יהוד אחד להן
גילה המזרח ואחדותו של מסורות המוסיקה היהודיות במשנת
אברהם צבי אידלסור
אדהר סרוסי

" אבי חקר המוסיקה

היהודית " -

זה הוא התואר הנקשר בדרך כלל לדמותו של אברהם צבי

אידלסון (  1 . ) % 938 - % 882קלישאה זו ודומות לה מעידות על ההערכה הגדולה הקיימת בקרב
החוקרים למפעלו התיעודי והמחקרי של המוסיקולוג החשוב הזה  ,ובמידת מה על העלמת עין
מסוימת מפעילותו בתחומים אחרים  ,כגון חקר הלשון והשירה העברית  ,הליטורגיה היהודית ,
ההלחנה והחינוך המוסיקלי .

בדבריו על ספרו האנגלי של אידלסון  " ,מוסיקה יהודית בהתפתחותה ההיסטורית " ,
הרחיק לכת אליהו שלייפר בקובעו שבספר זה " אידלסון יצר את התחום עצמו  .באופן כללי
הפרדיגמות שניסח עדיין מקובלות על החוקרים בתחום

הזה "

,

חוקרי מוסיקה יהודית בדורות

האחרונים  ,כגון חנוך אבנארי  ,ישראל אדלר  ,אדית גרזון -קיווי  ,אמנון שילוח  ,ישראל כ " ץ ,

ואחרים  ,אכן שקדו על הערכת מפעלו של אידלסון  3 .גרזון -קיווי למשל מיינה את הישגי אידלסון
כדלקמן :

4

- %

הקביעה שהמסורות שבעל פה הן מקור בעל ערך שווה למקורות

הכתובים ;

 - 2הקלטת המסורות שבעל פה באופן שיטתי כדי ליצור קורפוס רציני
- 3

ברורות ;

- 4

יישום של שיטות המחקר ההשוואתי בחקר המוסיקה

- 5

דגש על חשיבותה של המוסיקה הליטורגית על פני כל ביטוי מוסיקלי

- 6

*

מיון שיטתי של החומר שנאסף על פי קטגוריות מוסיקליות

למחקר ;

גילוי תרבותן המוסיקלית של עדות

היהודית ;
אחר ;

המזרח ;

גירסה מוקדמת של מאמר זה נקראה בכנס הבין -אוניברסיטאי הי " ז לחקר הפולקלור בישראל  ,אשר נערך
באוניברסיטה העברית בירושלים  ,ב  % 6 -ביוני  . 1998אני מודה מקרב לב לידידי ועמיתי  ,פרופ' אליהו

שלייפר מהיבריו יוניון קולג' בירושלים  ,על הערותיו מאירות העיניים לגירסה הראשונה של המאמר .
הציטוט שבכותר לקוח מאידלסון  ,ספר שירים  ,הקדמה  ,עמ ' [ ע ]  ,שם נאמר  " :לקחתי מהנגינה העממית ,
בין שהיא אשכנזית ובין שהיא ספרדית  ,כי יסוד אחד להן  ,ומקורן הוא  -מקור ישראל "  .על חשיבותו של
" ספר השירים " ראו להלן .
1

למשל  :אדלר  ,עמ '

2

ראו שלייפר  ,עמ ' . 146

; 89

שילוח  ,עמ ' . 21

3

ראו  :אלוורז  -פיריר ; כ " ץ  ,ביבליוגרפיה ; כ " ץ  ,מתודה ,

4

ראו גרזון  -קיווי .

פעמים

100

( תשס " ד) עמ '

146 - 125

עמ ' ; 365

גרזון  -קיווי ; אדלר ; שילוח  ,עמ ' . 26 - 21

ל

ג

..

*

,

..
אברהם צבי אידלסון

( 938 - 1882ג )

יסודאחדלהן

- 7

ניסוח תזה מרכזית ברבך קיומה של מנגיבת-על

( 11818ץ) 17

הליטורגיות היהודיות  ,שמקורה בתקופה שלפני חורבן הבית
- 8

,

/

12

משותפת למסורות

השני ;

לימוד עקרון המקאם הערבי והכפפת המסורת היהודית למסורת האסיאתית

ה " נדולה "  ,הכוללת את כל המוסיקות האמנותיות במרחב האסלאמי .
ברם  ,למרות אחדות דעים זו  ,טרם זכה מפעלו של אידלסון להערכה ביקורתית ולפרשנות
מקיפה מבחינת מקורות היניקה האידאולוגיים שלו  .גם התשתיות המתודולוגיות והתאורטיות
אשר שימשו בסיס לעבודותיו הרבגוניות  ,והשפעתן על אלה שבאו אחריו  ,ומקומו בעיצוב
הסיפר של " המוסיקה היהודית " טרם נבררו די צרכם .
בשנים האחרונות נעשו צעדים משמעותיים לקראת הערכה שכזו  .נזכיר למשל את הכרך

המונומנטלי המכונה " ספר אידלסון "  ,שראה אור בשנת תשמ " ו (  ) 1986בסדרה " יובל  -קובץ

מחקרים של המרכז לחקר המוסיקה היהודית "  .קובץ זה  ,שנועד במקורו לציין את שנת המאה
ללידתו של אידלסון (  , ) 1882כולל מספר סקירות ומסמכים ביו-ביבליוגרפיים חשובים שלא

פורסמו עד אז ; ביניהם נציין במיוחד את הביבליוגרפיה המוערת  ,המקיפה והיסודית של כל
כתבי אידלסון  ,מאת אליהו שלייפר  ,המהווה ציון דרך בהבנת היקף יצירתו המחקרית הרב-

תחומית של אידלסון והתפתחותה בציר הזמן .

5

אך על אף ההערכה העצומה כלפי אידלסון  ,לאחרונה גברו הפרשנויות והביקורות על
משנתו ועל פועלו מנקודות ראות חדשניות יותר  .רות כ " ץ הובילה את המהלך הזה בדיון

קצר אך מעמיק על ההיבטים המתודולוגיים בעבודתו של אידלסון  .לפי דבריה  ,אידלסון לא
שאף למצוא " הוכחות " לתזה המרכזית שלו בדבר אחדותן היסודית של המסורות המוסיקליות
היהודיות  ,אלא לבסס מתודה כדי לתאר את המוסיקה בצורה שתאפשר הבנה עמוקה של
התזה המקורית  .לכן  ,לטענת כ " ץ  " ,אידלסון לא היה רק חוקר דגול ואספן בלתי נלאה  ,אלא

גם מתודולוג טוב  .העובדה שחלק מהתעתיקים שלו או פרטים [ בהם ] אינם מדויקים אינה

גורעת מאמת זו " .

6

לעומת כ " ץ  ,אמנון שילוח עסק בקביעותיו הפסקניות של אידלסון בדבר קדמותן של
המסורות המוסיקליות היהודיות המזרחיות  .הוא מתעכב בבעייתיות שבקביעות הללו
הנובעת מן המחסור בהוכחות חד-משמעיות לגבי אופיין של המסורות היהודיות המזרחיות

בזמנים קדומים  .שילוח מדגיש שבחיבוריו המאוחרים אידלסון עצמו סייג את קביעותיו בעניין
עתיקותן של המסורות המזרחיות.

7

פיליפ בוהלמן דן בתפקידו של אידלסון ביצירת הקנון המודרני של " מוסיקה יהודית " תוך
דגש על " גילוי המזרח " כמקור הקדום למורשת המוסיקלית היהודית המתגלית לאוזן בתקופה
המודרנית .יתרה מזו  ,בהדגישו את היסודות המוסיקליים של המוסיקה הערבית הקלסית

בת זמנו כיסודות העומדים בבסיסן של המסורות המוסיקליות הספרדיות -המזרחיות  ,חשף

6

ראו שלייסר .וראו גם הופמן  ,ביבליוגרפיה של יצירות אידלסון המשלימה את מאמרו של שלייפר.
ראו כ"ץ  ,מתודה  ,בעיקר עמ' . 371 - 370

7

הביקורת בעמ ' . 24

5

ראו שילוח ,

עמ ' ; 225 - 223 , 31 , 26 - 21
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אידלסון פרקטיקה מוסיקלית עתיקה ובעלת המשכיות לכאורה אשר המוסיקה היהודית היא
חלק ממנה  .כך  ,לפי בוהלמן  ,אידלסון לא ניסה לטעון שיש משהו " יהודי שורשי " בהכרח

במסורות המוסיקה היהודיות הספרדיות -המזרחיות כפי שהן מתגלות לאוזני החוקר בהווה
המחקרי  ,אלא שהוא תיאר את השיטה אשר אפשרה את שמירתן של מסורות אלו לאורך זמן .
בתוך שיטה זו יכלו המוסיקאים היהודים ליצור מוסיקה משלהם בגמישות הדרושה על ידי
ההקשרים הספציפיים שבהם

הם פעלו .

