משהו שנקרא פעם, ללא חשש וללא בושה בשם

'טוטליטריות'". כך, לפחות במרחב התיאורטי, מבקשים המחברים להשיב להרצל את עטרתו לאחר

שהם מתארים בהרחבה איך חזונו נשחק. ספק אם אפשר לחזור אל סולמות הערכים שהרצל הציע

 שנה, ערכים שאפילו מערכת החינוך הממלכתית בארץ נטשה מזמן. נראה שמחברי הספר120לפני 

פונים לא רק לקהל הקוראים, אלא גם למשפט ההיסטוריה. למצער, אולי יאיר הספר את האופן שבו

מסלפת ההנהגה הנוכחית את הרעיון ההרצלאי, תוך שהיא משווקת עצמה כממשיכת דרכו. אם לעדכן

את המקאמה של חיים חפר: לא ַעם סגולה, וגם לא עם ככל העמים. בסערה הרעיונית האדירה

שהספר משקף לא נצפתה כמובן עוצמת התפרצותה של האכזריות האירופית, ובמיוחד הגרמנית

והרוסית במלחמות העולם, ששיאה שואת יהודי אירופה. גם הרצל, שחווה את פרעות קישינב

ו"בחושיו" צפה כי התסכול שבחוסר היציבות באירופה יופנה נגד היהודים, לא היה מסוגל לחזות את

המפלצתיות שבמאמץ המתועש לחיסולם הפיזי. בימים אלה, שבהם מתפרסם הספר, לא הציונות

המעשית ההרצלאית ולא הציונות הרוחנית האידיאליסטית של אחד העם עומדות לנגד העיניים.

המחלוקת הלאומית רודדה למדרגה מבישה של אנוכיות וחמדנות, ציניות ורשעות. כוחניות ותאוות

שליטה הן היסודות המניעים את הדיון העכשווי. האּוטֹוּפיזם הוקרב על מזבח הפופוליזם. לא נחזתה

גם מידת אכזריותה של מדינת היהודים — לא רק כלפי מתנגדיה מבית ואויביה מחוץ, אלא גם נגד

פליטים, מיעוטים נרדפים ובני עמים מדוכאים שמבקשים הצלה. ארץ המקלט ליהודים שקעה

לאכזריות פוסט־טראומטית המתעצמת בסבבי מלחמות הקיום, ובאה לביטוי בחיי היום־יום במדינה

ללא גבולות ברורים, ללא בירה מוכרת, ללא הסכמות חוקתיות וללא הסדר מדיני ִעם ַעם הארץ ועם

רוב עמי האזור. היום ברור כי המשנה ההרצלאית נזנחה ואילו מסלול השיבה למקורות נתקל במבוי

סתום ובעתיד מאיים. את המסלול הזה יצטרכו בני דור הנינים לחקור בניסיון להשיב על השאלה מאין

באו, את מי גאלו ומה עוללו. הנה נושא לדוקטורט המחפש היסטוריון ציוני חרוץ: "אכזריות בת זמננו

בדברי ימי העם הנבחר". נראה אותו משיג תורם, או קרן תומכת, תחת עיניו הבולשות של המשטר.

חבר הקונגרס הציוני, הוא שהעמיד את העיתונאיאפרים ִלילֶיין, את תצלום הדיוקן האיקוני צילם צייר. 

היהודי האוסטרו־הונגרי יפה הזקן, הרכון אל מעקה המרפסת במלון שלושת המלכים בבזל שעל הריין,

והנציח אותו במצלמתו כדי להפיץ את דיוקנו ככרזה וכגלויה. התצלום נעשה בקונגרס החמישי,

, מלך היהודים, נראה צופה אל מאה חדשה של הזדמנויות להוגים ולממציאים,הרצל, ו 1901בדצמבר 

לאוטופיסטים ולחולמים, לחוזים ולהוזים — ראשית מאה של לאומיות נאורה המשתחררת מעריצות

הדת, של תורות כלכליות־חברתיות חובקות כל, ולאֹוָרן יהודי חדש ויהודי ישן נאבקים זה בזה על אופן

השחרור מן הַעבדּות הפנימית, רגע לפני שהשמים מתקדרים לקראת סופות שיחריבו יבשות ועמים.

