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הפעילות התרבותית של יהודי בוסנה והרצגובינה בין שתי מלחמות  -העולם התרכזה
סביב

יהודיות

אגודות

כמו

הטוב ' )

 ' ( La Benovolencijaהרצון

והעיתונות

התרבותית  -המדינית .
השבועון Svijest
14

במארס

, 1924

,

 ' ( 2140 518התודעה היהודית ' ) הופיע מ 30 -

בעריכת יצחק אלטרץ  ,ומאז עד סוף שנת

באואר ובבעלותו  ,בשם ,511 Svijest

באוקטובר

1927

1918

עד

בעריכת ד " ר ז ' יגה

40ש  , ( Narodnaהתודעה היהודית

העממית ' ) .

העיתון שימש ביטאון חברתי  ,פוליטי ותרבותי של היהודים ואף הגן על זהותם
ומעמדם במדינה החדשה ונאבק נגד האנטישמיות .
בתחום  .הספרות פרסם העיתון בעיקר יצירות מתורגמות של סופרים יהודים ( ש '

.

אש  ,נ ' סוקולוב י " ל פרץ  ,ל ' פויכטוואנגר ואחרים ) ולעיתים סקירות על יצירות של
סופרים יהודים  ,במיוחד אלה שמחזותיהם הוצגו בתיאטרון הממלכתי בסאראייבו .

לעומת אלה  ,פורסמו יצירות מעטות מאת סופרים יהודים בני  -המקום  .בין הפרסומים

הנדירים של הסופרים המקומיים היו השיר ' בר גיורא ' מאת בן  -ציון

פליטונים מאת דוד א ' לוי ( . 1923
כעורך האחראי של

מס '

; 224

מס '

, ) 229 - 227

( ן , 192

מס '

; ) 105

מי ששימש מאוחר יותר

' התודעה היהודית העממית ' והוסיף לפרסם פליטונים בעלי אופי

דידאקטי  -חברתי ; השיר ' לתורה '

( , 1925

מס '

) 72

מאת יעקב אוזמן ; תיאור מסע נרחב

על מסעו לארץ  -ישראל מאת יצחק גולדשטיין  ,וסיפורו ' רב מושה ' על חיי היהודים
בטוזלה

( , 1928

מס '

; ) 95 - 94

ועוד מספר שירים וסיפורים  .נוסף לאלה פרסם העיתון

פתגמי  -עם יהודיים  ,סקירות על מאספים של סיפורי  -עם יהודיים וכדומה  ,וכן מאמרים
וסקירות בפילוסופיה ובאסתטיקה .

מהמאמרים בתחום התרבות והחקירה המדעית על יהודי בוסנה  ,יש לציין את
תרגום הספר

' הספרדים בבוסנה ' מאת ד " ר משה ( מוריץ ) לוי  ,הרב הראשי של הקהילה

הספרדית בסאראייבו ,

שפורסם

בהמשכים בשנת , 1920

' הספרדים בבוסנה ' ( 924ן  ,מס ' , ) 10 - 9

וכן סקירה

היסטורית

ובה נתונים על הספרות הדתית והעממית של

הספרדים בבוסנה  .הסקירה מסתיימת בהבעת צער  ' :לעיתים רחוקות יימצא בבית יהודי
7ס 1

ן

108

מוחסין רי1וויץ

כיום הזה בסאראייבו  ,ובבוסנה בכלל  ,ספר בשפה העברית או בשפת לאדינו  . . .בני
הדור הצעיר קוראים רק ספרות סרבית  -קרואטית וספרות זרה מתורגמת '  .יצויין גם
מחקרו החשוב של קלמי ברוך ' 1על השפה ועל הספר של

הספרדים ' ,

שפורסם קודם

לכן בכתב  -העת ' גדעון '  ,הועתק ב ' התודעה היהודית ' ופורסם בהמשכים

(  , 1923מס '

. ) 255 - 247
מלבד ' התודעה היהודית ' והשבועון לתרבות ולמדיניות Jevrejska Tribuna

( ' הטריבונה
28

במארס

היהודיים ' ) .

היהודית ' ;
1924

הופיעו ארבעה גליונות שלו בלבד ,

ב , ) 1921 -

החל להופיע ב -

השבועון לשאלות תרבות  ,חברה וכלכלה  ' ( Jevrejski zovotהחיים

העיתון הופיע עד סוף שנת

1926

בעריכתו של אלברט כהן  ,אחריו -

אלברט קאיון  ,ולבסוף  -ד " ר בראצו פוליוקאן  .השלמות והרציפות של הספרות
היהודית  ,ראש לכל בשפה הסרבית  -קרואטית בבוסנה ובהרצגובינה  ,וביוגוסלאביה
כולה  ,וכן קשריה של ספרות זו עם היצירה הספרותית היהודית בעולם באו לידי ביטוי

.

בשורה של מאמרים  ,סקירות ומסות שפורסמו בעיתון זה וכן בפרסום תרגומים של
יצירות מאת סופרים יהודים משפות אחרות  ,ובפרסום יצירות בשפת לאדינו .
נוסף לכך ניכרה בעיתון האידיאולוגיה בדבר אחדותו הכוללת של העם

היהודי ,

שהיתה מושפעת מהרעיון הציוני  ,וזו באה לידי ביטוי כבר במאמר המערכת בגיליון
הראשון  ,שבו נאמר

:

' יש בנו יהדות גדולה וחיה  . . .אנו כולנו  ,כל  14מיליון היהודים

.

ברחבי העולם הננו ישות אחת  ,עם וגזע אחד  ,השואף להגשים בציון את השאיפות

הקדושות והלאומיות '  .האידיאולוגיה הזאת של ' האיש שלנו '  ,כלומר של היהודי
הספרדי  ,בן בוסנה  ,היא ' פרי של תחושה ושל צורך רומאנטי '  -נאמר בהמשך -
' בעוד שבקהילות היהודיות האחרות ברחבי הממלכה שלנו היא יותר תוצאה של
סיבות

אובייקטיביות . ' . . .

דברים אלה עשויים לשמש רקע להבנת הגוונים

המקומיים ,

הפסיכולוגיה

הייחודית והחיים האופייניים  ,הבאים לידי ביטוי בספרותם של יהודי בוסנה  ,ובמיוחד
אלה שפורסמו בעיתון הזה  .בגיליון החמישי שלו מתפרסמת סקירה על ' הגדת

סאראייבו '  ,ובגליון התשיעי  -מסה מאת פאולינה לבל  -טלשאלה בשם ' קווים גזעיים
בכתיבתו של מר סטאניסלאב ויינאבר '  2 .המחברת מציינת את הרוח הקוסמופוליטית
של סופר זה כקו יהודי מהותי בכתיבתו ומדגישה את מרדותו הרוחנית  ' ,הבונה צורות

1

קאלמי ברוך

(  , ) 1945 - 1896איש

סאראייבו  ,למד פילולוגיה והוכתר בתואר ד " ר באוניברסיטת

וינה על עבודתו ' השפה הספרדית  -יהודית

בבוסנה ' ,

מת במחנה ברגן  -בלזן ימים ספורים לאחר

גמר המלחמה  .היה מגדולי המומחים בזמנו לשפה הספרדית  -יהודית ופרסם מאמרים על כך  .ספריו

' מסות ומאמרים בספרות הספרדית '  .סאראייבו

; 1952

' כתבים נבחרים '  ,סאראייבו

, 1972

:

שניהם

בסרבית  -קרואטית .
2

סטאניסלאב ויינאבר

( ) 1955 - 1891

.

נולד ביוגוסלאביה היה עד למהפכה הרוסית ונכלא במחנה -

ריכוז במלחמת  -העולם השנייה  .כתב בסרבית  -קרואטית  ,בעיקר שירים  ,שפורסמו בארבעה
קבצים  ,וכן מסות  ,ביקורת ותרגומים .

ן

הספרות היהודית בבוסנה ובהרצגובינה

ונוסחאות

חדשניות

נועזות '  .בגיליון

מתפרסמת סקירה על

10

1 09

האלמנך

' לה

בנובולנציה ' בעריכת ס ' ויינאבר  ,במלאת שלושים שנה לקיומה של החברה בשם זה ,

שרשמה פרק בחיי התרבות והחברה של היהודים הספרדיים  .בסקירה נאמר  ' :היתה
זאת מחשבה מוצלחת לכלול באלמנך נושאים ספרדיים רבים כל  -כך  .ארבע מאות
שנה של קיומה הנפרד של העדה הזאת עשו אותה בלתי מובנת לא רק לסביבה
הקרובה  ,אלא גם לחלקים נרחבים בקרב היהדות  .הגטו הספרדי  ,על שפתו ,

מנהגיו ,

חיי היום  -יום שלו  ,נשאר  .סגור ואטום לעולם הסובב אותו  . . .גם המשכילים הספרדיים

לא ידעו דבר על עצמם  .אופקם היה צר  ,חדגוני ודל  ,והם לא היו נתונים

לגירויים ,

שידרבנו אותם לחשוב על שורשיהם  ,על עברם ועל אישיהם '  .מחבר הסקירה רואה

את הזכות הגדולה של האלמנך בכך ' שניתנים לאזרחינו תמונה נאמנה של עברנו . . .
ושורה של תיאורים על הפולקלור הססגוני של היהודים

יצירותיהם הרוחניות ומוסדות החינוך

שלהם ' .