8

לבסוף  ,יהודית פריגישי  ,במאמר המוקדש לאידלסון  ,מבקרת את תפישותיו לגבי מסורות

המוסיקה של יהודי אשכנז  9 .אמנם פריגישי טוענת כי

העובדה שכיום ההשקפה שלו בכללותה אינה מקובלת  -אינה גורעת מאומה מערכה .
אידלסון היה החוקר הראשון שאימץ ראייה כוללנית ביחס למוסיקה היהודית  ,והוא זה

אשר ביסס לראשונה את התשתית לחקר המוסיקולוגיה היהודית ; רבים מכתביו מהווים
עד היום כלי הכרחי לחוקרי המוסיקה היהודית .

9ן

אך בנשימה אחת היא מוסיפה שיש צורך " לשחרר את שדה המחקר בתחום המוסיקה היהודית
מן ה' מיתוס' של סמכותו הבלתי מעורערת

[ של אידלסון ]  ,כביכול " .

ח

ללא קשר לעמדות השונות כלפי עבודתו  ,במשך הזמן נוצרה התחושה הבלתי מעורערת
שחקר המוסיקה היהודית הוא מעין דו-שיח מתמשך עם הנחות היסוד של אידלסון .בדו -שיח
הזה נעות עמדות החוקרים בין הסכמה ואימוץ רעיונותיו לבין ביקורת עקרונית על התזות
המרכזיות ועל שיטות העבודה שלו .
מטבע האכסניה שדברים אלה מתפרסמים בה  ,אין זה המקום לקיים את ההערכה המקיפה
המתבקשת של מפעלו של אידלסון  -משימה זו מחייבת עיון מקיף לא רק בפרסומיו הרבים
אלא גם  ,ובעיקר  ,באוצרות הטמונים בארכיונו שבמחלקת המוסיקה של בית הספרים הלאומי
והאוניברסיטאי

בירושלים .

12

רשימה זו מתרכזת אפוא בהיבטים מסוימים של תרומתו של

אידלסון לחקר מסורות המוסיקה של יהודי ספרד והמזרח והפצתן במערכות החינוך בלבד .

8

ראו בוהלכן  ,בעיקר עמ ' . 57 - 56

9

ראו פריגישי .

10

שם  ,עמ ' קמח .

11

ע

ם  ,עמ ' קמט .

12

הארכיון הגיע לירושלים מדרום אפריקה  ,שם אידלסון נפטר ומשפחתו מתבררת עד לעצם היום הזה .

,

הארכיון הגיע בחלקים החל משנות השישים של המאה העשרים  .לקטלוג של החטיבות הראשונות של
הארכיון ראו אדלר וכהן  .קטלוג של האוסף בשלמותו  ,כולל החטיבות שהגיעו מדרום אפריקה לירושלים
אחרי שנות השבעים  ,ערך מר קלוד אברבנאל והוא הושלם ממש לאחרונה אך טרם פורסם  .אני אסיר
תודה למר אברבנאל ולמחלקת המוסיקה של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי על הטיפול המסור

בארכיון אידלסון.

יסוד אחד להן

עויות ה39י של אידלטוו  ,פרופיל אישי ועיקרי

ן
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משנהו

נהוג לחלק את חייו הסוערים של אידלסון לשלוש תקופות הנבדלות זו מזו על פי המרכז
הגאוגרפי שבו פעל  ,והנגזרות גם מאופי הפעילות שלו בכל אחת מהן  :תקופת הלימודים

והנדודים ברחבי אירופה ובדרום אפריקה (  , ) % 907 - % 882שהיא תקופת הלימוד ; תקופת ארץ
ישראל (  , ) % 92 % - % 907שהיא התקופה שאידלסון חקר בעיקר את המסורות שבעל פה של יהודי
המזרח וכן עסק בהנחלתה של המוסיקה היהודית במערכת החינוך היהודית המתפתחת בארץ
ישראל ; ותקופת ארה " ב (  , ) % 934 - % 923שהוקדשה בעיקר לסיכום מחקריו ולחקר המקורות
הכתובים של מסורות המוסיקה מאשכנז .

13

אברהם צבי אידלסון נולד בכ " ז בתמוז תרמ " ב

( 14

ביולי

) % 882

בפילצבורג

) (Filabag

שבלטביה  .אביו היה שוחט מחוזי ובעל תפילה  .בילדותו עברה המשפחה לליבאו )  ,Libaaכיום

 , ( Liepajaשם למד ב " חדר " .

מגיל שתים -עשרה בערך ועד לגיל שבע-עשרה למד בישיבות

בליטא  ,ואחר כך למד חזנות ותורת המוסיקה אצל ההזן א " מ רבינוביץ .משנת

% 899

עד

1902

נדד בין קניגסברג  ,לונדון  ,ברלין  ,אוגסבורג ולייפציג ; הוא חילק את זמנו בין לימודי מוסיקה
בקונסרבטוריונים בברלין ובלייפציג לבין עבודה כחזן .בתקופה זו פגש אידלסון בקניגסברג
את אדוארד בירנבאום (  , ) % 920 - % 855ממייסדי חקר המוסיקה היהודית
% 905 - % 903

היה חזן ברגנסבורג ; בשנת

% 907 - % 906

בגרמניה " .

1

בשנים

היה חזן ומורה למוסיקה בסמינר למורים

עבריים ביוהנסבורג  ,דרום אפריקה .
תקופת ארץ ישראל היתה הפורייה והמכרעת
בחייו  -בה הוא התוודע לעדות היהודיות מן המזרח ,
למוסיקה הערבית הקלסית ולמסורות הנוצריות
המזרחיות  ,ועיצב את מפעלו המונומנטלי " אוצר

נגינות ישראל" בסיוע מלגה מן הארכיון להקלטות

מווינה ( המוסד הראשון מסות בעולם )  ,משנת ". 1909
בתקופה זו התפרנס מהוראה בבתי הספר ומבית
המדרש למורים  ,מחזנות ומשיעורים

פרטיים .

אברהם צבי אידלסון בגיל שבע  -עשרה .
כל התמונות במאמר הן מתוך אוסף אידלסון,
באדיבות המהלקה למוסיקה ,

בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי  ,ירושלים

הפרטים על חיי אידלסון לקוחים בעיקר מחיבוריו האוטוביוגרפיים אשר נכתבו בעברית ובאנגלית -

ראו :

אידלסון  ,חיי ; אידלסון ,סקיצה .
ראו סרוסי  ,בירנבאום  .על המפגש המכונן הזה בתולדות חקר המוסיקה היהודית ( וינה וברלין ) ראו גם
אידלסון  ,בירנבאום .
על קשריו של אידלסון עם שני הארכיונים החלוציים בעולם בשימור המסורות שבעל פה

ראו  :ציגלר ;

לכלייטנר .לסקירה ממצה של תקופת ארץ ישראל בחיי אידלסון  ,ראו הירשברג  ,עמ' . 22 - % 1

]
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שיתף פעולה עם החזן והמלחין ר' שלמה זלמן ריבלין

בייסוד

בשנת

1910

" מכון

שירת ישראל"  ,אחד הנסיונות החלוציים למסד את הוראת המוסיקה היהודית בארץ

ישראל.

!6

( ) 1962 - 1884

אידלסון שאף להיות מעורה בחיי היצירה ביישוב  ,חיבר ופירסם שירים עבריים

וכן כתב יצירה שאפתנית ביותר ( מילים
שראתה אור בירושלים בשנת

. % 922

ומוסיקה ) :

ה " חזיון ניגוני " ( כלומר  ,אופרה ) " יפתח " ,

בחורף תרע " ד

!7

( ) 1914 - % 913

שהה אידלסון בווינה

כאורח האקדמיה המלכותית למדעים  ,על פי הזמנה של זיגמונד אקסנר

) Exner

נמטבש, ) 51

מייסדו ומנהלו הראשון של ארכיון ההקלטות בעיר זו ; שם היו לו התנאים המתאימים לעבוד

על ההקלטות שערך בירושלים בשנים  . 1913 - % 911עם שובו לארץ ישראל פרצה מלחמת

העולם הראשונה והוא גויס לצבא התורכי  ,שם שימש מנצח התזמורת הצבאית בעזה .