בעולם שבו המונצחים הם המנצחים, הרצל הוא הצלחת מיתוג מסחררת. בקליק מצלמה אחד ובתואר
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"חוזה המדינה" נברא הרצל כמייצג את חלום הדורות ומגלם בחזותו המרשימה את הישגי התנועה

הציונית בדרכה לגיבוש אומה חדשה. הרצל לא חיכה לביוגרפים שיבואו, הוא לקח את הכתר בידיו

והרכיבו על ראשו: בבזל ייסדתי את מדינת היהודים, כתב. לימים התייחס למשפט הזה: "אם אומר

 שנה, יודו בכך כולם".50זאת היום בקול, יענה לי צחוק כללי. אולי בעוד חמש שנים, בוודאי בעוד 

, מחברי הספר בעל השם היבשושי "הרצל:אדם רזאמת לאמיתה, קובעים ההיסטוריונים יגאל וגנר ו 

מאבקיו מבית ומחוץ". לדבריהם, בבזל הרצל לא חזה, "אלא בנה את הממשות הפוליטית, ההסתדרות

הציונית, היא 'המדינה שבדרך'".

(אשר גינצברג) הוא גיבורו הנוסף של הספר רב העמודים וטעון היצרים. אבלאחד העם לצד הרצל, 

מיהו, איך הוא נראה ומה אנחנו יודעים עליו מלבד הרחוב הקרוי על שמו? גינצברג — יהודי

מזרח־אירופי, אוטודידקט גאון, פובליציסט מחונן, פעיל ציוני נלהב ומנהל סניף לונדון של ֵאיל הֵתה

ְקלֹוִנימוס ויסֹוצקי — הוא הנמסיס של הרצל וחסידיו, יריב אישי ואויב ורעיוני להשקפותיו ומוביל הזרם

הלעומתי לו בתנועה הציונית. אם הרצל הוא איש הספקטקל, אחד העם הוא המפוכח ומשבית

השמחה. עם שני אבות כאלה, אין פלא כי למרות הישגיה הלא־ייאמנו של התנועה הציונית, מדינת

היהודים שהיא תוליד תסבול ממשבר זהות כרוני.

אחד העם המשיך להיאבק בהרצל גם לאחר מותו המוקדם, המפתיע. "אם גדולים מעשי הרצל", כתב,

"אי אפשר עוד לדעת, אבל דבר אחד נתן לנו הרצל שלא מדעתו, הגדול ביותר אולי מכל מה שעשה

מדעת: הוא נתן לנו את עצמו בתור 'נושא' ל'שירת התחייה'; נושא שיוכל הדמיון להיאחז בו ולעטרהו

בגל הסגולות הדרושות, בשביל לעשותו לגיבור לאומי עברי, שבו יתגשמו השאיפות הלאומיות בצורתן

האמיתית".

כל תמצות יחטא לרבבות המלים בחיבורם המשותף של וגנר ורז. ועם זאת, אין דרך אחרת לגאול את

הספר המאתגר והחריף הזה מחשכת המחסנים ומדומיית ספריות המחקר. מי שמחפש את שורשי

השסע בתנועה הציונית מאז ועד הבוקר, חייב לעצמו כמה ימי קריאה פוקחי עיניים. "הספר איננו

ביוגרפיה", מכריזים מחבריו, המציגים את עצמם כ"ציונים הרצלאים". "הספר הוא פולמוסי", הם

קובעים כנקודת מוצא לדיון על אודות דמותו של הרצל, ההולכת ומיטשטשת.

ואם כך, יש צורך בשאלת מחץ כמו זו שהציג ירון לונדון לאחד המחברים, רז, שהתארח בתוכניתו

לרגל צאת הספר: "אילו חי היום, למי היה הרצל מצביע?"

רז מגדיר את הרצל ליברל כלכלי ומתקן חברתי, סוציאל דמוקרט נוסח מפ"ם אז, מרצ של היום. זאת,

אף כי תנועת העבודה בגלגוליה מיעטה להיאחז בשולי אדרתו. הכלכלן הוותיק דניאל דורון, אביר

השוק החופשי, מיהר להגיב על הראיון באתר "מידה": "אין ספק שהוא (הרצל) יותר מסוציאל דמוקרט;

מורשתו הכלכלית היא יזמות ושוק חופשי".

