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כאשר למדתי בפקולטה להיסטוריה באוניברסיטה )אז מכון( הפדגוגית ע״ש אלכסנדר
דדצן בסנקט פטרבורג)אז לנינגרד( ,בשנים האחרונות לקיומה של ברית המועצות,
הייתי בטוח שלעולם לא אעסוק בחקר נושאים הקשורים לתקופת המהפכות.
בהיסטוריוגרפיה הסובייטית הצטייר נושא זה כמשעמם ביותר :בולשביקים הוגדרו
מראש כ׳טובים' ואילו כל השאר היו ה׳רעים' ,ומעל הכול ריחף צלה של מהפכת
אוקטובר  . 1917רק לאחר עלייתי לארץ והתחלת לימודי באוניברסיטה העברית
בירושלים התוודעתי למשמעותה של התקופה ,הן לגבי ההיסטוריה הרוסית והן לגבי
ההיסטוריה היהודית .וזאת בזכות ספרו הקלסי של מורי ורבי פרופסור יונתן פרנקל ז״ל,
'נבואה ופוליטיקה :סוציאליזם ,לאומיות ויהודי רוסיה .' 1917-1862 ,במחקרי הנוכחי
אני מבקש להציע מעין המשך לספר זה .בעוד שב׳נבואה ופוליטיקה' מתוארות
ההתפתחויות שאירעו ברוסיה הצארית עד  , 1907ולאחר שנה זו עובר מוקד הדיון אל
המתרחש בארץ ישראל ובארצות הברית ,אני מבקש להתמקד בפוליטיקה של יהודי
רוסיה בתקופה שלאחר . 1907
ספר זה מבוסס על עבודת הדוקטור שכתבתי באוניברסיטה העברית בהדרכתו של
פרופ' יונתן פרנקל ז״ל .ללא תמיכתו הרבה והמתמדת במשך  15שנים ,ללא הערותיו
הקולעות ומעוררות המחשבה וללא השפעתו האינטלקטואלית והאנושית ,מחקר זה לא
היה יוצא אל הפועל .פרופ' פרנקל היה חוקר גדול ומורה דגול ופטירתו בטרם עת ב־7
במאי  2008היא אבדה שאין לתארה לכל תלמידיו הרבים ולתחום המחקר כולו.
פרופ' שאול שטמפפר יבל״א לא רק תמך בהתעניינותי בהיסטוריה יהודית עוד
בהיותי בברית המועצות ,ולימדני באוניברסיטה העברית בירושלים ,אלא אף עיצב
במידה רבה את השקפותיי המחקריות .אני חש חובה להודות לעוד שניים ממוריי
באוניברסיטה העברית אשר השפיעו עלי רבות  -פרופ' עזרא מנדלסון ז״ל ופרופ'
ישראל ברטל .תודתי מגיעה גם לפרופ' מוטי זלקין ,פרופ' גרשון בקון ,פרופ' דוד אסף
ופרופ' אמנון רז־קרקוצקין ,אשר סייעו בשלבים שונים של הכנת הספר.
ידידי ד״ר ארקדי זלצר עזר לי מאוד בכל התחומים הקשורים לכתיבת המחקר -
מהעזרה הביבליוגרפית ועד לשאלות הנוגעות לסידור העמודים  -קרא את הטקסטים
והעיר הערות חשובות; במיוחד אני חב תודה לו על השיחות האין־סופיות שבהן הובהרו
הרבה מהעניינים הנידונים בספר .ללא עזרתו הרבה והנדיבה של בנימין לוקין מהארכיון
המרכזי לתולדות עם ישראל בירושלים  -ידיד עוד מימי לנינגרד  -הבסיס הארכיוני
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