8ן

אידלסון עזב את הארץ לצמיתות בשנת  . 1921אחרי שנה אחת של שהות בברלין  ,שם
טיפל בין היתר בהוצאת הכרכים ב '  -ה ' של " אוצר נגינת ישראל " ויצר קשר עם ח " נ ביאליק ו "

רבניצקי בעניין פרסום ספר על " תולדות הנגינה העברית" ( ראו תמונה )  ,יצא אידלסון לארה " ב ,
שם ערך מסע הרצאות ברחבי המדינה  .בשנת

1924

התמנה לפרופסור לליטורגיה ולמוסיקה

יהודית בהיברו יוניון קולג ' שבעיר סינסינטי  .אחד מתפקידיו העיקריים שם היה לקטלג את
אוסף בירנבאום למוסיקה יהודית  ,האוסף המקיף ביותר בעולם באותם הימים  ,שנרכש על

ידי הקולג' בשנת  , 1922אחרי מותו של המוסיקולוג החלוץ מקניגסברג .בסינסינטי השלים
את חמשת הכרכים האחרונים של " אוצר נגינות ישראל"  ,המוקדשים למסורות אשכנזיות

( לא במעט בגלל נגישותו לאוסף בירנבאום )  ,פירסם מאמרים רבים וסיכם את עבודתו בשני
ספרים  :האחד בעברית וכותרתו " תולדות הנגינה העברית " ( רק הכרך הראשון משלושה יצא
לאור )  ,והשני באנגלית ,

evelopment

Nistarical
~

" irsו

Jewzsh l asic

7

משנת  , 1929אשר

~

היה לספרו המפורסם והנפוץ ביותר והודפס בלא פחות משבע מהדורות  ,האחרונה שבהן
בשנת  . 1992אי-פרסום הכרך השני והשלישי של " תולדות הנגינה העברית" מתועד בפירוט
בארכיון אידלסון  ,ומגלה טפח מן השבר הגדול אשר עבר על החוקר בשנותיו האחרונות ועל
המצוקה הכספית הניכרת של הוצאת " דביר " בתל-אביב בסוף שנות העשרים ובראשית שנות
השלושים של המאה העשרים .
אחרי שנת

התדרדרה בריאותו של אידלסון במהירות  ,ובשנת

% 930

1934

פרש לגמלאות

בפלורידה  .בדכאונו עקב מחלתו כתב  " :איני יכול לעשות מאומה זולת לבזבז את זמני

בהרהורים " .
נפטר

ב 14 -

9ן

בשנת

באוגוסט

1937

1938

הובל לדרום אפריקה כדי להתגורר במחיצת משפחתו  ,ושם

( " בתמוז תרצ " ח ) .

16

ראו באיאר  .לפי באיאר טיב שיתוף הפעולה בין ריבלין לאידלסון עדיין טעון בדיקה .

17

ראו  :כהן ; הופמן  ,עמ ' מב  -מג .

18

אידלסון עמד בקשר עם תזמורת הצבא התורכית שנים לפני המלחמה  -ראו החבצלת מסי
באדר תרס " ט

(5

במרץ

, ) 1909

, 65

י "ב

עמ '  , %מודעה בזו הלשון  " :תזמורת -הצבא של הממשלה תנגן לכבוד חג

הפורים  ,בגן העיר ביום ג' שעה  3אחה " צ (  9טורקית ) קודם הסעודה  .ואלו המנמנות  . 1 :מנגינת -הליכה
]  [ WINDלבית הנבחרים העות ' מאני  . 2 .מנגינות החרות לטורקיה  . 3 .נעימות עבריות ( מעבדים לתזמרת
ע " י אברהם צבי אידעלסאן )  .ניגיני
19

"

] 51

החסידית  . 5 .מנגינות הערבים והאירופים  .אם הרוח היום תהיה

יפה אז תערך המנגינה ביום הששי הבא" .
ראו אידלסון ,סקיצה  ,עמ' . 23
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מכתב מת " נ ביאליק לאידלסוה בעסין הספר " תולדות הנגינה העברית " ברלין,

20

בדצמבר

1922

לאידלסון היו פנים רבות ומגוונות .הוא היה מוסיקולוג ואתנומוסיקולוג  ,בלשן  ,חוקר
השירה העברית  ,וחוקר הליטורגיה היהודית ( ספרו בנושא נחשב לאחד החיבורים הבסיסיים
בנושא ) ;

20

הוא היה גם חזן  ,מורה ומלחין  ,מחבר מחזות וסיפורים .

גם אופיו ומטענו האידאולוגי של אידלסון היו מורכבים ביותר  .הוא היה בעל השקפה
אוניברסלית  ,ובצעירותו הושפע מטולסטוי וחי תקופה קצרה על פי משנתו של הסופר הרוסי

20

ראו אידלסון  ,ליטורגיה .

132

ן

אדוין סרוסי

המהולל .במקביל היה בעל השקפות לאומיות ( ראו על כך להלן ) ודגל בשחרורה של המוסיקה

היהודית מהשפעות זרות .הוא לימד את הנוצרים את החשיבות של המוסיקה היהודית לחקר
תולדות הליטורגיה הכנסייתית  ,ובמקביל לימד את היהודים להתבונן בשירה הגרגוריאנית
כמטמורפוזה של המוסיקה היהודית העתיקה  .בכתביו על טקסי היהדות ועל הליטורגיה היהודית

המסורתית קירב את אנשי התנועה הרפורמית בארה " ב ליהדות האורתודוקסית  ,ובעת ובעונה
אחת תרם רבות לביסוס היהדות הרפורמית בדרום אפריקה והתרחק מהאורתודוקסיה עד

שציווה לשרוף את גופתו  ,לתדהמת חוגים אורתודוקסיים ואפילו רפורמיים  .הוא היה איש
התנועה הרפורמית ובמקביל ציוני מובהק  ,בתקופה שבה התנועה הרפורמית בארה "ב התגזרה
מהרעיון הציוני .

אידלסון פנה לקהלים שונים מאוד זה מזה  :לחוקרים  ,לחזנים  ,לקהל הרחב  ,לנוצרים
וליהודים  .הוא הרגיש שיש באמתחתו מסר חשוב ודאג להפיצו בכל דרך אפשרית  .אידלסון

השתמש בארבע שפות ( אנגלית  ,גרמנית  ,עברית ויידיש )  ,ולעתים פירסם אותו מאמר בשפות
ובגירסאות שונות כדי שרעיונותיו יגיעו לקהלים רחבים ככל האפשר  .הוא פירסם מאמרים
ביוקרתיים שבין כתבי העת המדעיים  ,ובמקביל עשה זאת בכתבי עת לא -מקצועיים כגון ביטאון
הסטודנטים הציונים באמריקה  ,או בירחונים למשפחה שיצאו לאור במקומות נידחים  .אידלסון
התאים את סגנון כתיבתו לכל רובדי קהל הקוראים  :לחוקרים כתב בסגנון מדעי פוזיטיביסטי ,
ואילו ליהודי הפשוט כתב בצורה אישית ובחמימות  ,בפתוס ציוני מסוים  .הבנת עבודתו של
אידלסון כרוכה אפוא בקריאה כוללת של כתביו המרובים בדפוס וגם באלו שנותרו בארכיונו
בכתב יד  .עבודה זו טרם נעשתה  ,כאמור .
במאמרו " חיי "  ,שנכתב לקראת סוף חייו בשנת  , 1935סיכם אידלסון את תפישתו את
המוסיקה היהודית בסעיפים
- 1

הבאים :

21

המוסיקה היהודית היא תרכובת של מרכיבים לא-יהודים ויהודים  ,אך למרות

[ החשיבות של] המרכיב הראשון  ,המרכיבים היהודים הנמצאים בכל המסורות  ,ורק
הם המעניינים את החוקרים .
- 2

המוסיקה היהודית היא אמנות-עם  ,שהעם יוצר  .אין בה מוסיקה אמנותית  ,ולא

מלחינים אינדיבידואליים .
3

 -ביצירותיהם של המלחינים ממוצא יהודי אין שום דבר מהרוח היהודית ; הם מומרים

או מתבוללים ,
4

-

ושונאים כל ערך תרבותי יהודי .