וגנר ורז יוצרים חיבור בין קבוצת נושאי ליבה, המכסים את המרחב התקופתי בניתוח מושגים כחברה

ומדינה, דת ומדינה, תנועה לאומית, ציונות, משיחיות, רציונליות, רוחניות, אנטישמיות וגם נחלת הכלל

וקניין הפרט, הלאמה והפרטה, הון ספקולטיבי והון יצרני. ומתוך הסקירה הולכת ונרקמת משנתם של

24 עמודי שמות ומושגים, 20המחברים בשזירת ציטוטים מפיהן ומֵעטיהן של הנפשות הפועלות (

עמודי ביבליוגרפיה) ובדברי פרשנות הממסגרים אותם. לא בכדי בחרו כמוטו לספר במקאמה "שני

 למדינה, כשלכל ברור מי הוא30עמים — 'ַעם סגולה וַעם־ככל־העמים'", שכתב חיים חפר במלאות 

מי.
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משה גליקסון (לימים עורכו של עיתון זה ואחד הביוגרפים של אחד העם) השקיף על הזירה והתנחם

באפשרות לסינרגיה בין השניים: "הרצל, איש המפעל, הביא את המהפכה הגדולה לעולמנו. הוא

הרעיד את נשמתה של האומה, חשף את מעיינות היצירה הלאומית, שהיו חבויים במעמקים, ועורר

כוחות נרדמים לחיים חדשים. אחד העם, איש התבונה בעל העין הפקוחה והדעה הצלולה, לימדנו

להבין את דבר ה' אשר בלבבנו, לעמוד על מהותה ומצוותיה של הנשמה הלאומית". דווקא הטקסט

הפייסני חושף את גישתם הנוקשה של המחברים. החיים אינם מּוָנעים בכוח הרציונליות, אלא בבליל

הכוחות המוגדר כאן כ"נשמה". ומן הנשמה הקולקטיבית הזאת אין טעם ליטול דגימות, בתקוות שווא

שניתן לרפאה מתחלואיה.

ביקורת ארסית על אחד העםוגנר, פרופסור אמריטוס, היה ממייסדי "חוג אורנים" בתנועת העבודה,

, כזרם רעיוני (שתמך לאחר כיבוש הגדה המערבית ביגאל אלון ובתוכניתו70 וה–60בשנות ה–

המדינית). עם חברי הפורום נמנו עשרות הוגים ותלמידיהם שהתכנסו בדלתיים סגורות ודנו בבעיות

המדינה, העם והעולם ובתשובות להן. מתיאורי החוג עולה תמונה של מעין ִמסדר, אגודת סתרים,

חצר רבנית ואפילו כת. היו שם מחויבות רעיונית, ויכוחים פנימיים, תיאוריות פסקניות חובקות כל, עד

כדי תיאוריות קשר, חוסר שקיפות וחלוקת העולם לכוחות מתקדמים ומעכבים.

וגנר ועמיתו, הפילוסוף מיכאל שטראוס ("המוזיקנטים", כך כונו בהיותם וגנר ושטראוס), יחד עם

, עודנו מחזיק בצריף בשטח92 היו המובילים. וגנר, בן אייל כפכפי,המזרחן יורם נמרוד וההיסטוריונית 

הסמינר שהיה למכללת אורנים, ברוח הטוטליות הגורסת קיום אורח חיים מלא בתוך הסביבה

, הוא היסטוריון בן דור הנכדים, הפועל במסגרת המרכז הרעיוני חינוכי של קרן35הרעיונית. רז, בן 

העוסק במדיניות הגרעין הבלתי מרוסנת של ישראל, ראה"המאבק על הפצצה", ברל כצנלסון. ספרו 

. וגנר ורז אינם מנדבים מידע על אודות עצמם, אפילו אינם מסגירים את תואריהם2015אור ב–

ורשימה בסיסית של פרסומים ופרויקטים, בנחבאות אל הכלים מוזרה וטורדנית. גם אופן שיתוף

הפעולה בין צמד המחברים אינו נהיר לקורא — אולי תזכורת לימי החוג, ימים של הטמעת מחשבותיו

ופועלו של היחיד בסיעור המוחות הקולקטיבי.

