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הקדמה
כרך איטליה מתייחד בהיותו הראשון בסדרה קהילות ישראל במזרח במאות התשע–עשרה והעשרים אשר עוסק
בקהילות שחיו במרחב האירופי ושמרו על מגע הדוק עם החברה הנוצרית סביבן .קהילה זו נכללה בסדרה משום
קשריה המסועפים והרצופים עם קהילות יהודיות אחרות באגן הים התיכון מאז ימי הביניים המוקדמים ועד לסוף
המאה העשרים .המגע בין יהודי איטליה לסביבתם בא לידי ביטוי בתוכנם של כל פרקי הספר הדנים בהשפעה של
התרבות והפוליטיקה באירופה במאות התשע–עשרה והעשרים על יהודי איטליה ,במיוחד בפרקים :הארץ ויהודיה,
הפעילות התרבותית והדתית ,הכנסייה הקתולית והיהודים ,אדריכלות בתי הכנסת ,היהודים באיטליה בתקופת
השלטון הפשיסטי.
אף שכרך זה ,כיתר ספרי הסדרה ,מתמקד במאות התשע–עשרה והעשרים ,לא היה אפשר להתעלם מהעובדה שראשיתה
של מסורת יהודי איטליה בתקופת האימפריה הרומית .היחלשות האימפריה ופיצולה בשלהי העת העתיקה הובילו את
היהודים להתיישב בעיקר באזורים הדרומיים של ארץ המגף ובסיציליה ,שם הם באו במגע עם המסורות הביזנטיות,
האסלאמיות והנורמניות .אל רצף זמנים ארוך זה יש להוסיף את ההגירות הבלתי פוסקות מרחבי הפזורה היהודית
אל איטליה .מאפיינים אלה תרמו רבות לתשתית הפוליטית ,הכלכלית והתרבותית של יהודי איטליה והשפעתם ניכרה
גם בפרק הזמן שבו עוסק הכרך.
עושר המסורות שקלטו יהודי איטליה בא לידי ביטוי במגוון תחומי חייהם שמתוארים בכרך .כך למשל בפרקים
העוסקים במעגל החיים ,במחזור השנה ,בשפה האיטלקית–היהודית לניביה ,במוסיקה וחיי בית הכנסת ,באמנות,
באדריכלות של בתי הכנסת ,בחינוך ובספרות .כמות התיעוד על יהדות איטליה מרשימה בהיקפה ומלמדת על מסורות
רצופות בחיי הקהילות למן שלהי ימי הביניים ועד למאה העשרים .הרצף הזה לא ביטא בהכרח קבלה והמשך של
מסורות העבר — הוא כלל התייחסות אל מסורת העבר אם מתוך קבלתה ואם מתוך מאבק בה ודחיקתה אל השוליים.
כך למשל המסורות המוסיקליות של יהודי איטליה בהווה כוללות רכיבים מהסביבה המוסיקלית הכללית בצד מסורות
משפחתיות שעברו בעל פה ,ושבמהלך האמנציפציה חלו בהן תמורות עמוקות כדי להתאימן לנסיבות התרבותיות
החדשות ולטעם המוסיקלי והאסתטי של המעמד הבורגני היהודי.
נקודת המפנה בתולדותיה של יהדות איטליה הייתה תהליך האמנציפציה וההשתלבות של היהודים בגיבוש הלאומיות
של איטליה (הִריסֹוְרג ִ'י ֶמנ ְטֹו) ובהתהוות המדינה המודרנית .היבטיו של התהליך היו מגוונים :שינוי בתחומי העיסוק
ובפעילות הכלכלית; היחלשות החינוך היהודי ופנייה למערכת החינוך הלאומית הכלל–איטלקית; ירידה בשליטה בשפה
העברית ונטישה הדרגתית של השימוש בה; דפוסי נישואין וילודה חדשים; נישואין בין–דתיים ולעתים נטישה רשמית
של הקהילה בשל כך; עיסוקים באמנות מודרנית שאינם קשורים באמנות היהודית מן המאות הקודמות .תהליך זה
תואר בחלק מן הפרקים כהתרופפות והיחלשות של הקהילות היהודיות באיטליה .אולם לאורך הספר באו לידי ביטוי
גם היבטים אחרים של האמנציפציה ,שבהם היא העשירה במידה ניכרת את החיים היהודיים :בתחומי האמנות ,בחקר
ההיסטוריה ,בחיי בית הכנסת ,בעיתונות היהודית ,בחשיפה לספרות הלא–יהודית ועוד .האמנציפציה גם עוררה אצל יהודי
איטליה את הצורך בהגדרה מחדש של זהותם היהודית .הגדרה חדשה זו הביאה בחשבון את הפיכתם לאזרחים שווי
זכויות שנסיבות החיים סביבם חייבו אותם לנטוש מסגרות מן העבר לטובת מסגרות תרבותיות וחברתיות חדשות.