מעט המלחינים [ היהודים ] שנשארו נאמנים [ ליהדות ] לרוב השחיתו את

המסורת היהודית בניסיונם להפכה למודרנית  ,והוסיפו מעט מאוד למוסיקה היהודית
המקורית.
יש להתבונן במסמך זה בזהירות  ,משום שהוא משקף את הפשטות שעורך אדם חולה ומתוסכל
המרגיש שימיו כלים בטרם עת  ,וכן קשה ליישב את ההבחנות החדות הללו עם מעשיו של

21

אידלסון  ,סקיצה  ,עמ ' . 21

יסודאחדלהו ן
אידלסון עצמו .למשל ,הוא כלל ב " ספר השירים " שלו משנת

19 % 2
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( ראו להלן דיון נרחב בספר

זה ) יצירות לא מעטות מאת המלחין פליקס מנדלסון  -בוודאי המופת למלחין מומר שלכאורה

" שנא כל ערך תרבותי יהודי " .
בכל אופן רעיון הקיום של מוסיקה יהודית " שורשית "  ,הבולט כציר מרכזי במשנתו של
אידלסון במסמך שצוטט לעיל  ,בא לידי ביטוי כבר בשלב מוקדם מאוד בחייו  .הוא מופיע באחד
המאמרים הראשונים שפירסם בארץ ישראל  " ,נגינתנו הלאומית "  ,משנת

. 1909

22

השאלה

המרכזית במאמר זה היא האם יש מוסיקה משותפת לכל חלקי האומה ? האם היהודים שמרו
על המוסיקה המקורית שלהם במשך הגלות או שמא נטשו אותה לטובת המוסיקה של האומות

אשר ביניהן הם חיו ? לדעתו של אידלסון המהות של המסורת העתיקה אכן נשתמרה  ,ותכלית
מפעלו היתה להוכיח זאת באמצעות נירצח של המרכיבים המוסיקליים ( כגון  ,סולם  ,ממינה  ,משקל

וכדומה ) של הרפרטוארים של כל עדות ישראל .אם כן  ,החיפוש אחרי האחדות המוסיקלית של
עם ישראל הוא שעמד במרכז עבודתו של אידלסון  .אך אל לנו להסתפק בקביעה כוללנית זו ,
ואנו מצווים לפרשנות מעמיקה של שורשי תופעת אידלסון  ,כציון דרך לקביעת פראדיגמות
חדשות לחקר המוסיקה

היהודית.

חשיפה קדמותו של הממוסוה היהודיות המפידיום והמזרחיות
כפי שהעיר ביהלמן  ,בנייתה של תולדות המוסיקה היהודית בידי אידלסין הישתתה  ,כבר

בשנותיו הראשונות בארץ ישראל ואף לפני כן  ,על שלוש הנחות בסיסיות  :הבידוד המוחלט
כמעט של הקהילות היהודית  ,בעיקר המזרחיות ( כגון יהודי תימן

ופרס; ) 23

שימור קפדני של

מסורות המוסיקה במסורת שבעל פה ; החייאת המוסיקה היהודית בתקופה המודרנית במפעלי
פרסום  ,שילוב במערכות החינוך וחיבור יצירה חדשה ברוח הזמן.

24

קדמותה של המוסיקה של יהודי המזרח היקנה לה בידי אידלסון תוקף מיוחד ככלי בידי
החוקר החפץ בחשיפת המקור הראשוני והמהותני של תרבות הלאום היהודית .בנוקטו גישה
זו הראה אידלסון את זיקתו לשתי אסכולות של חשיבה פילוסופית ומדעית .האחת היא " תנועת
התרבות היהודית " מיסודם של מרטין בובר ופרנץ רוזנצוויג ,שאידלסון ספג דרך משנתו

של אחד  -העם .

25

תנועה זו דגלה בין היתר באיתור היסודות האתיים הלאומיים שבמקורות

הדתיים הקדומים  .מבחינת אידלסון " טקסטים מוסיקליים קדומים " היו המסורות היהודיות
המזרחיות והספרדיות 26.השנייה  ,היתה המוסיקולוגיה ההשוואתית ,גלגולו הקדום של המקצוע
22

אידלסון  ,נגינתנו ; וראו גם שלייסר  ,מפ  . 5כעבור שנים שיכתב אידלסון את אותם הרעיונות בחיבורים

23

שונים  -ראו למשל אידלסון ,הנגינה ; אידלסון ,שירי עם .
ראו אידלסון  ,הקלטות ,עמ' . 6 - 5

24

בוהלמן  ,עמ '  . 55כאמור  ,פרסומיו החלוציים בעניין המסורות המוסיקה של יהודי המזרח הם הכרכים

א'  -ה' של אוצר נגינות ישראל.
25

על הערצתו של אידלסון את אחד  -העם ראו  :אידלסון  ,סקיצה ,

עמ '  ; 19הירשברג ,

ענה  . 14על הרקע

האידאולוגי המורכב של אידלסון ראו גם בוהלמן ,עמ' . 59 - 48
26

אידלסון היה אחד החוקרים הראשונים אשר התייחס ליהודי ארצות האסלאם כמקשה אחת וכינה אותם

" מזרחיים " ו " ספרדיים " לחילופין  .כבר עם הגיעו לירושלים הרגיש אידלסון בהשפעה הגדולה של מסורות
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הנקרא כיום אתנומוסיקולוגיה  ,ובעיקר חוג החוקרים מברלין בהנהגת אריך פון הורנבוסטל

) . ( Erich von Hornbostel

בני החוג הזה הושפעו בין היתר מתורת האבולוציה התרבותית ,

אשר ראתה את התפתחות המוסיקה כתהליך מתמיד של קידמה מצורות פשוטות ובלחי
רציונליות לכיוון של צורות מורכבות ומשוכללות .

27

על מנת לאתר את נקודת המוצא  ,את ראשיתה של ה " נגינה העברית"  ,בחר אידלסון להתמקד
כדגם בעקרונותיה של המוסיקה הערבית אשר פגש בארץ ישראל ובספרות המוסיקולוגית
בנושא זה שעמדה לרשותו בזמנו  .אסטרטגיה מחקרית זו נבעה מהאמונה שמוסיקה זו היא
תולדה של תהליך מסירה רצוף  ,ועל כן שמרה על היסודות הקדומים הנחשפים גם במסורות
היהודיות הספרדיות והמזרחיות  .השלכה שרירותית זו של פרקטיקה מוסיקלית בת הזמן
אל המחוזות המעורפלים של שחר ההיסטוריה קוממה נגד אידלסון מבקרים רבים  .פריגישי
למשל מציינת שהמוסיקה המזרחית מוצגת על ידי אידלסון כ " צירוף של רגישויות

כוללניות  ,ותפיסה זו " כל כך רחבה  ,עד כי אינה תורמת כלל להבנת המושג" .

מוסיקליות "

28

על כך יש להעיר שאמנם בספרו האנגלי  ,שהשפיע רבות  ,ערך אידלסון רדוקציה מקסימלית
של עקרונות המוסיקה שהוא כינה " נגינה שמית מזרחית "

) song

 , ) 505110 -Orientalהעומדת

לכאורה בשורשה של כל מוסיקה יהודית  .אך למען הצדק יש לברור את דבריו של אידלסון
על פי הקהל האמריקאי הכללי שאליו הוא פנה בספרו  ,קהל אשר היה רחוק מהיכרות כלשהי
עם המוסיקה הערבית כרחוק מערב ממזרח  .אידלסון ידע היטב את עקרונותיה של המוסיקה
הערבית בת זמנו  .הוא היה החלוץ ההולך לפני המחנה בחקר בתורת המקאמים

הערביים  ,תורה העומדת ביסודה של המוסיקה המזרחית המלומדת.

29

( המודוסים )

שום חוקר לפניו לא

חקר " בשטח " ממש את הפרקטיקה המוסיקלית הערבית במסורות המוסלמיות והיהודיות
כפי שאידלסון עשה  -בכך הוא תרם תרומה אדירה להבנת אחד היסודות העומדים מאחורי
המסורות הליטורגיות של יהודי ספרד והמזרח  .העובדה שהוא החיל את עקרונות השיטה

המוסיקה הליטורגית של היהודים הספרדים ( חלבים  ,סלוניקאים וכדומה ) על הקבוצות הקטנות יחסית
של יהודים מזרחיים שהתיישבו בירושלים ומכאן החילוף בכינויים  .עם זאת  ,ברוב כתביו הקפיד אידלסון
להפריד בין הפזורות של יוצאי ספרד במזרח ובצפון אפריקה לבין יהודי המזרח הלא  -ספרדים  .כך הכרך
הרביעי של אוצר נגינות ישראל ,הכולל בעיקר את מסורות יהודי חלב וסלוניקי כפראדיגמה לפזורה

הספרדית המזרחית כולה  ,נושא את הכותרת " ספרדיי המזרח "  ,בעוד הכרכים האחרים המוקדשים
ליהודי המזרח הלא  -ספרדים נושאים כותרות ספציפיות ( יהודי תימן  ,יהדות בבל וכדומה )  .יתרה מכך ,
יהודי מרוקו נתפסו על ידי אידלסון כיחידה תרבותית נפרדת  ,נבדלת מיהדות ספרד שבמזרח אגן הים
התיכון  .יחס מיוחד היה לאידלסון כלפי הפזורה הספרדית המערבית  .הוא הירבה להתייחס למקורות
המוסיקליים בתווים שקהילות אלו פרסמו במאה
אף תכנן לערוך כרך מיוחד ( מס '

11

הי " ט ובראשית המאה

הכ'  .אנו למדים מארכיונו שהוא

באוצר נגינות ישראל ) שיוקדש למסורות אלו  ,אך תכנית זו לא יצאה

אל הפועל.
27

לניסוח מובהק של רעיונות אלו ראו אידלסון  ,מהותה  .מאמר זה הוא חלק מפרק שאידלסון כלל לאחר

מכן בספרו " תולדות הנגינה

העברית " ;

על קשריו של אידלסון עם הורנבוסטל  ,ראו הירשברג ,

והערה . 107
עמ ' קמט ,

28

פריגישי ,

29

ראו  :אידלסון  ,מקאמים ; אידלסון  ,שירה עברית .