לא צריך להיות היסטוריון כדי לזהות את המגמה. נושאי הליבה בספר נהפכים בשלב מסוים של

הקריאה מלקט מּובאות למשנה סדורה, שממנה נגזרת הביקורת הנוקבת על הזרם האחד־העמי.

הספר הוא פרי עבודת מחקר מקיפה, וגם התמים בקוראים יזהה ללא קושי את הקו המנחה:

לגיטימציה מחודשת להרצל, איש החזון, היכולת והמעש, ומנגד ביקורת עקבית ולעתים ארסית על

אחד העם, רעיונותיו, השפעתו והנשבעים בשמו.

המחברים מציינים בהקדמתם את "ההיצף בספרות הכפשה שעוטה מחלצות של מחקר אודות הרצל

והציונות מיסודו", ושוטחים בפני הקורא את הכלל האתי המכתיב את גישתם הפולמוסית: כתיבה

שמציינת במפורש את עמדתם הערכית של המחברים והפרדה ברורה בין הצגת הנתונים ובין בחינתם

והערכתם. זאת, בניגוד לכתיבה שמערבבת מידע בדעה ואינה מציינת זאת. הדבר ראוי להערכה, אלא

שגם בבחירת החומרים המתפרסמים ניכרת היד המכוונת. טענה כמו זו שהם יוצאים נגדה עלולה

להיות מופנית גם כלפי ספרם.

120בעוינות היוקדת בין המחנות אפשר לזהות את הציר שעליו נעה ההוויה היהודית־הציונית ב–

שנותיה: היריבות העמוקה בגלגוליה השונים וההבנה כי יצירת הכלאיים — מדינה יהודית ודמוקרטית,

זהותנית ומודרנית — היא שהביאה על עצמה את הישגיה ואת צרותיה.

אחד העם עצמו, המוגדר כ"אויבה הנחוש של הציונות ההרצלאית", זוכה בספר לפרק המשתרע על
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 עמודים. "הבהרת עוינותו של אחד העם להרצל יש בה כדי להאיר, על דרך הניגוד, את הציונות55פני 

שאליה כיוון הרצל", כותבים המחברים. "עם זאת, החוקרים הסוגדים לאחד העם בספרות המקצועית

של העשורים האחרונים לא תמיד ירדו לעומק דעתו", הם טוענים. "אחד העם עצמו לא מימש את

כוונתו, שאותה הזכיר מפעם לפעם, לתת תיאור מקיף וקוהרנטי של השקפתו ולכן יש למפות אותה

מתוך מאמריו". מיפוי תורתו של אחד העם על ידי המחברים הביקורתיים הוא מסע כתישה לוגי,

שניכר בו יסוד אמוציונלי. כך, לדוגמה, הם גורסים כי "תפישתו של אחד העם היא מיוחדת בכך שהיא

א־היסטורית לחלוטין. לדידו קיימת 'יהדות', נקודה. יהדות אחת לאורך כל ההיסטוריה".

על בסיס כתיבתם של ברוך קורצווייל, צבי גרץ, צבי לם, שמעון דובנוב, דב סדן, יוסי גולדשטיין, גדעון

שמעוני ואחרים, ובהמשך לוויכוחים העכשוויים עם אבי שגיא וידידיה שטרן — הליברלים שבזהותנים

— קובעים המחברים כי "את מקומו של האידיאל שהיה מקובל על הציונות בראשיתה — ַעם חדש

ויהודי חדש, מתחיל לתפוס עתה רעיון של שיבה אל המקורות". אחד העם וממשיכי דרכו שינו את

מסלול הציונות ההרצלאית ולמעשה הביאו לנטישתה. זוהי ליבת הספר וזהו לב הסכסוך, מן

) ועד הפירומניה של המיליטנטים בימינו.1882ה"אוטואמנציפציה!" של פינסקר (

הספר ראה אור בהוצאה מסחרית בחסות ובמימון של מכון הקרן הקיימת לישראל וקרן ברל כצנלסון

הפועלת ברוח ערכי תנועת העבודה, וגם זו עובדה המייצגת עמדה ערכית. הספר אמור להזין את

הקהילה האקדמית, לעורר פולמוס תקשורתי ולשרת ברשימת המקורות ובמפתח שבו את מדפי

הספריות. על רקע זה נראים המחברים כפרקליטים הנושאים מזוודות טרֹולי עמוסות מסמכים וכתבי

טענות במאמץ למוטט את האסטרטגיה של התביעה בשם לקוחם, היהודי החדש.