הספרדיים  ,מנהגיהם  ,שפתם ,

הוא מדגיש את התרומות החשובות

של ' אחינו הספרדים  ,בני קהילת בלגראד ' לאלמנך

 ' ( Memento :מזכרת '  ' ,זיכרון ' )

מאת בוקיץ ' פיאדה  ,התסכית ' ערב יום כיפור ' מאת דוד אלבאחרי  ,המסה ' האהבה

והשנאה ' מאת ש " י אלקלעי  .באלמנך ניתן מקום בולט

' לאגדות  -עם  ,ששורשיהן

ביהדות מזרח אירופה '  ,וכן לתרגומים של שירי ביאליק  ,לסיפורי  -חסידים ול ' הדרשה
על

היהדות '

מאת מ ' בובר ולשירי היינה  .מחבר הסקירה מציין עוד את יצחק

סאמוקובלייה  ,י

.

' חזיון יקר שאינו ידוע אלא לידידיו הקרובים ביותר  . . .ואף כי את ,

ביכורי  -שיריו כתב עוד

בנערותו ,

הוא לא פרסמם עד היום הזה  . . .באלמנך הזה

.

מתפרסמים שניים משיריו בסגננן חופשי  ,המגלמים בתוכם מזג לירי מובהק לחן

.

פנימי ומה שחשוב בשביל יהודי  ,בן

בוסנה .

בשפה עשירה ומוטעמת ' .

המגמה ליצור גשר אל הספרות והתרבות של היהודים בדורות קודמים במקביל
למאמץ למשוך אל המעגל הספרדי הפעיל את היהודים האשכנזים ולשתפם בתוכנית -
עבודה משותפת  ,שתפעל נגד תהליך ההתפוררות וההתבוללות

-

בולטת גם

במאמרים שפורסמו ב ' החיים היהודיים ' בעקבות הסיפור ' נעמי ' מאת חיים ש ' דויצ ' ו .
שפורסם בעיתון ( מס '

ברשימה מלווה כותב העורך

. ) 1924 , 19

:

4

' הסיפור הזה לקוח

.

מתוך הקובץ  ' ( Sa Jalijeמשכונת יאליה '  ,שם של שכונה יהודית בבלגראד ) הכולל

סיפורים  -צילומים ססגוניים של דורצ ' ולה ( כינוי לשכונה

3

יצחק סאמוקובלייה

( , ) 1955 - 1889

בבלגראד ) .

אנו מפרסמים

מוצא משפחתו מבולגאריה  ,ד " ר לרפואה  ,ביקר בישראל ב -

 . 1953מגדולי הסופרים היהודים ביוגוסלאביה  .התפרסם בעיקר בסיפוריו  .אף כי גם כתב שירים

.

ומחזות  .יצירתו בסרבית  -קרואטית  ,מקיפה יותר
בתרגום עברי מאת יעקב מאסטרו

:

מ 20 -

כרכים  .שני קובצי סיפורים משלו יצאו

' עשרה סיפורים '  ,תל  -אביב תשכ " ט  ' :בין אביב

לאביב ' ,

ירושלים תשמ " ב .
4

חיים ש ' דויצ ' ו

( ) 1918 - 1854

למד משפטים ושימש כדיפלומאט  ,היה הסופר היהודי הנחשב

הראשון שכתב בסרבית  -קרואטית  .ראשית כתיבתו בשנות

ומתרגם  .פרסם קובץ סיפורים

ה 80 -

למאה ה  . 19 -בעיקר היה מבקר

' משכונת יאליה ' ( בלגראד  ) 1898על

חיי היהודים .

ן

110

מוחסת ריזוויץ

את הסיפור  ,ראשית  ,כי אין הספרון הזה ידוע אצלנו  ,בבוסנה  ,ושנית כניסיון יחיד של
יהודי סופר סרבי  ,המנסה להציג לפני הציבור הרחב עולם ההולך ונעלם  ,המתואר

בצבעים נאמנים ובקווים דראמאטיים עזים של חיי היהודים שלנו '  .במאמרה של
פאולינה לבל אלבאלה באותו
( מיום

1

באוגוסט

, ) 1924

גיליון ,

שהועתק מתוך ' הביטאון הסרבי הספרותי '

על האלמנך של ' לה

בנובולנציה '

נאמר

אירופה ( הכוונה למלחמת  -העולם הראשונה ) חשו יהודי סרביה

תודות לסביבה הסובלנית  .הם נולדו בארץ הזאת  ,התקשרו

:

' עד מלחמת -

שוויון  -זכויות בכל .
אליה ,

בזכרונותיהם

ובתקוותיהם  ,ואהבו אותה  ,כשם שאוהבים את המולדת  .על כן היה טבעי

שההכרה היהודית הלאומית שלהם היתה

רדומה ,

והם ראו את

לחלוטין ,

עצמם ,

לעיתים

קרובות  ,סרבים בני דת משה  .הם ראו ביהודים אזרחי ארצות אחרות רק אחים לאמונה
דתית  .אולם לאחר המלחמה האירופית  ,אשר הביאה בכנפיה את הגשמת חלומותיהם

הנועזים ביותר  -אישור בינלאומי לבניין בית לאומי בפלסטינה  -חלה התעוררות
כללית אצל היהודים בעולם כולו  .גם לפני בני דת משה שלנו  ,אף כי נאמנותם לארץ
הזאת נשארה איתנה כפי שהיתה  ,נפתח

ופק חדש  .בראותם שכל מעצמות המערב

לטפח  ,הכרה כזאת  .הקשרים שנוצרו עם קהילות
רואות בהם עם מיוחד  ,החלו גם הם
~
יהודיות גדולות  ,שנכללו בגבולות מדינתנו לאחר התפוררות המונארכיה האוסטרו -
הונגארית ,

התעוררה

נסכו ביהודים שלנו הרגשה של כוח ותודעה של היותם רבים  .על כן
בהם

השאיפה לתרום

תרומתם

להתפתחות התרבותית של סביבתם

האנושית ולתת ביטוי לגזעם ולתכונותיהם הייחודיות '  .לבל  -אלבאלה מביעה תמיהתה
' כיצד זה קרה  ,שיהודי סרביה  ,רובם ספרדים  ,צאצאי יהודי ספרד  ,יורשיה של תרבות
גבוהה  ,לא השכילו עד כ ליצור אפילו יצירה אחת  ,שישתקפו בה הליקויים בחייהם

"

.

החל מבואם לארצות הבאלקאן בסוף המאה החמש  -עשרה עד היום הזה  .הניסיון של

חיים דויצ ' ו  ,שתיאר לראשונה את חיי היהודים הזקנים מדורצ ' ולה  ,נשאר  . . .מבודד ' .
בדברה על האלמנך של ' לה בנובולנציה ' אומרת המחברת  ,שבכך הקדימו יהודי

.

בוסנה את יהודי סרביה ומציינת כי האלמנך  ,שהוא ייצוגי למדי  ,מהווה ' ניסיון ראשון

של היהודים שלנו להציג את עצמם לפני הציבור בקובץ רב  -ממדים  ,הכולל מאמרים
מדעיים ורשימות ספרותיות  ,במגמה להביא לפני הקהילה הלא  -יהודית את המזיגה
של הרוח היהודית

והלוך  -מחשבותיה ' .

במאמר אחר באותו עיתון כותב קלמי ברוך על ' חזיונות אחדים בספרות היפה של

הספרדים בבוסנה '  .הוא יוצא מהנחה  ,שליהודים הספרדים לא היתה ספרות

אמנותית ,

מכיוון שמסורותיהם הספרותיות היו חד  -צדדיות וחלשות ותרבותם הרוחנית בעלת
צביון דתי מובהק  ,הם היו מנותקים מהעולם ולא גילו כל עניין בתרבות של סביבתם .