תהליך השינוי במהלך האמנציפציה ניתן להבנה מלאה רק מתוך הכרת התשתית שממנה החלו היהודים את תהליך
ההשתלבות הפוליטית והתרבותית במדינה האיטלקית ,כלומר הכרה של תקופת הגטו .מאתיים שנים ויותר של חיים
בגטאות ברוב הערים המרכזיות באיטליה ,ברומא ומצפון לה ,יצרו תשתית מנטלית ,דתית וקהילתית שבעטייה ראו רוב
יהודי איטליה את תהליך האמנציפציה באור חיובי ותפסו אותה כתהליך של שחרור .הגטו היה רחוק מלהיות רק מרחב
גאוגרפי סגור ,על פי רוב צפוף ולא היגייני ,שמעביר ליהודים מסר של הרחקה והצרת צעדים .בתוך הגטו התנהלו חיים
יהודיים עצמאיים שּפֵרותיהם המרתקים עולים בפרקי הספר ,למשל באמנות היהודית ,בניבים האיטלקיים–היהודיים
למיניהם ,במנהגים ובמסורות המשפחה ובליטורגייה .כל אלה יצרו מרקם תרבותי עשיר ומגוון ביותר ,מאחר שלכל
קהילה היו המסורות הדתיות ,התרבותיות והמשפחתיות שלה .ברם הגירות פנימיות במהלך המאה התשע–עשרה,

8

איטליה

בעיקר מעשרות קהילות קטנות אל הערים הגדולות ,הביאו להכחדתן של מסורות אלה .חלקן תועדו ממש בשנותיהן
האחרונות ,כמו במפעל תיעוד המוסיקה המרשים של ליאו לוי ,שבו המסרנים ששרו לפניו את הפיוטים והשירים
המשפחתיים היו האחרונים להכירם.
המעבר של יהודי איטליה מחיים במסגרת מסורות המקום הטרום–אמנציפטוריות אל חיי אזרחים שווי מעמד משפטי
במדינה ,לפחות במוצהר ,היה תהליך הדרגתי ובעל אופי הרבה פחות משברי מזה של קהילות יהודיות שעברו תהליך
דומה בארצות אירופיות אחרות .לכן לא נוכל למצוא באיטליה תנועה מקבילה לתנועת ההשכלה של יהודי גרמניה ,או
התארגנות מוסדית וספרות מחקרית שיטתית שנועדו להצדיק שינויים רדיקליים בטקסים היהודיים או בתפיסות העולם
הדתיות .המעבר היה קל יותר בעיקר מפני שכבר במאה השש–עשרה ,ואחר כך אף בגטאות בערים הגדולות ,כללה תכנית
הלימודים של יהודי איטליה מקצועות כלליים ושילבה ידע מתחומי השפה והתרבות של השכנים הלא–יהודים.
אילו היה צריך לספר את תולדותיה של יהדות איטליה על רגל אחת ,אין ספק שהקהילה שמוסרת זאת טוב מכולן היא
הקהילה של רומא .שם נמצא היישוב העתיק ,שהיה קרוב לבירת האימפריה ולימים למקום מושבם של האפיפיורים.