תאודור הרצל, גדול המונצחים, היה לקורבן המיתוג המופרז, ובחלוף הדורות נותר בתודעה הציבורית

כסופרמן מצויר, גיבור תשבצים בארבע אותיות, שכל המעוניין יכול להתעטף בגלימתו ולעצבו כראות

עיניו. חלק לא מבוטל מעיזבונו, יומניו, איגרותיו וכתביו טרם תורגם מגרמנית, ובכלל זה כמה

מהפרוטוקולים מדיוני הקונגרסים הציוניים הראשונים. עם זאת, הספרות הביוגרפית והמחקרית

הענפה ממשיכה להיכתב ולהוסיף נדבכים לדמותו, שירות חשוב לחברה המתרחקת מכל דיון רעיוני,

 שנות חייו44וזאת בעוד אלה המודעים לתפישת עולמו ולהיקף פועלו של הרצל בעשור האחרון ל–

הולכים ומתמעטים.

הרצל לא היה פרש בודד במאבק. התנועה הציונית נעה מראשית ימיה במסלולים מנוגדים, לעומתיים

ועוינים, ושני המחנות מלווים אותנו בגלגולים שונים עד היום. הרצל ידוע כאיש שהצליח להתקבל אצל

הקיסר הגרמני והסולטן העותמאני, ומאמריו וספריו הניעו את המוני יהודי מזרח אירופה לנהור לבזל

, לקונגרס הציוני הראשון. הרצל של אותם ימים זכה להערצה והיו שראו בו מלך ומשיח, אבל1897

רבים אחרים ראוהו כאוטופיסט מתבולל שפעולתו האתיאיסטית ותיקוניו הרציונליים עלולים לפורר את

העם היהודי.

אכזריות פוסט־טראומטיתאילו הכינו מצגת, כך היתה נראית המשוואה המעגלית שמציגים המחברים

: מי גואל את מי? האם העם20על אודות הקשר בין יהדות העולם לארץ ישראל בראשית המאה ה–

גואל את הארץ, או גואל את עצמו בארץ? שלילת הגולה אינה בהכרח זיקה לארץ ישראל, מורשת

היהדות קיימת כשלעצמה; הזיקה בת שנות האלפיים לארץ הקודש אכן מובנית ביהדות; השיבה לארץ

ישראל תתגשם בימות המשיח. "ובמה ניכר משיח זה? כבר אמרנו", מסכמים המחברים, "בכך שאינו

בא. משיח המופיע הוא תמיד משיח שקר".

איך, אם כן, לשיטת המחברים, נהפכת התופעה הלא רציונלית של מימוש הכיסופים לארץ ישראל
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לרעיון רציונלי? הם מתארים מסלול עוקף, אידיאולוגי ומעשי, לגיוס יהודים לפרויקט הציוני (גאולה

עצמית בארץ). כך מאפיין גדי טאוב תפישה זו במסה "מהי הציונות": "ארץ ישראל היא המקום היחיד

שיצלח לכך (לריכוז העם) משום שהיא אלמנט עמוק כל כך בזהותם, עד שוויתור עליה הוא ויתור על

זהותם". הפרויקט הציוני מכיר אפוא מראש בפיצול הרעיוני, המפלג את היהדות, ופועל לכנס את

היהודים בארץ ישראל כי זה המקום היחיד שבו ניתן לבנות חברה חדשה. חתן פרס ישראל פרופ' צבי

לם מציע ניסוח שונה לאותה תופעה: "משלא רצו עוד (מקצת היהודים) לשאת את הקולקטיביות

הטוטלית של הקהילה ואת הדחייה של גאולתם לימות המשיח — אז נולדה יהדות חדשה...