הוא מציין כי ' אחרי ארבע מאות שנות חיים פאטריארכאליים  ,פרימיטיביים  . . .דווקא
בשעה שהחיים החד  -גוניים של הספרדים בבוסנה מגלים סימני  -התפוררות  ,מתבלטים
כמה מהם ביצירה הספרותית  -האמנותית '  .הוא מדגיש שהחברה הנוכחית  ,החסרה

מסורת ספרותית  ,לא יכלה לדרבן יצירה ספרותית  ,ועל  -כן יש לחפש את הערכים

ן
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אברהם אהרן קאפון
( ) 1930 - 1853

סופר  ,עיתונאי

ועסקן ציוני  ,שכתב מחזות

ושירים בעברית ובספרדית  -יהודית

הספרותיים ' באישיותו של

המחבר ,

;

או בהשפעתה של ההשכלה הזרה והחינוך

הספרותי  ,אשר במסגרתם פעל המחבר '  .ומכיוון שהמחנכים העממיים בקרב
הספרדים היו מאז ומתמיד אנשי  -דת  ,אין זה מקרה
כל  ,הישיש המכובד  ,מר א ' קאפון ' ,

5

' שבאמנות הספרות בולט קודם

שהקדיש את כל חייו למדע היהדות וספרותה .

ופעל כמחנך וכאיש  -רוח במרכזים שונים של המזרח הספרדי  .הוא ' בא אלינו לפני שני
עשורים ' ,

הוציא  -לאור את כתב  -העת ' לה אלביראדה ' ( ' השחר ' ) ופרסם בשנת

1922

ו Versification de 105 -

שני קבצים של שירה  ,גם הם בספרדית  -יהודית  ' ,פ אסיאס '
 . versos de Salomonשירתו של קאפון ' על פי ~
מהותה  ,זוהי שירה דתית  -חינוכית

ודידאקטית  .נושאי שירתו לקוחים מן התנ " ך  ,או משקפים אירועים מסויימים מהחיים

החברתיים  -התרבותיים של יהודי בוסנה '  .ברוך גם מציין את ' בקיאותו המופלאה ' של
קאפון ,

שהא משתמש בה לעיתים קרובות  ,גם כאשר אין בה צורך והיא מיותרת

מבחינה אמנותית  .קאפון שולט בכל מכמני השפה הקאסטיליאנית  ,אך מעלתו זאת
היא גם הסיבה לכך  ,שמרבית שיריו ' פתוחים אך לקומץ יהודים משכילים '  ,בעוד

' שהשכבות הרחבות של העם  ,אין בכוחן לא לקרוא בהם ולא ליהנות מהם '  .קאפון
כותב גם
המודרנית ' ,

פרוזה ,

מציין

ברוך  ,המבטאת רעיונות

שלי,יתנועה

וכוללת תיאורים אלגוריים  ,כמו ' ציון  -פאנטאסיה

היהודית  -רוחנית

מג ' וריה ' ,

' המלאים

התלהבות שירית  ,תמונות יפות וביטויים עזים ' .

על סופר יהודי אחר  ,שבתי ג ' אין  6 ,אומר ברוך  ,כי הביוגראפיה שלו דומה לזו של

קאפון  ,אך עבודתו הספרותית נחותה יותר  .ברוך אינו מטיל ספק ב ' מזג המשורר ' של
ג ' אין  ,וכן כי ' הדמיון  ,הרגש ואופן ההבעה שלו עולים במידה רבה על הממוצע '  ,וכך

5

אברהם

אהרן קאפון

( ) 1930 - 1853

סופר ,

עיתונאי ועסק

( לאדינו )

וביוגוסלאביה  .כתב בספרדית  -יהודית

,

ציוני שפעל

בבולגאריה .

ברומניה

ובעברית  .הוציא את ' לה אלבוראדה '  ,תחילה

כמאסף ספרותי ציוני בפלוייטי רומניה ובשנות תרס " א  -תרס " ב ביוגוסלאביה  .פרסם מחזה עברי .
שיבת ציון או היהדות והציונות ' סאראייבו תרפ " א  .וכן מחזה וספרי  -שירה בספרדית  -יהודית .
(

(

'
6

שבתי יוסף ג ' אין ( תרמ " ג -

)

?)

)

נולד בבולגאריה  ,רב  ,עסקן ציוני וסופר  .כתב מחזות רבים בספרדית -

יהודית  ,שבחלקם הוצגו במקומות שונים  .לפחות שלושה מהם יצאו לאור  .פרסם גם קובץ שירים .

112
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גם ' השכלתו היהודית המשמשת מקור לנושאי עבודתו '  .טעותו של ג ' אין  ,סבור ברוך ,

היא שהתמסר ' מיד וכולו לכתיבת דראמה  .הוא שכח  ,שהדראמה היא הסוג הספרותי
המורכב ביותר  ,שרק עמים בעלי מסורת ספרותית עתיקה ועשירה  ,ששפתם

מפותחת ,

חברתם בנויה ולאומיותם מגובשת  ,יכולים לה  .ואף כי הדראמות " יפתח " ו " דבורה "
של ג ' אין כתובות בדי עמל ואהבה  ,עלילתן הדראמאטית נעלמת בים של רגשנות ושל

.

דקלום  .אילו עיבד ג ' אין קטעים מתוך דראמות שלו לשירה אפית קצרה היתה זו
מתקבלת כעין שירה עממית  ,ובתור שכזאת היה לה ערך לאומי וחינוכי  ,כפי שעשה

קאפון  ,מחנך העם  ,ששיריו מושרים בפי העם  .הבאלאדות האלה היו ודאי נקלטות
ונפוצות בקרב העם וממלאות במידה מסויימת את הרומאנס היהודי  -הספרדי  ,ההולך
ונעלם  . . .יש בדראמות של ג ' אין יסודות פואטיים יפים מאוד  ,שבכוחם להלהיב את

הקורא לשעה  ,אך ערכן הדראמאטי אפסי  ,ולו היה לנו תיאטרון יהודי  -ספרדי  ,הן לא
היו מחזיקות מעמד על במתו ' .

לאורה פאפו בוכורוטה
( ) 1941 - 1891

שירים ,

מחברת של

סיפורים ,

מחקרים

ומחוות בספקנית -יהודית

הספרות היהודית בבוסנה ובהרצגובינה
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בהמשך דבריו כותב ברוך בחמימות על לאורה פאפוי ועל עבודתה הספרותית

:

' על  -פי השכלתה  ,היא יוצאת  -דופן בין הנשים הספרדיות  ,וענוותנותה מאצילה משקל

רב לכתיבתה  .מלבד שניים  -שלושה תיאורי דיוקנאות  ,איני יודע אם פרסמה עוד דבר -
מה  .אבל גם העבודות הצנועות האלה מעידות על כשרון בטוח  ,על טעם מפותח ועל

.

רגש אצילי  .ענוותנותה היא שקבעה את הצורה ואת הנושא  ,ומה שתשוב מכל את
( קסטיליאנית  -לאדינו ) .

שפת כתיבתה

היא שאבה את שפתה מתוך בית  -אביה .

בכלל ,

נשותינו הן השומרות הנאמנות ביותר של שפת  -האם ' . . .
בסוף

דבריו

( ' אספראנסה

')

.

הערות ביקורת

דן

בבוקי

ברוך

הראשונה .

שיצירתו

פינצי ,

המחזה

' התקנה '

' פועלי  -ציון '  ,ומעלה שורה

הוצגה בערב תיאטרון של אגודת

של

' אנו  ,היהודים הספרדים  ,אין אנו חיים בחברה שיש בה ניגודים

:

חברתיים חריפים  ,המולידים סכסוכים דראמאטיים  .שפתנו היא בבואה נאמנה של

נחשלותנו  . . .פינצי טעה אותה טעות כמו ג ' אין  .פינצי יודע את נפש היהודי ואף הציג
כמחזהו מאורעות בולטים מחיי שכונתנו  ,והאנשים מדברים בשפתם  " ,כל איש כפי

מעמדו בשכונה "  ,ואף  -על  -פי  -כן  ,על  -פי עדותו שלו  ,אין הוא יודע בעליל טכניקה
הדראמאטי ,

דראמאטית מהי וכיצד לנצל את הסבך

ואיך לחלק את הדראמה

לחלקיה  . . .אין בכוחה של אהבה בין הזבן לבת בעל  -הבית למלא דראמה בת שלוש
מערכות ארוכות  .הלוז שבמחזה נדחק לגמרי הצידה על  -ידי דיאלוגים ארוכים
ומיותרים לחלוטין ועל  -ידי שירי  -עם ודמויות שוליות  ,המאופיינות אמנם היטב  ,אך
מדברות על עניינים שאינם שייכים כלל לנושא  .המחדל הגדול של פינצי הוא  ,לדעת
ברוך ,

' באובדן השלמות ובהפיכת הדמויות מנושאי הדראמה

לקאריקאטורה ' .