אל קהילה זו פנו לבקשת סיוע ותיווך קהילות יהודיות ברחבי איטליה במהלך הרנסנס והעת החדשה המוקדמת ,ואף
ה־רפוֹ ְר ַמ ִצ ָיּה ,ויהודי הגטו הרומאי
קהילות יהודיות באירופה במהלך ימי הביניים .ברומא הוקם גטו בתקופת הקוֹ נְ ְט ָר ֶ
היו חשופים ללחצי המרה ולכפיית האזנה לדרשות נוצריות .אמנם החיים בקרבה אל האפיפיור העניקו מידה בסיסית
של ביטחון ליהודי העיר ,אולם הם חיו בהגבלות בלתי פוסקות ונותרו בגטו תקופה ממושכת — רק לקראת שלהי המאה
התשע–עשרה נהרסו חומותיו .עד היום קהילת רומא היא המסמלת את מסורת יהדות איטליה ,ולא במקרה מכונה
מסורת התפילה של היהודים האיטלקים "מחזור בני רומא" .הגטו שהיה מקום מגורים מוזנח ועלוב עד סוף מלחמת
העולם השנייה ,ואף לאחריה ,שופץ בשנים האחרונות והפך למקום בילוי מקובל לא רק על יהודים .לפני כעשור הועבר
בית הספר התיכון היהודי לתוך הגטו .מעבר זה מאפשר לראות צעירים יהודים בצאתם מבתי הספר ולשמוע לעתים את
הניב הרומאי–היהודי ,ששמר על כוחו יותר מניבים איטלקיים–יהודיים בקהילות אחרות.
קהילות איטליה סבלו מרדיפות ומנידוי בתקופת השלטון הפשיסטי .לקראת סוף מלחמת העולם השנייה ,כאשר
הנאצים שלטו בפועל באיטליה ,נרצחו כרבע מיהודי המדינה .זיכרון השואה מלווה עד היום את יהודי המקום.
בשמחה רבה ובהוקרה עמוקה אני מבקש להודות לכל מי שעשו במלאכה כדי שכרך זה יראה אור :למחברי הפרקים,
שתרמו מידיעותיהם; לצוות המקצועי של מכון בן–צבי ושל משרד החינוך שליווה את הכנת הכרך :לפרופ' יום טוב
עסיס ,ראש המכון ,שסייע בעצה ,בהנחיה ובמילים טובות ושעמד בראש ועדת ההיגוי של הסדרה; לצוות ועדת ההיגוי:
ד"ר מרים פרנקל ,ששימשה סגנית לראש המכון ,מר מיכאל גלצר ,המזכיר האקדמי של מכון בן–צבי ,ששימש לקטור
של כל הפרקים ושסייע בפרטים טכניים חשובים לשם קידום העבודה ,פרופ' נַחֵם אילן ,פרופ' חגי בן–שמאי ,מר משה
זעפרני ,ד"ר חיים סעדון ,מר עדי עופר ופרופ' שלום צבר ,שתרמו מניסיונם בהערות ובהארות .שלמי תודה לצוות ששקד
על מלאכת הפקת הכרך :לגב' נעמה שי–כתריאלי ,רכזת הסדרה ,שניווטה בתבונה וללא לאות את העבודה השוטפת של
הגורמים הרבים המעורבים בהפקה ושהייתה אחראית על תחקיר התמונות — עניין מורכב בפני עצמו; לגב' יעל אייזיק,
עוזרת המחקר ,שחריצותה וההשכלה הרחבה שלה ניכרות בכל שורה בספר; למר אילן שטיינברג ,שתרגם את הפרקים
מאיטלקית; לד"ר גתית הולצמן ,שתרגמה את הפרקים מאנגלית; לפרופ' מיכאל ריז'יק ,שבמסירות רבה עמל על הכנת
התעתיק; לגב' דפנה לביא ולמר יאיר עדיאל על עריכת הלשון הבהירה; לגרפיקאית טל פוקרד–צלאל ,שהעניקה לכרך
את חזותו היפה.
לנוחות הקוראים צוינו בכתוביות שמות בעלי האוספים .שמות מוסדות ומקורות ביבליוגרפיים הובאו בקיצור .פירוט
הובא ברשימת המקורות לאיורים.
רוב מחברי הפרקים בכרך הם חוקרים איטלקים .עובדה זו איננה מקרית ,והיא מעידה על פריחה בתחום זה באיטליה.
גם מיעוטם של החוקרים הישראלים בין הכותבים איננו מקרי ,והוא מלמד כי בישראל כיום נמצא המחקר על יהדות
איטליה בשוליים .מכאן אני קורא לחידוש המחקר בנושא זה בארץ בתקווה שּפֵרותיו יאפשרו לנו להכיר עוד היבטים
של קהילה מיוחדת זו.
						
רוני ויינשטיין
ירושלים ,תשע"ב