שבתחומה קמה גם הציונות". על פי וגנר ורז, בשל הצורך בשכנוע להגר לפלשתינה, הרצל לא נרתע

לרתום למשימה איומים כאנטישמיות מחד גיסא והתבוללות מאידך גיסא, ולנצלם כרוח גבית.

על פי המחברים, "הקישור בין תרבות לזהות, כפי שהוא מתקיים בשיח המעוות את הציונות לכלל

עיסוק ב'זהות', הוא קישור אנטי־הרצלי מובהק, המנוגד מבחינה צורנית ותוכנית כאחת לציונות

כתנועת תחייה לאומית מודרנית ונאורה... מדינת הלאום המודרנית איננה חילונית כשם שאיננה

דתית, מפני שהדת היא זיקה של יחידים בהיותם חברי החברה האזרחית ולא בהיותם אזרחי החברה

המדינית... מדינה שבה הדת מהווה רכיב אינטגרלי בשותפות המדינית של אזרחים איננה מדינת

לאום מודרנית, אלא ארגון פונדמנטליסטי המצויד בכלים של מדינה מודרנית, משהו שנקרא פעם, ללא

חשש וללא בושה בשם 'טוטליטריות'".

כך, לפחות במרחב התיאורטי, מבקשים המחברים להשיב להרצל את עטרתו לאחר שהם מתארים

 שנה,120בהרחבה איך חזונו נשחק. ספק אם אפשר לחזור אל סולמות הערכים שהרצל הציע לפני 

ערכים שאפילו מערכת החינוך הממלכתית בארץ נטשה מזמן. נראה שמחברי הספר פונים לא רק

לקהל הקוראים, אלא גם למשפט ההיסטוריה. למצער, אולי יאיר הספר את האופן שבו מסלפת

ההנהגה הנוכחית את הרעיון ההרצלאי, תוך שהיא משווקת עצמה כממשיכת דרכו. אם לעדכן את

המקאמה של חיים חפר: לא ַעם סגולה, וגם לא עם ככל העמים.

בסערה הרעיונית האדירה שהספר משקף לא נצפתה כמובן עוצמת התפרצותה של האכזריות

האירופית, ובמיוחד הגרמנית והרוסית במלחמות העולם, ששיאה שואת יהודי אירופה. גם הרצל,

 ו"בחושיו" צפה כי התסכול שבחוסר היציבות באירופה יופנה נגד היהודים,פרעות קישינבשחווה את 

לא היה מסוגל לחזות את המפלצתיות שבמאמץ המתועש לחיסולם הפיזי.

בימים אלה, שבהם מתפרסם הספר, לא הציונות המעשית ההרצלאית ולא הציונות הרוחנית

האידיאליסטית של אחד העם עומדות לנגד העיניים. המחלוקת הלאומית רודדה למדרגה מבישה של

אנוכיות וחמדנות, ציניות ורשעות. כוחניות ותאוות שליטה הן היסודות המניעים את הדיון העכשווי.

האּוטֹוּפיזם הוקרב על מזבח הפופוליזם.

לא נחזתה גם מידת אכזריותה של מדינת היהודים — לא רק כלפי מתנגדיה מבית ואויביה מחוץ, אלא

גם נגד פליטים, מיעוטים נרדפים ובני עמים מדוכאים שמבקשים הצלה. ארץ המקלט ליהודים שקעה

לאכזריות פוסט־טראומטית המתעצמת בסבבי מלחמות הקיום, ובאה לביטוי בחיי היום־יום במדינה

ללא גבולות ברורים, ללא בירה מוכרת, ללא הסכמות חוקתיות וללא הסדר מדיני ִעם ַעם הארץ ועם

רוב עמי האזור. היום ברור כי המשנה ההרצלאית נזנחה ואילו מסלול השיבה למקורות נתקל במבוי

סתום ובעתיד מאיים. את המסלול הזה יצטרכו בני דור הנינים לחקור בניסיון להשיב על השאלה מאין

באו, את מי גאלו ומה עוללו. הנה נושא לדוקטורט המחפש היסטוריון ציוני חרוץ: "אכזריות בת זמננו

בדברי ימי העם הנבחר". נראה אותו משיג תורם, או קרן תומכת, תחת עיניו הבולשות של המשטר.
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