נאמן למגמתו להביא מידע על הספרות היהודית  ,מפרסם ' החיים היהודיים ' מסה

מ  :אלי :

מאת דוד אלקלעי  ,על ' חיים דויצ ' ו  ,הסופר

ה' ,

וכן תרגום למסתו של הסופר

הצרפתי  -יהודי  ,בנימין כרמיה  ' ,היהדות והספרות '  .בגיליון מיום
פורסם מאמר על כתב  -העת ' לה אלבוראדה '

( ' השחר ' ) ,

8

באוקטובר

1926

שיצא לאור על  -ידי אברהם

קאפון  .לדברי הסוקר היה כתב  -העת בעל אופי אינפורמאטיבי ופורסמו בו מאמרים

פופולאריים על שאלות השעה ופרשנות על סיפורי  -התלמוד  ,ואך ' מעט מאוד מן

הספרות היפה  ,שהיתה נקייה מן ההטפה ומן הפאתוס ' .
באותה שנה פרסם יצחק סאמוקובלייה שתי מסות לרגל הצגת המחזה
מאת שלום אש בתיאטרון הממלכתי בסאראייבו ( ב 30 -

פורסמה יצירתו השירית  -הגותית של דוד ש ' פיאדה ,
7

לאורה פאפו  -בוכורטה
נרצחה עם

( ) 1941 - 1891

נולדה

בסאראייבו ,

8

באוגוסט

1926

' בחשאי ' ( מכתבים לאחי ) ,

התחנכה

בקושטא ,

למדה

בפארים ,

בניה במחנה  -ריכוז נאצי  .כתבה שירים  ,סיפורים  ,מסות  ,מחקרים ומחזות בספרדית -

.

יהודית  .חמשת מחזותיה לא נדפסו בכתב אך
8

במאי

. ) 1926

' אל נקמות '

דוד ש ' פיאדה

( ) 1942 - 1891

הוצגו  ,לרוב

בהצלחה .

נולד בבלגראד  ,למד פילוסופיה והנדסת  -מכונות באוניברסיטאות

בוינה ובגרמניה  .היה מתרגם ומשורר לירי  .שלושה קבצים שלו נתפרסמו בסרבית  -קרואטית .

.

( אחיו משה

פיאדה  ,המוזכר

העולם השנייה ) .

כאן  ,היה מראשי השלטון הקומוניסטי ביוגוסלאביה לאחר מלחמת -

ן
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בלוויית הערה של העורך

' אחיו של מר פיאדה  ,משה  ,צייר דיוקנאות נודע  ,המזכיר

:

הכללי הראשון של אגודת העיתונאים ביוגוסלאביה והמזכיר הכללי הראשון של
אגודת

נידון לפני שנתיים לשתים  -עשרה שנים של מאסר

הציירים ,

' החיים

חמור . ' . . .

היהודיים ' טיפל בדרך  -כלל בשאלות ספרותיות  -תרבותיות הקשורות

ביהודים  .בין היוצאים מן הכלל היו המאמרים של קלמי ברוך ( נובמבר
אברהם אלטרץ ( מארס

) 1926

) 1925

ושל

על התיאטרון בסאראייבו וכן כתבה אנונימית ליובלו

של המחזאי המוסלמי מ " מ באשאגיץ ' ( ' שהכנים לספרותנו את הקו האופייני לנשמתה

של בוסנה  ,את הקו האוריינטאלי  .מכל משוררינו וסופרינו  ,הוא היחיד ששאב לתוכו
את המזרח והוא פרשנו

בהתחלת
ולדבריו

כתב ברוך על מחזהו של שלום אש  ' ,בזרם '  ,שהוצג לרגל

1926

' העולם

המובהק ' ) .

היהודי של מזרח אירופה עשיר

פנימיים  .מתוך השפע הזה של

אמונה איתנה

במחשבה .

וביטחון ,

מחשבה ,

בתנועות ובמפנים

צמחה ספרות מקורית  ,מלאה

מסתורין ,

סבל והומור מכאיב  .ההכרה שהעניק העולם הספרותי של

אירופה ביצירות אחדות של הספרות המופלאה הזאת נובעת
מזרח  -אירופה ,

היהודים של

חנוכה ,

מכך ,

שהסופרים

רובם ככולם  ,חצבו את גיבורי יצירותיהם מתוך נפשם

ויצריהם  .אין להציג את במת הדראמות האלה באמצעים חיצוניים  ,בצבע ובקו  .מאות
השנים של הסתגרות בגטאות הקהו את חושי היהודים האלה לעולם החיצוני  ,לטבע
החי

;

הם הפנו מבטם אל עולמם הפנימי  ,העמיקו חדור לתוך תוכם ובנו עולם

שאין בו דריסת  -רגל לזר  .העולם הזה מדבר בשפתו  ,ואין

שלם ,

לתרגמו ' .

בשלוש שנות הופעתו של ' החיים היהודיים ' השתתפו בחלק הספרותי שבו בין

היתר  :דוד ישראל ( בן יוסף
ומאמר אחד

;

)

.

שפרסם פליטונים

;

אברהם אלטרץ  -שירים  ,סיפורים

סטאניסלאב ויינאבר  -שירים ; ז ' אק

קונפינו" -

תיאור

מסע ) ;

חיים

ש ' דויצ ' ו  -סיפור ; וכן א ' קורלניק  ,יהושע קאיון  ,דוד ש ' פיארה ואסתר פררה  .כמו
כן פורסמו תרגומים מכתבי שלום אש  ,י " ל פרץ ( שני סיפורים בתרגומו של יצחק
סאמוקובלייה ) ,

נורדאו ( סיפור בתרגומו של י ' סאמוקובלייה )  .המשתתף הלא  -יהודי

היחיד בעיתון היה יוהאן

פאלאבסטרה ,

שפרסם בו את הסיפור ' הדוד

חיים ' .

חשיבותו העיקרית של העיתון הזה בתחום הספרות היא בכך  ,שבו צמח יצחק
סאמוקובלייה ובו פרסם

13

שירים ומאוחר יותר

9

.

סיפורים  ,רובם מחיי היהודים וכן

שתי סקירות  .בגיליון האחרון של העיתון הוא פרסם את ההספד על ' חיים אשר
פינצי '  ,שבו

באה לידי ביטוי מסירותו העמוקה של המחבר לעולם היהודי ההולך

ונעלם ורצונו הען לשמרו בחווייתו הספרותית  .ואלה דבריו

ח "מ

9

ז ' אק

בידי

( חכם

)

אשר ציפה

:

בשלוה ליום מותו  .באותה רוח  -בינה

קונפינו (  ) 1975 - 1892נולד בלסקובאץ  ,סרביה .
האיטלקים ונמלט  .כתב בסרבית  -קרואטית .

מזרחית ,

היה רופא  ,נשבה במלחמת  -העולם השנייה

בעיקר

הומורסקות ,

.

וכן מחזות ורומאנים

הומוריסטיים  .אסופה מסיפוריו תורגמה בידי ד " ר צבי רותם ז " ל מהם שפורסמו בעיתונים בארץ .

ן
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5וו

המאפיינת את זקנינו  -המתין למוות  .בזמן האחרון רעדו ידיו  ,ראייתו נחלשה
והלכה  ,השמיעה בגדה בו  " .מה אני אם לא בן  -אדם  ,שהגיעה שעתו למות
-

?"

היה אומר  .ממש לפני מותו אמר  ,שהוא רואה את סופו הולך וקרב  .היתה בו

ציפייה דרוכה  ,אך גם שלוה עילאית  .רוחו היתה צלולה  .אפילו כך  ,לא תש

כוחו  .התהלך  ,חי חיי שיגרה  .ובוקר אחד מצאוהו מת במיטתו  .הזקנים

הולכים ,

וכל אחד מהם נוטל עמו חלק מן העולם ונעלם  .והעולם הזה שונה מעולמנו .
עולמנו חדש  ,אין הוא מהווה המשך רציף לזה שקדם

לנו .

שהיה עשיר

במסורות  .הם טיפחו דברים של ערך והוסיפו לנכס ערכים חדשים על אלה
הקיימים  .המעטים ששרדו מהם ועודם מהלכים בינינו הם סמל לאותו
חוליות  -קשר  ,שנועדו

מעין

עולם ,

להמשיך ולקיים את עולמנו  ,ולו רק עוד מעט

קט ,

לבל תישמט כליל אותה מתכונת של המשכיות .
אנו רוחשים רגשי  -כבוד עמוקים ולבנו נמלא תוגה  ,כאשר המוות קוצר מי
מהם  .ובשעה שאנו מרכינים את ראשינו לזכרו של ח " מ אשר פינצי  ,אנו מחווים

קידה לפני דמותם של אבות  -אבותינו הטובים והגדולים  .שלום לעפרם .