קנא .

עמ ' 18

יסוד אחד להן

הערבית הזאת גם על מסורות יהודיות שאינן " מקאמיות " ( כגון המסורת הבבלית או

ן
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התימנית )

נובעת כאמור מאמונתו בעתיקותם של העקרונות הבסיסים הללו .
פן אחר לגמרי בפועלו של אידלסון בייחסו למסורות היהודיות המזרחיות נובע מגישתו
האוריינטליסטית ,

30

והדבר ניכר למשל ביחסו ליהודי תימן  .לאידלסון היתה גישה מורכבת

לנושא הזה  .ללא כוונות מראש  ,הוא היה אחד התורמים לבניית הדימוי של יהודי תימן כיהודים

" קדומים "  ,אשר התפשט בקרב סופרים  ,אומנים ואנשי ציבור בתקופת " היישוב "  .כמשכיל
אירופאי  ,התעניין אידלסון מאוד ב " אמונות התפלות" של התימנים והתייחס אליהן כדבר

מגוחך ועם זאת כראוי מאוד לעיון אתנוגרפי ומדעי  .במבוא לכרך הראשון של " אוצר נגינות
ישראל" ( המוקדש ליהודי

תימן ) הוא מתאר את תימנים בלא " תקינות פוליטית " כיהודים " שונים "

במראם  ,בצבעם  ,בשפתם ובנועם הליכותיהם  .הוא מקדיש קטעים נרחבים לתיאור האמונות
והמנהגים שלהם ולקשיים שנוכחותו כחוקר גרמו לקומץ מבני העדה התימנית שעימם עמד

בקשר  .ראוי לצטט מקצת מן הדברים בעניין זה כפי הוא עצמו ניסח

אותם :

התעסקותי בקליטת הנגינות בפונוגרם הביאה אותי אל התימנים ואחפץ לקלט את
נגינותיהם  .הם פנו בשאלה לרב [ הרב שלום אלשיך  -א " ס ]  ,והוא התיר להם להכניס

נגינות שאין במלים תכן וכונות של קבלה  .התיר אפוא תפלות מפני שאין בהן קבלה ,
ואסר " שירים " משום תכנם הקדוש  ,בהיות שאפשר כי הפונוגרם הוא בכחות טמאים

של רוחות ושדים .
והנה באותו שבוע שהכניסו שני משוררים את נגינותיהם  ,שירי קבלה  ,בהפונוגרם  ,מתה
אשתו של האחד וילדו של השני  .ובאותו השבוע חלם הרב ששני המשוררים שרו בביתי

בהפונוגרם שירי קבלה  ,ונרמז לו שמגפה ר " ל תתחולל לרגלי זה .
תכף קרא להמשוררים וישביעם לגלות לו את האמת .המסכנים הללו היו מכרחים להודות
על פשעם  .אז אסף הרב את כל המשוררים אל בית הכנסת וישביעם שלא ישירו אל תוך
הפונוגרם  ,ובכלל שלא ירבו לשורר  .וכן אסר להצטלם מחשש רוחות טמאים .

מ

דברים אלה אינם גורעים כמובן מאומה מהמאמצים המרובים והחלוציים שאידלסון השקיע
בשימורן של המסורות הלשוניות  ,הספרותיות ( הוא פרסם את ה " דיוואן" המודרני הראשון

של שירי קודש יהודיים  -תימניים ) והמוסיקליות של יהודי תימן .באחרונות הוא ראה שריד

" ארכאולוגי " בעל חשיבות עליונה להבנת התפתחותה ההיסטורית של המוסיקה היהודית.
אך לא רק ביהודי תימן עסק אידלסון  .בשנות העבודה האינטנסיבית שלו בירושלים
( ) % 914 - 1909

הספיק לעמוד בקשר עם הנציגים של כל בני עדות המזרח אשר התיישבו

בעיר  ,חלקם מחוץ לחומות העיר העתיקה  ,ולתעד אותם  .תוצאות מחקריו בקרב יהודי פרס ,

עראק  ,בוכרה  ,קווקז  ,כורדסתאן  ,סוריה  ,סלוניקי ומרוקו  ,הופיעו בכרכים ב'  -ה' של " אוצר

30

אין בשימוש כאן של התווית " אוריינטליסטי " דווקא כוונה " אדוארד מעידית "  .על הווריאנט האוריינטליסטי
של חוקרים יהודים אירופיים מהמחצית השנייה של המאה הי " ט ושל ראשית המאה הב ראו אפרון .

31

אידלסון  ,אוצר  ,עמ ' . 5
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ועד הלשון העברית הראשון ,ירושלים 917נ  .אוסף אידלסון ,המחלקה למוסיקה,
הספרים הלאומי והאוניברסיטאי  .בשורה העליונה  ,משמאל לימין  :ד " ר בראווק אברהם צבי

נגינות ישראל" אשר ראו אור באירופה בקצב מרשים משנת  1918עד . 1925

32

כרכים אלו

הם יקרי ערך  ,שכן נוסף לרישום של מאות מנגינות בתווים אידלסון הקדים לכל אחד מהם
מבוא מקיף ככל שהתאפשר לו על כל קהילה  ,מנהגיה  ,תכונות ההיגוי של השפה העברית
שבפיה  ,הספרות והמנהגים שלה  .בהיעדר מקורות כתובים רבים  ,נעזר אידלסון לצורך כתיבת
המבואות הללו בחכמי הקהילות השונות אשר ישבו בירושלים באותן השנים  .כך הגיעו לידינו ,
לראשונה  ,עדויות בלתי אמצעיות על יהודי המזרח מפי הדוברים של הקבוצות עצמן ,ללא הסינון
והדעות הקדומות אשר אפיינו חלק נכבד מהחיבורים הראשוניים בנושא זה ורשמי המסע של

המשכילים היהודים האירופיים מהמחצית השנייה של המאה הי " ט וראשית המאה הכ' .

" טפר השירים "  -פיאדיגמה חיגוכיפ ליישו
והמקורות המזרחיים  %ו

%

תמהחדש

 %איך

בדיונים הרבים על מפעלו של אידלסון הקדישו החוקרים תשומת לב מרבית לספרי המהקר
שלו ולמאמריו המלומדים  .פחות עניין נמצא במפעלו החינוכי ורצוי להתעכב מעט בנקודה זו ,
כי היא משקפת ביתר שאת ממחקריו הצרופים את גישתו המשלבת כלפי המוסיקה היהודית

32

כותרות הכרכים הללו לא תמיד מבטאות נאמנה את תוכנם  .מחצית הכרר השני למשל  ,שכותרתו " שירת
יהודי בבל" (  , ) 1922מוקדשת להשוואות בין נוסחאות הקריאה במקרא ונוסחי התפילה של קהילות רבות

( עמ '  , ) 78 - 1ואילו העמודים

ליהודי כורדסתאן.

140 - 128

באותו כרך מוקדשים לשירת " היהודים דוברי

ארמית " ,

כלומר

יסודאחדלהו ןן .13 /
.
'

ך -

ואת יישומה של גישה זו בתחיית התרבות הלאומית ביישוב הארצישראלי  .ציון דרך מוקדם

ומרכזי במפעלו החינוכי המוסיקלי של אידלסון הוא " ספר השירים "  ,אשר מהדורתו הראשונה
ראתה אור בירושלים בשנת תרע " ב (  ) 1912בתמיכת ה " חברה לעזרה " מייסודם של יהודי

בימים שמערכת חינוך עברית

Ffilfsverein der ee
גרמניה ( מלאטו
; ראו תמונה
~ tschen
כלל יישובית  ,ממוסדת ומאורגנת  ,היתה ממש בחיתוליה  ,ראה אידלסון למרחוק בחזון מעורר

).

השתאות.

34

33

כך  ,לאור ה " חסרון ספר  -שירים בעברית לבתי ספר עבריים בארצות המזרח " ,

רתם אידלסון את נסיונו ואת ידיעותיו לכינוס אחד מספרי השירים הראשוניים מסוגו עבור

" המורים העברים בכלל ולמורים לזמרה בפרט "  35 .יש לשים לב לדגש שאידלסון ייחס לעבריות
של התרבות המתחדשת  ,הבא לידי ביטוי בחזרה האובססיבית קמעה על שם התואר

" עברי "

בכתביו מתקופה זו ( לא פלא שלזמן מה אידלסון עיברת בשנים אלה את שמו ל " בךיהודה " ,

גם כביטוי להערצתו למפעלו של אליעזר בן -יהודה ) .