 ,יסקול היהודם

(

928י -
בראשית שנת 1928

) 1941

התאחדו שני העיתונים הנ " ל  ' ,התודעה היהודית העממית '

ו ' החיים היהודיים '  ,לעיתון  .מדיני  -אינפורמאטיבי בשם
היהודי ' ) ,

שהחל להופיע

ב 13 -

ביאנואר

1928

'

185ל) Jevrejski

והתקיים עד שנת

. 1941

( ' הקול
במדורו

הספרותי פורסמו מאמרים מחיי התרבות והאמנות של יהודי בוסנה והרצגובינה .
המסות  ,המאמרים בתחום ביקורת הספרות  ,הסיפורת והמחקר

הספרותי  -ההיסטורי ,

שהתפרסמו בעיתון זה תרמו לגיבוש הספרות והתרבות היהודית  -הספרדית באזור

הזה  .אף כי על פי דמותו היה העיתון ספרדי בעיקרו  ,הוא השכיל לקבץ סביבו גם את
הכוחות הספרותיים והאינטלקטואליים מבין היהודים האשכנזים  .בשנות

1930 - 1928

היה ד " ר זיגה באואר המוציא  -לאור  ,הבעלים והעורך האחראי של העיתון ( קודם לכן

הוא היה בעל העיתון ' התודעה היהודית העממית'  ,בטאון היהודים האשכנזים ) .
בסוף

1930

נעשה ד " ר בראצו פוליוקאן עורכו האחראי של העיתון ובעליו  .העיתון

עבר ללא זעזועים על פני המשברים החברתיים  ,המדיניים והתרבותיים  -ספרותיים של
מלכות יוגוסלאביה  ,לרבות הדיקטאטורה של
אלכסנדר חולל הפיכה בעזרת

הצבא ,

ה 16 -

ביאנואר

1929

-

כאשר המלך

פיטר את הפארלמנט וביטל את המשטר

הדמוקראטי  .התחום היחיד שבו נמצא ' הקול היהודי ' במישור אחד עם עיתונים
וכתבי  -עת דמוקראטיים ומתקדמים אחרים היה המאבק ללא פשרות  ,החל משנות
השלושים  ,נגד הנאציזם והגזענות  ,וכן ההשתדלות למען אינטלקטואלים  ,סופרים

ואמנים  ,שנאלצו לגלות מפני הרדיפות  .מגמות  -יסוד נוספות של העיתון היו תמיכה
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בציונות מתונה וטיפוח המסורת הדתית  -רוחנית של היהודים ( לרבות מאמרים בענייני

דת  ,חגים יהודיים ומדי פעם גם רשימות בשפת

לאדינו ) ,

טיפוח תודעת השייכות לכלל

העם היהודי ובו בזמן אהבה ושמירת אמונים למולדת שבה נולדו וחיו .

המשתתפים בעיתון היו בעיקר יהודים  ,בעוד שכתבים של לא  -יהודים פורסמו בו
רק אם היה להם קשר לחיי היהודים או לתרבותם  ,או היה בהם עניין מיוחד לקורא
היה ודי .
' הקול היהודי ' עיצב את תוכנו ואת מגמותיו כבר בשנותיו הראשונות  .הוא פרסם
תרגומים מסיפוריהם של ש ' אש  ,ת' הרצל  ,י ' אופטושו  ,י " ל פרץ  ,ד ' פרישמן ואחרים

וכן ידיעות רבות על המתרחש בתחום התרבות של עם ישראל בעולם

;

;

פתגמי  -עם

יהודיים  ,אגדות ובדיחות  ,מאמרים על הפולקלור היהודי ועוד .
בשנת

1928

מרבה בנימין פינסו בכתיבה פובליציסטית וביקורתית בעיתון  .הוא

מפרסם מאמרים על  ' :מקסים נורקי

והיהודים ' .

על הסיפור ' דרינה '

לסאמוקובלייה ,

על הסופר ס ' סטפאנוביץ  ,המתרגם של התנ " ך ושל שקספיר ; רשמי מסע עם

המקהלה היהודית בסאראייבו

;

' לירה ' ,

על ' הספרדים של בוסנה בספרות הסרבית '

;

על

הדראמה ' אסתרקה ' מאת לאורה פאפו  ,הסופרת מסאראייבו  ,שאת יצירותיה  ,כמו גם

את יצירותיו של י ' סאמוקובלייה  ,ליווה עיתון זה בנאמנות  .משתתף פורה אחר
בעיתון בשנות

928ן 1929 -

הוא אליעזר לוי  ,הכותב בין היתר על שירת ח " נ ביאליק ,

על ' שפתם של יהודי מזרח  -אירופה '  ,סדרה של מאמרים על המצב התרבותי של העדה
הספרדית

המכילים

בסאראייבו ,

נתונים

רבים

על

הספרות היהודית בבוסנה

ובהרצגובינה  ,על עיתונים ועל סופרים .
גם קלסי ברוך משתתף ב ' הקול היהודי ' משנת

. 1929

ובין מאמריו  :על הצורך

בשינוי בחיי היהודים  ' ,על השפה ועל יצירות  -הרוח של היהודים הספרדים ' ( שנת
 , ) 15 , 7 - 6 , 1930על

' פעולתו הספרותית של קאפון המנוח '

( , 39 , 1930

.)2

בסיפורת  ,מתפרסמים ב ' הקול היהודי ' בשנים הללו הפליטונים של יצחק
שחתם זמן  -מה בשם

' קדיש '

' בן  -יוסף ' ,

( ; 3 - 2 , 7 , 4- 2

ישראל ,

וסיפורים ומאמרים של יצחק סאמוקובלייה  :סיפורו

דברי הספד על שחקן התיאטרון יוסף פאפיץ ( פאפו ) ומאמר

ביקורת על סיפורי ' אודסה ' של יצחק באבל .

ב 1930 -

מתחיל ד " ר מארצל שניידר

להשתתף ב ' הקול היהודי ' במסות ובמאמרים פילוסופיים  .כבר בשנה הראשונה
להופעת העיתון ניכרת בו בעיקר חלקת הביקורת הספרותית  -תרבותית  ,ופחות דברי

הספרות של יהודים בני בוסנה והרצגובינה  .לכן  ,ראוי לציין את ראשית כתיבתו של
עלי פינצי

0ן

הצעיר  ,במטתו ' היהודים בסיפורת הבוסנית המודרנית '  ,שבה הוא ממשיך

את רציפות הביקורת על הסיפורת של בוסנה והרצגובינה  ,שהתחילו בה בעיתון הזה
א ' לוי  ,ק ' ברוך וב '
!0

עלי פינצי

פינטו .

( ) ! 980 - ! 911

.

נולד בבוצה  ,יסד כתב  -עת ספרותי בשם  , Brazdaלחם כפארטיזאן

ושירת במטהו של סיטו אחר  -כך היה מעורכי היומון ' בורבה '  .כתב בסרבית  -קרואטית מסות
וביקורות תיאטרון  ,שכונסו בחמישה כרכים  .עסק בתרגום

מצרפתית .

ן
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הנסיונות של עיון סינתטי בטקסטים מתוך ההיסטוריה התרבותית והספרותית של
הספרדים בבוסנה מהווים אחד ההישגים העיקריים של ' הקול היהודי ' בעיצוב הזהות

היהודית  -הבוסנית  .אליעזר לוי במאמרו המקיף  ' ,מבט כולל על המצב התרבותי של

עדתנו הספרדית בסאראייבו '  ,שפורסם בראשית שנת

1929

-

כאשר התנהלה

פעילות נמרצת למחיקת הזהויות הלאומיות  -התרבותיות של עמי

יוגוסלאביה ,

בהתאם לסיסמה ' מדינה אחת  ,עם אחד '  -ממשיך את המגמה שנטוותה בספרו של
ד " ר משה לוי  ' ,הספרדים בבוסנה ' משנת

בבוסנה בשנת

1877

 911ן .

לוי מציין  ,כי עם תום השלטון התורכי

נפתחה תקופה חדשה גם ליהודים הספרדים בה  .התהוה דור

חדש  ,המשתחרר מדפוסי  -החיים הפאטריארכאליים  ' .עד אותה תקופה זרמו החיים
במעגל הצר של הדת  ,ברוח מסורת האבות '  ,אף כי ' גם אחרי שנת  1878אפשר

רחוקות .

לעיתים

כתבים שהם

פירושים .

למצוא ,

העתקות ועיבודים של יצירות מתקופות

.

.

קדומות אשר באו מארצות חוץ '  .לדברי א ' לוי באה האמאנציפאציה של

878ן

לא

בהדרגה אלא בפתאום ובתוקף הנסיבות  ' .הישגי  -התרבות החדשים הורכבו על

החברה שלנו  ,בלי שישתלבו בה בדרך אורגאנית  .המחבר מבליט את התפתחותה של
התרבות והספרות היהודית  -ספרדית ואת נקודות  -המגע המשותפות לה עם הספרות
והתרבות החדשות של המוסלמים בבוסנה ובהרצגובינה  .הוא מציין כי בשלהי

.

שלטונה של תורכיה שררה באזור זה מעין ' תקופת מעבר ' כאשר ניסתה הממשלה
התורכית ,

תחת לחץ המעצמות

האירופיות ,

להנהיג רפורמות מסויימות בתחום

.

התרבות אך ללא הצלחה ימרה  ' .אבותינו ראו בהנהגת השינויים האלה ניסיון להפר

את שלוות  -החיים הפאטריארכאליים  - ,אך בו בזמן חשו הספרדים בבוסנה בתועלת

הרבה שעשויה לצמוח להם מהרפורמות החדשות '  .א ' לוי מוסיף

:

' זו התקופה שבה

החלו גם חוגים רחבים יותר של הציבור היהודי  -הספרדי להתוודע אל מעט  -מזעיר

מעולם התרבות והציביליזאציה האירופית  .היהודים החלו להשתמש  ,מלבד בכתב
רש " י  -ספרדי  ,בכתב לאטיני  ,והספר החילוני תפס מקומו לצד ספרי  -הקודש  .עם

גם אחרי שנת 878ן עמדו במרכז ההוראה קריאה תקינה של

זאת ,

התפילות  ,תרגום התורה

.

ללאדינו  ,עיסוק בספרי  -הלכה מסויימים בעוד שבשלב גבוה יותר ( כיתות " ההלכה "
בפי הספרדים

)

למדו סוגיות בתלמוד בהיקף רחב יותר ובשיטה מעמיקה יותר ' .

המערכת החדשה של בתי  -הספר אחרי שנת

1878

לא זכתה לעידודו של הממשל

האוסטרו  -הונגארי החדש  ,אשר ' לא שאף להפיץ השכלה בקרב ההמונים  ,אלא קידם
את מטרותיו המדיניות

המיוחדות ' ,

אולם הקהילה היהודית  -הספרדית חשה  ,שניצול

האפשרויות החדשות בתחום הלימודים וההשכלה יגביר את יכולת המעבר לחברה
המקומית  ,יכשיר אותה לנסיבות החדשות ויסייע להתפתחותה  .הקהילה אימצה את

המערכת ההשכלתית החדשה ללא זעזועים פנימיים יתרים  .כך  ,למשל  ,היו ברשימה
הראשונה של תלמידי בית  -הספר התיכון חמישים אחוז יהודים  ,בעיקר מהשכבות
האמידות  ,ועם זאת נמשכה הוראת לימודי  -הקודש מפי אותם הרבנים  .המעבר המואץ
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מדפוסי  -החיים הפאטריארכאליים לחברה מודרנית גרם לניגודים בין הדור הישן ובין
האינטלקטואלים בני הדור החדש  ,אשר חזרו  ,כעשרים שנה אחרי

באוניברסיטאות

הזרות ,

, 1878

מלימודיהם

שבהן ספגו דעת ותרבות אירופית ( תהליך דומה עבר על

העדה המוסלמית כעשר שנים אחר

כך ) .

' אך התרבות הזאת לא היתה שורשית -

ממשיך א ' לוי  -היא נרכשה מתוך ספרים  ,לא היתה מושתתת על מסורות

המשפחה ,

אלא נספגה על  -ידי הצעירים בקהילה  ,אשר הבינו את משמעות התקופה החדשה ואת
יתרונותיה ונענו לה  .האקדמאים היוו יסוד זר בקהילה ; הם לא השכילו להשתלב לא

אז  ,ואפשר שלא עד היום הזה  ,כחלק אינטגראלי של העדה  .אפשר לנמר שהם כפו
עצמם על הקהילה וראו את עצמם כשכבה האינטלקטואלית שלה  .בין נציגי הבית
הפאטריארכאלי  ,המסורתי ,

ובין בני הדור החדש הזדקרו לפתע הבדלים

עצומים ,

פנימיים וחיצוניים ' .
' בפרוס התקופה החדשה הלך ונעלם

ה " מלדאר "

( ה " חדר " המסורתי )  ,אחת

התופעות האופייניות ביותר של התקופה הפאטריארכאלית '  -כותב א ' לוי  ,הרואה
בהיעלמות ה ' מלדר ' אחד הסימנים העיקריים של ההתפתחות בתקופה שאחרי שנת
. 1878

צמצום לימודי  -הקודש והעדפת המקצועות החילוניים בבית  -הספר היסודי

היהודי  -ספרדי בסאראייבו הביא לכך  ,שבית  -הספר הזה דמה יותר ויותר לבתי  -ספר

של העדות הלא  -יהודיות  .השינוי הזה ' מחולל מהפכה שלמה במבנה המורכב של
היחסים הסוציולוגיים  -התרבותיים בכלל וביחס אל החברה
בפרט  . . .שפת  -ההוראה היתה השפה

החיצונית  ,ההטרוגנית ,

הסרבית  -קרואטית  ,ועובדה זאת היתה עשויה

לעורר בנפש הילד מושגים לא  -ברורים בדבר שוויונם וזהות מעמדם ביחס לילדים בני
דת או לאומיות שונה  .שפת  -הארץ נהייתה קרובה יותר לילד היהודי  ,ועם התבגרותו

ניתן לו לבוא במגע קרוב עם האזרחים הלא  -יהודים מבלי להיחשף ללעג ולבוז בגלל
אי ידיעת השפה  .היחסים ההדדיים עם הסביבה  ,ההשפעה ההדדית  ,הביאו ליישור

הניגודים החריפים בין שני הצדדים '  .התהליך שהחל בבית  -הספר היסודי נמשך
בהיקף רחב יותר בגמנסיה  ,שבה למדו התלמידים היהודים במשך שנים בחברה אחת

עם לא  -יהודים  .הם למדו את הכתב הלאטיני ואת הכתב הקירילי  ,את תולדות עם -
הארץ ואת מנהגיו וכן את הגיאוגראפיה של הארץ .

תהליך העלייה ברמתה התרבותית של הקהילה הספרדית הוחש על  -ידי פעולתה
של האגודה ' לה בנובולנציה '  ,שנוסדה

ב 1892 -

.

' כאגודה ראשונה שלנו בעלת

ובראשיתה היתה אגודה פילאנתרופית  .החל משנת

1908

תקנון ' ,

שמה לה האגודה למטרתה

העיקרית לקדם ' את המצב הכלכלי והתרבותי של היהודים הספרדים בבוסנה
ובהרצגובינה '  .א ' לוי גם מציין את החשיבות המרובה של פעילות א ' קאפון  ,שהעתיק
בראשית המאה העשרים ליוגוסלאביה את ההוצאה  -לאור של כתב  -העת שלו ' לה
אלבורדה ' ,

בלאדינו  ,שהיתה באותה עת שפה חיה  ,והמוני  -העם היטיבו להבינה

ולהשתמש בה  .אף כי הופעתו של כתב  -העת נפסקה במהרה בגלל מיעוט מנויים

וקוראים  ,היתה חשיבות רבה לעצם הניסיון הזה  ,כנכס תרבותי גדול ועשיר מכדי
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להיקלט בקרב המוני  -העם  ,שהיו רגילים לסידורי תפילה  ,למחזורים בחגים  ,לחמישה

חומשי תורה  ,לספר תהילים  ,לפרקי משנה  ,ואולי גם לכמה ספרי " מעשים " .
בין הגורמים להתפתחות התרבותית והלאומית  -החברתית של הספרדים בבוסנה
מדגיש לוי את השפעת התנועה הציונית .

שכן  ' ,כאשר

הציונות היכתה שורשים

עמוקים יותר בעדה הספרדית שלנו  ,נפתחו לפניה אופקים רחבים '  .יחד עם
הלאומית ,

' התודעה

המקבלת גוון אחר  ,כלומר לא דתי מובהק  ,הולכת וגדלה ההתעניינות

בעברם ובעתידם של היהודים כאומה אחת  ,ופלסטינה  ,ארץ הקודש והפלאים  ,הופכת

לארץ ממשית (  ) . . .ולמרכז מדיני  -תרבותי של יהודים מכל העולם  .התנוצה העמיקה
את ההכרה העצמית של היחיד כספרדי  ,ובו בזמן את רגש השתייכותו ליהדות ) . . . ( .
העיסוק

הנמרץ

בתולדות התרבות הספרדית וההכרה בערך

היצירה

הספרדית ,

הקולקטיבית  ,הגביר בבן עדתנו את ההכרה בערך עצמו ' .
בהמשך סקירתו שואל א ' לוי  :האם הספרדים בבוסנה העמידו כבר מבנה תרבותי
שלם של קהילה זו

?