36

סביר להניח שהשימוש במושג

" עברי "

ביטא אצל אידלסון את החזרה למקורות השמיים העתיקים של התרבות הלאומית היהודית.
יתרה מזו  ,אמונתו במרכזיותה של תחיית השפה העברית במפעל הלאומי היהודי מתבטאת

בהחלטתו לכתוב את התווים ( " טעמי הנגינה " בשפתו ) מימין לשמאל ( ראו תמונה )  .הוא עשה
זאת " למען יהיה כל דבר שווה לכל תלמידי בני ישראל " שכן גם

אם לכאורה יהיה שנוי -וירכין זה מוזר בעיני המנגנים  ,ישימו נא את לבם כי מוטב לשנות

כתב הטעמים מלשנות כתב השפה העברית  .ומלבד זה  ,לא אני הראשון במהפכה זאת ,
אלא קדמוני המנגנים הערביים בספרי השירים אשר להם  .ובאמת אין בין כתיבת הטעמים

מימין או משמאל אלא הרגל לבד  ,כאשר יבין כל מנגן משכיל.

37

" ספר השירים " עוצב על פי דגמים אירופיים שאידלסון הכיר בוודאי בתקופת הלימודים שלו
בגרמניה :

בסדור הספר ובתכן השירים היו לי לעינים ספרי השירים ממין זה אשר לעמים

הנאורים ;

שישיר התלמיד על כל דבר הידוע לו והתופס מקום בעולמו  ,ועל הענינים החשובים
הראוים לקרבם אליו ולחבבם עליו .
כך כלל אידלסון באסופה שלו שירי משחק  ,שירי צעדה והתעמלות  ,שירי טבע וכדומה  ,כלומר
שירים המבטאים כמיהה ל" יהודי חדש " הקשור בקשר רגשי עמוק לנוף מולדתו ( " לקרב את
33

ראו אידלסון  ,ספר השירים  .אסופה זו ראתה אור במקביל עם מבואות בשפות שונות ובמקרה אחד

בתוספת שירים אחדים ; שינויים אלא אינם רלוונטיים לדיון הנוכחי  .להשוואת המהדורות השונות של
34

" ספר השירים " ראו  :הווזמן; הירשברג  ,עמ' . 1 3 - 12
כל הציטטות בפיסקה הבאה הן מההקדמה ל" ספר השירים ".

35

למיטב ידיעתי זו אחת ההופעות הראשונות של המושג הכל כך ישראלי של " המורה לזמרה " .

36

לשימוש במושג " עברי " רקע עמוק עוד בתקופת ההשכלה הקדם  -ציונית  .ברוסית הועדף המושג
" ייברייסקי " ( עברי ) על ידי המשכילים על פני הכינוי " ז ' יד " ( יהודי )  .גם בקרב היהודים הרפורמים

בגרמניה  ,ואחר כך בארה " ב  ,הועדף הכינוי
 Collegeת140ט ~ Hebrew
37

אידלסון ,ספר השירים  ,מבוא.

" עברי " ,

ולראיה בית המדרש לרבנים הרפורמים נקרא
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שער " ספר השירים " עם תוספת בכתב ידו של אידלסון מימין וההקדשה של אידלסון להרברט
סמואל משמאל ,מתוך הטופס שבאוסף מיכאל למוסיקה יהודית ,המחלקה למוסיקה ,בית

הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ,ירושלים

לב התלמיד היהודי אל הטבע "  ,כדבריו )  .עם זאת ,נראה שבתקופה מוקדמת זו בעבודתו של

אידלסון  ,לקשר לאדמה יש קונוטציות אוניברסליות ולאו דווקא מתבדלות  ,כלומר ציוניות .
חטיבה מיוחדת ב " ספר השירים " היא " שירי עם "  .בכך תרם אידלסון תרומה חשובה
ליישומו של מרכיב חשוב בתפישת הלאומיות האירופית אשר שימשה מופת לציונות .זהו
הניכוס של קורפוס של שירים עממיים  ,ביניהם כאלה שנחשבו ל" עתיקים "  ,אשר משקף  ,ואף
מכונן במעשה ביצוע השירים על ידי הציבור  ,את " רוח

האומה " .

בבניית הקורפוס של שירי עם עבריים עבור ילדי היישוב היהודי בארץ ישראל שאף
אידלסון לשלב שירים מעדות שונות וממקורות שונים  .עיון במצאי החומר שבחטיבת " שירי
העם " בספר מאלף  ,שכן הוא רחוק מאוד מהרעיון של " שלילת הללה "  ,אחד מעמודי התווך
באידאולוגיה של העלייה השנייה  .בבחירה זו מתגלה אידלסון מצד אחד כאיש חינוך מעשי
ובעל ערכים אוניברסליים ומצד שני כדמות מעט תמהונית בנוף היישוב היהודי בארץ ישראל

בשנים אלה  .מנותק מן היישובים החדשים ומרוב החברה המסורתית -החרדית הירושלמית
שבקירבה ישב  ,ניסה אידלסון לבנות  ,יש מאין  ,קורפוס מוסיקלי מגוון של " שירי עם " ברוח

" העמים הנאורים "  .לא מפליא שחלק נכבד משירי עם אלה מושתתים על טקסטים מן המקורות
ומסידור התפילה  ,כשלצידם מעט שירים מן השירה העברית החדשה  ,כגון שירו של ביאליק
" אל הציפור " או " נס ציונה " מאת טשרניחובסקי ( לשניהם חיבר אידלסון לחן מקורי )  .מפתיע

יסוד אחד להן ן
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יותר למצוא חיבורים מאת מלחינים חשובים לבתי הכנסת המודרניים מהמחצית השנייה
של המאה הי " ט באירופה  ,כגון לואי אליעזר לבנדובסקי

מוסבך

) ( Monlbach

מלונדון  ,ופנחס מינקובסקי

המשורר והבדחן האגדי אליקום צונזער

) ( Lewandowsky

) ( Adinkowski

(  836 - 1913ן

מברלין  ,לזרום

מאודסה  ,ואפילו שירים מאת

הט2פט , ) 2מבכירי המלחינים של שירים

ידיים  ( .ראוי לציין עם זאת שאידלסון  ,ברוח השפעתו של אליעזר בן-יהודה  ,כינה את היידיש
בכינוי המעט שלילי " ז' רגונית "  ) .יתרה מזאת  ,אידלסון שאל גם מנגינות של מלחינים קלסיים
לא -יהודים  ,כגון שוברט ושומאן  ,כשהבולט שבהם במספר ההופעות היה  ,כאמור לעיל  ,פליקס
מנדלסון .פרט מעניין אחר הוא שבין " שירי העם " כלל אידלסון את ה " תקוה " מאת נפתלי הרץ
אימבר

( עמ ' 78

מס'  , ) 84שמנגינתו הוגדרה בתוכן העניינים של הספר

ההדפסות המוקדמות של השיר הזה בצירוף תווים ( ראו תמונה ) .

38

כ " פולנית " ;

זוהי אחת

המנגינות האחרות של

שירי העם העבריים שאידלסון כלל ב " ספר השירים " יונקות ממקורות מגוונים  ,כגון חסידיים

ו " נוכריים "  .כללו של דבר  ,אידלסון שלח את ידו לכל מקורות המוסיקליים שעמדו לרשותו ויצר
קורפוס אקלקטי ורבגוני באופן בולט  ,כשמטרתו העיקרית היתה פדגוגית  ,כלומר התאמתו של
כל שיר לציבור הילדים והנוער בארץ .לא " שלילת הגולה " ולא " הנגינה העברית

המקורית "

עמדו לנגד עיניו  ,אלא בחירה מתוך מיטב המוסיקה של תקופתו.
לאור המגמה הזאת נהיר יותר מיעוטם של לחנים יהודיים ספרדיים ומזרחיים בספר ( שישה

מתוך מאה השירים )  ,וזאת למרות ההצהרות הגבוהות של אידלסון על מקוריותן וערכן של
המסורות המזרחיות ושאיפתו ליצור בספרו " כור היתוך מוסיקלי " של ממש ( ראו לעיל בפתיחה ,

הערת כוכב )  .אידלסון לא ציין באופן מפורש מהו מקור המנגינות הספרדיות-המזרחיות ששאל,

מעבר לציון הסתמי " מנגינה ספרדית " או " מנגינה מזרחית " .
רוב המנגינות הספרדיות -המזרחיות שאידלסון שאל היו מתחום שירת הקודש  ,שהוא

התאים דווקא לשירי חול מובהקים  .למשל שיר הילדים " הילד והציפור

מס '  , 48מילים מאת

" הזמיר " ) 39

השבויה " ( עמ ' 41

מושתת על מנגינה ספרדית קדומה שתועדה בקהילות

הספרדיות בווינה  ,בבוקרסט ובבולגריה  ,לעקדה המפורסמת למוסף של ראש השנה " עת
שערי רצון להפתח "  40 .מנגינה זו משמשת גם לזמרת הפיוט " יגדל אלוהים חי " בימים הנוראים ,
ועם מילים אלו פירסם אותה אידלסון כעשור אחרי " ספר השירים " בכרך הרביעי של " אוצר

38

ראו רבינא  ,בעיקר עמ ' . 62

39

הכוונה היא לאוסף שירים עבריים חשוב ביותר לילדים בשם " הזמיר " בעריכת נח פינס ובתוספת שירים
מאת ח " נ ביאליק וש ' טשרניחובסקי  ,שראה אור לראשונה בהוצאת " מוריה " באודסה  ,בשנת
( ראו פינס )  .באותה עת ראה אור הספר " טעמי  -זמרה לשירי הזמיר מאת מנגנים [ מלחינים ] שונים "  ,כלומר
1903

התווים לשירי " הזמיר "  .עותק של המהדורה החדשה והמתוקנת של שירון זה  ,משנת תר " ע (  , ) 1910נמצא
באוסף ווקס  -נוי במחלקת המוסיקה של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים  .המלחין הבולט
בשירון הזה הוא פנחס מינקובסקי (  , ) 1924 - 1859החזן הדגול של בית הכנסת בראדי ( ברודי ) שבאודסה .
ברור עתה כי אידלסון הכיר את השירונים הללו ושאב מהם

השראה  .קיימת

אפשרות שאידלסון היה

מודע גם לשירון שפירסם הפולקלוריסט היהודי הרוסי זיסקינד קיסעלגאף בשנת  ( % 912עותק המהדורה
הראשונה  ,ללא שער  ,באוסף מיכאל  , JMA 3810 ,במחלקת המוסיקה של בית הספרים הלאומי ; ישנו גם
עותק של המהדורה השלישית  ,ברלין
40

- ) % 914

ראו קיסעלגאף .

על לחן זה ראו  ,סרוסי  ,שיר הכבוד ,עמ' . 256 - 251
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נגינות ישראל" ( מס'  . ) 52דוגמה נוספת ללחן משירת קודש ספרדית המותאם לשיר ילדים היא
" הזבוב " ( עמ ' % 07

מס '  , 95מילים מאת " בן  -אבי " )  ,שהוא לחן לא שכיח יחסית לפיוט לקבלת

שבת " לכה דודי לקראת כלה " בנוסח הספרדי מבוקרסט  .אידלסון שאל לחן זה ככל הנראה
מאנתולוגיה בתווים שהתפרסמה בבוקרסט שנים מועטות קודם לכן  ,והוא שב ומביא אותו
בכרך הרביעי של

ה " אוצר "

( מס ' . ) 4

ספר שירים שני מאת אידלסון ראה אור בשנת  , % 922מעט אחרי שעזב את הארץ  41 .זהו ספר
שונה מאוד מקודמו  ,והיה מיועד כנראה לקהל היהודי האירופאי ובכל זאת הוא מציג אותן
המגמות כמו הספר הראשון  .מיוצגים בו מלחינים קלסיים אחרים חוץ ממנדלסון  ,כגון היידן
והנדל  ,וכן מלחינים יהודים של מוסיקה מודרנית לבית הכנסת כגון סלומון זולצר

והחזן הנודע גרשון סירוטה .

42

) ( Sulzer

גם הייצוג של ה " נעימה העממית המזרחית " גדול בספר הזה

בהשוואה לקודמו  ,אלא שהפעם  ,ואולי בשל השפעת מחקריו  ,אידלסון לא עיקר את הלחן
מן הטקסט המקורי אלא שמר את הטקסט והלחן על כנם  .יתרה מזו  ,אידלסון דייק הפעם

בזיהוי המקור של השיר ( " נעימה תימנית "  " ,נעימה בבלית " וכדומה ) ובציון הקשר הביצוע
שלו  .בין השירים המזרחיים המעניינים ב " ספר השירים " השני  ,אנו פוגשים פיוטים להבדלה
כגון " אערוך מהלל ניבי " מאת הפייטן המרוקאי ר' דוד בן אהרן חסין

( עמ ' 39

מס'  , ) 54שהיה

נפוץ ביותר בארצות המזרח  ,והוא מופיע בצירוף לחנו המסורתי ; " אל אליהו הנביא הבא
( עמ ' 38 - 37

קודש

נא "

מס'  , ) 52שהודפס בצירוף לחן שנפוץ בין יהודי עראק ותורכיה ; ו " המבדיל בין

לחול " ( עמ ' 78

מס '  ) 105אשר מותאם ללחן הספרדי העות ' מאני הנפוץ ( במקאם חוסייני ) ,

שעימו מזמרים גם את השיר להבדלה בלדינו

"con sa gracja

11 Dio altoנ" .

כלולים באוסף

זה גם פיוטים ספרדיים נדירים יותר  ,כגון שירו של ר ' ישראל נפארה " ירחיק נדוד "  ,בצירוף
לחן מזרחי שטרם עלה בידינו לזהותו

( עמ ' 62 - 61

מס' . ) 86

פרשה מופלאה  ,שאמנם אינה קשורה במישרין למסורת יהודי ספרד והמזרח  ,מסכמת יותר
מכל דוגמה אחרת את המנגנונים הסבוכים שהיו כרוכים ביצירת תרבות מוסיקלית יהודית
מודרנית במאה העשרים ואת תפקידו המרכזי של אידלסון במעשה זה  .העניין קשור לסמל
המוסיקלי המסמל כיום " יהדות " באופן המיידי והמובהק ברחבי העולם  ,הלא הוא השיר " הבה

נגילה "  .פרי תיווכו של אידלסון  ,השיר הזה מקורו בניגון שהוא רשם בשנת

%9%5

מפי חסידי

סדיגורה ( בוקובינה ) בירושלים  -מקור הניגון הוא במנגינה אוקראינית שהחסידים הטמיעו
בתוך הרפרטואר שלהם  .בשנת

% 918

עיבד אידלסון את הניגון הזה למקהלה לארבעה קולות

וחיבר לו לצורך זה את המילים הידועות  .לפי עדותו  ,התפשט השיר בירושלים וברחבי ארץ
כאש בשדה קוצים והתפרסם בעולם היהודי ( בעיקר בקרב בני תנועות הנוער הציוניות ) כשיר
עם " פלסטיני " ( זהו כינוים של שירי ארץ ישראל בשירונים העבריים אשר התפרסמו

בארה " ב

ובאירופה בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים )  .כוחו של השיר ה " פלסטיני " הזה

41

ראו אידלסון  ,ספר השירים ב .

42

בכל השירונים שהוזכרו לעיל בהערה

39

קיים מיזוג בין זמרה עברית חדשה ומקורית לבין עיבודים של

לחנים מאת מלחינים מערביים קנוניים כגון מוצרט  ,בטהובן ומנדלסון עם מילים עבריות .
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בעיני יהודי התפוצות היה טמון בכך שנשא עימו את " רוח האומה " היהודית המתחדשת

שאידלסון כה שקד לטפחה .

43

 %קראה קריאה חדשה ש  %מפעלו ש  %איד  %יוו
במאמר האוטוביוגרפי  ,שבו סיכם אידלסון את חייו  ,הוא חשף איך בנקודה מסוימת  ,בסמוך
לעלייתו לארץ ישראל  ,היה הסופר אחד -העם " למדריך ולפורץ דרך במבוכתי  -המבוכה של

היהודי המודרני " .

44

נדמה שאנו יכולים להציב את ה " מבוכה של היהודי המודרני " כנקודת

כובד ראשית בכל קריאה חדשה ובכל דיון ביקורתי בתרומתו של אידלסון .לקראת דיון מסוג

זה עלינו לחשוף פרטים רבים יותר על הירקם

ועל הרקע האינטלקטואלי שלו  :מה כלל ארון

הספרים שלו ? מאילו רעיונות ואישים הושפע ? מהן התהפוכות האישיות והנסיבתיות אשר
טלטלו אותו בין קצוות

אינטלקטואליים ?

נדמה שחמש שנות לימודיו בישיבות הליטאיות הותירו בו רושם עז אך פיתחו בו יחס דו-

משמעי למסורת  :מחד  ,כבוד לרוחניות של חיי הדת  ,ומאידך רתיעה מפני הקיצוניות הדתית
המתנגשת חזיתית עם המודרנה בכלל ועם הגיון השיטה המדעית המודרנית בפרט .