האם הקהילה מצמיחה מתוכה יצירה תרבותית אופיינית לה  ,שעם

זאת היא יצירה במשמעותה האירופית המערבית

?

כדי להשיב על כך הוא מבחין בין

' תרבות הקולקטיב '  ,כלומר הספרות העממית הבאה לידי ביטוי על  -ידי יחידים  ,שהם
פרשניה

המוסמכים ,

ובין היצירה של היחיד  ,שהיא ' יצירה ספרותית  -אמנותית

במשמעותה העכשווית '

;

בתחומה מתייצב היחיד כ ' פרשן עקיף של אמנות

' האמן היחיד יוצר מתוך נסיונו האישי  ,לעיתים בהקשר הדוק עם תרבויות

העם ' .

זרות  ,ועם

זאת טבוע חותם חזק של תרבות המקום ביצירתו '  .ומוסיף לוי  ' :אצלנו נמצא ביטוי
של תרבות הכלל בשתי המשמעויות דלעיל '  .הוא מזכיר את הספרות העממית
( הרומאנסות ,

סיפורי  -העם ,

הפתגמים )

וכן את הספרות הדתית  -הלכתית  ,שנוצרו

.

בקהילה ספרדית זו ובעוברו לספרות האמנותית בת  -זמננו הוא מזכיר את פועלם

הספרותי של שבתי ג ' אין ושל אברהם קאפון  ,אשר למרות בואם מאזור אחר בחרו

בנושאים מקומיים לכתיבתם  .מלבד העריכה וההוצאה לאור של ' לה אל וראדה ' ,
~
פיתח א ' קאפון פעילות ספרותית נרחבת במחזותיו  ,ביצירותיו השיריות ובהרצאותיו
המרובות  .המחזות של קאפון ושל ג ' אין ' הוצגו בלהקות

חובבים ,

בני קהילתנו .

מנקודת  -ראות של ביקורת ספרותית מודרנית  ,אין בהם ערך רב  ,אך בשביל הציבור
שלנו היה בהצגתם מאורע חשוב  .האפיון העיקרי של המחזות האלה הוא הפאתוס
והרומאנטיקה  ,החשבת העבר והאדרת זכרם של גיבורי העם

היהודי ' .

אבל מחברים

אלה כתבו גם  -כן מחזות מחיי החברה בזמננו  ,כגון הדראמה  , L ' angustiadorשבה

מוצא א ' לוי מגמה השכלתית  ,שכן המחבר רואה עצמו ' כדובר וכתעמלן של המדעים
המודרניים וכלוחם נגד אמונות תפלות ודעות קדומות של החברה המפגרת '  .לפני

מלחמת  -העולם

הראשונה

הוצג

הדראמאטי של קאפון  ' ,שיבת

ציון ' ,

בתיאטרון

הממלכתי

של

סאראייבו

המחזה

בשפה העברית  .השחקנים היו ' בני העדה שלנו ' ,

ואת התפקידים השוליים מילאו תלמידי בית  -הספר העברי ' שפה ברורה ' .

המחזה .

שזכה להצלחה רבה  ' ,היה ביטוי לרגש הלאומי החזק ולעניין שהלך וגבר בתחייה

ן

סבו

מוחסין ריזוויץ

לאומי  -פאטריוטי ,

הלאומית בארץ  .מבחינה ביקורתית נתן המחזה ביטוי לירי לרגש
בעוד שניכר בו חסרונם של מרכיבים דראמאטיים רבים ' .

החלל בהתפתחות חיי התרבות והספרות של יהודי בוסנה  ,שנוצר אחרי קאפון ,

התמלא לדברי א ' לוי  ,בהופעת העיתונים היהודיים הראשונים כבוסנה
היהודית '

' התודעה

ובהרצגובינה ,

ו ' התודעה היהודית העממית '  .בעיתונים אלה פורסמו מלבד

מאמרים יהודיים  -ציוניים וחיבורים מדעיים על חייה ועל עברה התרבותי של העדה

.

הספרדית  ,רשימות מהסיפורת בלאדינו שנושאיהם נלקחו מחיי העדה

(

לאורה פאפו .

בוקי פינצי )  .כל אלה  ,ובמיוחד הסיפורים בלאדינו ' קירבו את העיתון לקהל הקוראים
שלנו  . ' . . .אמנם אף לא אחד משני השבועונים הללו הצליח לחדור אל השכבות

הרחבות של החברה הספרדית  ,אבל הם הצליחו ' ליצור אווירה  ,שסייעה לאחדים
להשתחרר ,

מהקשר האמיץ לספרות הדתית  -ההלכתית ' .

בהדרגה ,

בסקירתו מבליט א

' הספרדים

לוי שתי נקודות אור

'

בבוסנה ' ( מהדורה ראשונה ,

בנובולנציה ' ( , ) 1924

ביקורתית את

:

ספרו של הרב הראשי ד " ר משה

 , 191 1בשפה הגרמנית ) ,

לוי ,

והאלמנך של ' לה

שניהם ' קרובים מאוד במהותם  .בשניהם סקרו המחברים סקירה

עברנו ,

את חיי החברה והתרבות של הספרדים במחוזותינו  .דווקא

הגישה הביקורתית לעבר  ,השיבה אל עצמנו והעיסוק בעצמנו  -הם המציינים את

הפתיחה לתקופה חדשה  .בתולדות התרבות של כל עם  ,החקירה והלימוד של עברו

.

ושל נכסיו התרבותיים הניתוח הביקורתי העצמי  -הם סימנים ראשונים לראשית
תקופה חדשה בתולדות תרבותו  . . . .שני הספרים הנזכרים הם ברוח ההתנגדות
להתבוללות תרבותית של עם קטן בתוך הרוב הלאומי הסובב אותו  .אנו באים לידי
הכרה ,

שעלינו לעסוק בענייננו ביתר תוקף מאשר עד עתה  ,אם ברצוננו לשמור על

זהותנו הקבוצתית  ,עד כמה שניתן  ,ללא כרסום  .עלינו להכיר את הפעילות ואת החיים
במאות שחלפו  .למצוא את הקשר לאבותינו ולאבות  -אבותינו  ,כדי שנדע על מה
ובאלו אמצעים נבנה את תרבותנו לעתיד  .המונוגראפיה ' הספרדים בבוסנה ' ' מקיפה .
'

בפעם הראשונה

התנאים

,

את תולדות הספרדים כבוסנה מן ההיבט המיוחד של התפתחות

החברתיים  -תרבותיים

ושל

תולדות הקהילה

הספרדית בסאראייבו עד

לתקופה החדשה '  .ואילו האלמנך מהווה ' תצוגה של עברם החברתי והתרבותי של
הספרדים בבוסנה ' .

בסוף דבריו עוסק א ' לוי ביצחק סאמוקובלייה  ,המהווה עדות לזהותם התרבותית -

ספרותית של היהודים  -הספרדיים  ,ובחשיבותו בכל הקשור בזהות זאת החל מסוף
שנות העשרים .

בספרות

' ההולך וכובש מקום כאחד הסופרים הבולטים

סאמוקובלייה ,

היוגוסלאבית ' ,

בוחר

ליצירותיו ,

לעיתים

קרובות .

נושאים מחיי החברה

הספרדית הקרובה  .עוד לפני מלחמת  -העולם הראשונה הוא פרסם שירים  ,שרבים
מהם נדפסו בעיתונות היהודית

בסאראייבו ,

וכן סיפורים ורישומים  .אולם הוא

משתחרר בהדרגה מטיפול בנושאים יהודיים בלבד ומרחיב את תחום התעניינותו
מעבר לגבולות הקהילה היהודית  .א ' לוי רואה בכך שלב גבוה יותר בהתפתחות
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.

אישיותו הספרותית של סאמוקובלייה  .על סמך הנאמר מגיע א ' לוי למסקנה ' שקיימת
אצלנו התחלה של פעילות תרבותית במובנה
רק משוררים וסופרים ( אמנם במספר

קטן ) ,

המודרני  . . . ,עדתנו

הוציאה מקרבה לא

אלא שיש לנו כבר גם ציירים  ,וכן

קומפוזיציות של מוסיקה ספרדית  -עממית אופיינית '  .גם השכבה האקדמאית מורכבת .
לדבריו  ,לא רק מעורכי  -דין ומרופאים  ,אלא גם ממדענים בכל תחומי המדע המודרני .