ה " פלירט "

של אידלסון עם תורתו של טולסטוי למשל ,יכול להיתפס כניסיון ( שנכשל ) למזג בין הרוחניות

הצרופה של האמונה הדתית לבין האוניברסליות של האתיקה הנאורה  .בכתביו נמצאו בין
היתר פיסות של רעיונות מהפילוסופיה האידאליסטית הגרמנית  ,ואף יסודות ניטשיאניים ,
בעיקר בדיוניו על " רוח האומה "  .הניגוד בין האוניברסליות ללאומיות הפעילה שאידלסון
דגל בה ככל שחייו התקדמו  ,יצרו אצלו מתח אידאולוגי וסתירות שלא נפתרו מעולם  .בכך

היה אידלסון לעוד אינטלקטואל יהודי מזרח אירופי הכלוא בסבך הזרמים התת-קרקעיים
המנוגדים זה לזה אשר התסיסו את העולם היהודי באירופה מאז האמנציפציה  ,ולא מצאו
פתרון מוסכם עד עצם היום הזה .
למרות התווית של מוסיקולוג  ,שעימה אידלסון מזוהה ברחבי העולם עד לימינו  ,ההשלכות
של מפעלו חורגות מן המחקר המדעי המוסיקלי שלו הוא הקדיש את רוב מרצו  .אם נתבונן
בכתביו לעומק  ,ניתן לראות שהוא עסק בהם במושגים בסיסיים ביותר בקשר ליהדות המודרנית,
כשהמוסיקה ומחקרה מהווים שדה להדגמת אמירות מרחיקות לכת  .דיון קצר במושגים כללים
כגון " עם "  " ,אומה " ו " שיר עם "  ,על פי אידלסון  ,יכולים לשמש סיכום לדברינו  .וכך הוא מסכם

עבור הקהל היהודי האמריקאי  ,בשנת  , 1929את השאלה האם קיים " שיר עם " יהודי  ,דווקא
אחרי עזיבתו את ארץ ישראל שבה הוא לא יכול היה למצוא את
43

מקומו :

השיר " הבה נגילה " ראה אור לראשונה באידלסון  ,ספר השירים ב  ,עמ '  165 - 164מס '  . 49עדותו של
אידלסון עצמו על תהליך יצירת השיר באה במבוא לכרך התשיעי של " אוצר נגינות ישראל"  ,שבו הוא

פירסם את השיר בפעם השנייה

( עמ '  200מס '  ; 716המקור

החסידי של

" הבה נגילה "

מופיע בכרך

העשירי של " אוצר נגינות ישראל"  ,מס '  . ) 155ברבות הימים טען תלמידו של אידלסון  ,המלחין והחזן
משה נתנזוה לזכות יוצרים על המילים  .חידת החיבור של מילות " הבה עילק " מעולם ש נפתרה באופן פתבגי -

ראו מנושקיי .
44

ראו אידלסון  ,סקיצה  ,עמ ' . 19
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לכל אומה שיש לה קרקע משלה  ,שבנתה לעצמה היסטוריה  ,ושיצרה אופי [ באנגלית ,

I , atnosphereונראה שהכוונה למילה הגרמנית ' Sti aallgiייחודי משלה חייבת  ,בהתאם
~
שיהיה לה שיר-עם משלה .לחילופין ,
להנחות המקובלות במדע המוסיקה [ = מוסיקולוגיה ] ,

שיר-עם נובע מאומה  .אך האם העם היהודי הוא אומה ? במשך אלפיים שנה  ,הם

[ היהודים ]

הופרדו מהמולדת הפיזית אשר היתה ערש נעוריהם ; הם פוזרו בכל קצות תבל; הם

הושפעו מכל אקלים  ,תרבות ואומה  ,והיוו מיעוט בכל מדינה  .על בסיס כל הגורמים
הקובעים הללו  ,היהודים יכולים אך בקושי להיקרא אומה  ,במובן המקובל .ובכל זאת

בנסיבות המיוחדות להם  -נסיבות שאין להן אח ורע בהיסטוריה  -היהודים מעולם
לא נפרדו מהארץ שבה הם התפתחו משבטים נוודים לאומה  .הטופוגרפיה  ,האווירה ,
האדמה הממשית של פלשטינה  ,נטמעו באמונתם  ,במחשבתם  ,בתרבותם הרוחנית ,
ובפולקלור שלהם  .תודות לשורשים הבלחי חומריים  ,אך הממשיים הללו  ,הם מעולם

לא הפסיקו למצוא מזור בעמק השרון ולקבל השראה ממימי הטל של החרמון.

45

בהמשך דבריו אידלסון מפתח את המושג היסודי של " לאומיות רוחנית " באומרו

" אך

משמעותית באופן עמוק ביותר היא העוצמה שבגללה אומה שורדת :העוצמה של האידיאל
הרוחני המגולם  ,במקרה של היהודי  ,בתרבותו הרוחנית  -ביהדות " (שם )  .סוד הישרדותה של
האומה היהודית טמון אפוא בשמירה על הלאומיות הרוחנית  ,ולאומיות רוחנית זו משתקפת
ביסוד המוסיקלי העמוק המשותף הקושר בין כל מסורות המוסיקה היהודית .כפי שראינו ,
יסודות אלו נשתמרו  ,אליבא דאידלסון  ,במסורות הספרדיות והמזרחיות .אך לאיזה רובד
מכלל הביטויים המוסיקליים של היהודים מארצות המזרח הוא

כאן המקום לקשר בין שאלה זו לבין השימוש של אידלסון

התכוון ?

במושג .Folk

למושג זה שני

פנים בכתבי אידלסון  .פן אחד הוא שכל המוסיקה היהודית היא  , Folk Songבמובן של מכלול
המורשת המוסיקלית של האומה היהודית  .הפן השני קשור לחלוקת הרפרטואר המוסיקלי

היהודי לשתי חטיבות עיקריות  :המוסיקה הדתית  -מה שהוא כינה " המוסיקה של בית
הכנסת "  -וה ~Folksong -

היהודי במובן של הרומנטיקה הגרמנית  ,כלומר שירי עם פשוטים

ועתיקים בעלי תוכן כללי  .חלוקה זו  ,על המתח העצור בה  ,היא היסוד לספרו האנגלי  ,וניכרת
בה מבנה היירארכי המדגיש את עליונותה של המוסיקה של בית הכנסת  ,בעיקר זו המזרחית  ,על
פני ה  olksong -מבחינת " טהרתה " והמשכיותה הרצופה על ציר הזמן .וכך אידלסון מנסח

זאת :

~
אכן  ,הלאומיות הרוחנית הזאת  -שהיא ייחודית [ ליהודים ] בין כל גזעי האדם  -הוכיחה
את כוחה במקרה של היהודים  .כוחה [של לאומיות רוחנית זו] נובע מדת שמשמעותה
קידוש החיים  ,ומחיים שפירושם דת  .מכאן  ,שבחיים כפי שהיהודי רואה אותם  ,אין

מקום למה שמכונה בדרך כלל " חילתי " .

45
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ראו אידלסון ,מוסיקה יהודית ,עגך  , 357בתרגומי .
שם  ,ענג . 358

46

144

אדוין סרוסי

במילים אחרות ,במוסיקת בית הכנסת של יהודי המזרח נשתמר גרעין היסוד של המסורת היהודית
העתיקה  ,המשקף את הלאומיות הרוחנית של האומה היהודית המנסה להרים ראש בהווה .
אמנם גם בשירי העם מצא אידלסון אי  -אלו מרכיבים מוסיקליים " יהודיים "  ,אך אף אלה
מקורם במוסיקה של בית הכנסת  .מכאן  ,שלקראת חזרתה של האומה היהודית לבמת ההיסטוריה

הכללית היה הכרח להמציא שיר עם יהודי חדש שיבטא את רוח הזמן ( ראשית המאה

העשרים )

והמקום ( " פלשטינה " )  .למשימה הזו נרתם אידלסון במלוא מרצו  ,כפי שראינו  .אנו עדים שוב
לאחת הסתירות מרחיקות הלכת במשנתו של אינטלקטואל יהודי זה מראשית המאה

העשרים :

מחד  ,הביטוי העיקרי ששמר לדעתו על רוחניות האומה היהודית בגלות היה הדת בכלל ,

והמוסיקה הדתית בפרט ; מאידך ,חידוש הרוחניות הלאומית היהודית חייבה חזרה למולדת

הממשית  ,לקרקע שממנה היא צמחה  ,וחידוש חיי הרוח ה " נורמליים "  .במציאות החדשה הזאת
מצווה המוסיקאי היהודי לרעיון של קיום " מוסיקה יהודית " וליצירה של " שיר עם לאומי "  .שיר
עממי זה הומצא בחלקו על בסיס היסודות העתיקים שנשהמרו בקרב יהודי ספרד והמזרח .
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