בהתבוננו בשכבת האינטליגנציה בקהילתו מגיע א ' לוי למסקנה  ,כי אין יחס נאות
בין המספר הגדול של האקדמאים ובין
לדעתו ,

' המצב התרבותי של

עדתנו '  .הסיבה לכך

היא ,

שהאקדמאים היהודים רכשו את השכלתם מספרות זרה ולעיתים קרובות

באוניברסיטאות זרות  .אין מספרם של האקדמאים עשוי לשמש קנה  -מידה לרמה
התרבותית של הקהל היהודי  .בקרב המעמדות האחרים  -סוחרים  ,בעלי  -מלאכה
ופועלים  -הוא מוצא ' התפתחות נורמאלית של רמתם התרבותית '  .והוא הוסיף

:

' למעמד הפועלים יש אצלנו נציגות חזקה  .לדעתי עולה רמתם התרבותית על זו של
הפועלים

האחרים

סוציאליסטיות ,

( הכוונה

ללא  -יהודים ) .

בדרך

הטבע הם

בתנועות

פעילים

מתעניינים בשאלות ובבעיות של מעמד הפועלים  ,ויש ביניהם גם

חברים ב " פועלי  -ציון "  ' .ובסיכום ' בעשור האחרון מתחולל בעדתנו תהליך חזק של
התבוללות בתרבות המערב  -אירופית  ,בעוד התהליך של התערות פנימית בתרבותנו . . .
מתקדם לאט ובקשיים  .לפנינו תפקיד חשוב  ,למנוע מצב שבו התהליך הזה יפגום

.

בזהותנו הקיבוצית על כל סממניה היהודיים  -הספרדיים '  .הוא מצטער על הדופק
הרפה של התרבות הספרדית  ,ועל שאין לחשוב היום ' על ספרות בשפת

לאדינו  ,על

ייסוד ביטאון או מוסד כלשהו  ,אשר יעסוק במצבה הנוכחי של שפת

לאדינו ,

במרכיביה  ,בדקדוקה  ,בתולדות התפתחותה ובתפוצתה בארצות השונות  . . .לדברים
אלה חסרים אנו אנשים  ,אמצעים כספיים וגם רצון  .מלבד הרב הראשי  ,הד " ר משה
לוי  ,כמעט אין אצלנו איש שיעסוק בעברם של הספרדים אצלנו ובארצות הבאלקאן

בכלל  ,ודווקא לא  -יהודים  . . .הם העוסקים בכך ' .
' הקול היהודי ' מפרסם מספר מאמרים  ,העוסקים בדמותם של היהודים הספרדיים

ביצירה הספרותית של סופרים לא  -יהודים בבוסנה  .בנימין פינסו  ,הכותב על כך ב -
 , 1929עוסק ביצירות שכתבו בנושא זה איבו אנדריץ '  ,ב ' יפטיץ '  ,ו ' שקורלה  -אייליץ ' .
לדעתו  ,הצלחותיהם של סופרים אלה ' יחסיות מאוד '

;

לדבריו  ' ,לא מצאנו עד עתה

בשום יצירה ספרותית שבמרכזה משפחה ספרדית  ,גם לא אצל סאמוקובלייה  ,משהו

בריא  ,רענן ובהיר  .האם יקשה לתאר דמויות בריאות וחברה לא  -מושחתת

? והלא ,

ללא ספק  ,יימצאו רבים כאלה בשכונותינו ' .
גם עלי פינצי עוסק  ,ובפירוט רב  ,בבעיית ' היהודי בסיפורת הבוסנית

החדשה ' ,

ומעמיד בפניה תביעות חמורות יותר  .במסתו  -שהיא אולי המאמר הטוב ביותר
בתחום ביקורת  -הספרות שפורסם ב ' הקול היהודי ' עד שנת

1930

-

הוא עוסק בין

היתר בסיפוריהם של א ' אנדריץ ' ( סיפורו ' אהבה בעיירה ' הוא לדעת פינצי ' הסיפור
האמנותי הטוב ביותר על

היהודים ' ) ,

של יפטיץ ' ואחרים  .לדבריו  ' ,כל היהודיות

ן
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ביצירות המספרים הבוסניים ניתנת  ,כמעט ללא

יוצא  -מן  -הכלל  ,במסגרת תיאורית .

ללא כל ניסיון להתעמק במרקם הפסיכולוגי האמיתי של ההוויה היהודית '  .גיבורי
סיפוריהם ' תלושים מהאווירה היהודית  ,ואין בהם מאומה
לדעתו ,

מהיהודי  ,פרט לשמותיהם ' .

חייבת הדמות המרכזית לבטא בנאמנות ' את החברה שממנה צמחה ' .

בהתייחסו ליצחק סאמוקובלייה ולמספרים בוסניים נוספים  ,הוא מעיר

:

' אנו רוצים

בתמונה נאמנה של החברה היהודית  ,אנו רוצים את היהודיות '  .אף כי לכל הדמויות

.

המתוארות בסיפורים שהוא מזכיר תכונות אישיות  ,קשה מאוד  ,לדעתו לקבוע ' מה

באמת יש בהן מן היהודי  ,מכל אשר יכול להיות ואשר איננו '  .לדעתו לא היטיבו
הסופרים הבוסניים להכיר את היהדות  .על  -פי  -רוב ' נקודת  -המוצא שלהם היא מעשה

שהיה  ,ולכן דמויותיהם מעוצבות בצמידות רבה לאנשים חיים  ,במקום שהסופר יתן

דרור לדמיונו הפורה  .אולם רצוי היה שתהיה בסופר גם  -כן ידיעה מספקת של עולם
היהדות  ,קהילותיה ואנשיה  .במצב כמות שהוא כיום  ,גם סופרים שיש להם ידיעה

כזאת  ,היהודי בכתביהם מתואר על  -פי מתכונת אחידה  ,שלילית ' .
עלי פינצי  ,הגורס כי יצחק סאמוקובלייה הוא כשרון ' המחפש מרחב וחופש  ,יופי
שמש

וטבע ' ,

מביע תמיהה על כך  ,שהסופר מפגין כוח יצירתי דווקא ב ' דרינה '

ב ' חנקה ' וב ' המנטור האדום '  ,בעוד שבסיפור ' היהודי שאינו מתפלל בשבת ' הוא
מפגין חולשה  .גם אין להשוות סיפורים אלה מבחינת העומק הפסיכולוגי שלהם .
פינצי קובע בהחלטיות

:

' סאמוקובלייה הוא אמן בעל ביטוי עז  ,אולם הוא חסר

תשתית חברתית ועמדה סוציאלית  ,אשר ישמשו לו נקודת תצפית ' .

הרזון בפרסום סיפורת יהודית  -בוסנית ב ' הקול היהודי ' נמשך עד סוף

1935

ובאותו

זמן רבו פרסומים של המסה הספרותית  -תרבותית ושל ביקורת הספרות  .סופרים
שהתפרסמו בעשור הקודם הוסיפו לכתוב

בעיתון ,

אך יותר משכתבו

הם  ,נכתב

.

עליהם במיוחד על יצחק סאמוקובלייה  ,שעתה הרבה לפרסם את יצירותיו בכתבי  -עת

סרביים וקרואט ~ ים  .ב ' הקול היהודי ' הוא פרסם

( ) 2 . 2 . 1931

סקירת ביקורת על

סיפוריהם של יהודה בורלא ושל אביגדור המאירי  ,שתורגמו ויצאו  -לאור בזאגרב  .צבי

רוטמילר "

.

מלק על דבריו ועל כך השיב לו סאמוקובלייה  -במאמר שני על קבצים

אלה .
יצירתו של י ' סאמוקובלייה עצמו שימשה מושא לכמה מאמרי ביקורת בעיתון זה
מאת אליעזר

לוי ' ,

עדתנו ביצירה ספרותית של י' סאמוקובל"

:

יה ' ( ; ) 1931 , 15 - 14 , 8

שני מאמרים של יעקב אטיאס ( מבקר  -התיאטרון הקבוע של העיתון ) על הדראמה
' חנקה '  ,שהוצגה בתיאטרון הממלכתי בסאראייבו
י'

( , 41 , 23 , 3 - 2

. ) 42

ב 1931 -

) lava

אטיאס על מחזה נוסף של י ' סאמוקובלייה  ' ,היהודייה הבהירנית'
 12מחזה זה שימש מוקד לויכוח נוקב על מידת ההתאמה בין מחזה

Jevrejka
11

עלה לארץ וכאן עברת שמו לד " ר צבי

רותם .

סיפור בשם זה כלול בקובץ ' בין אביב

~
זה ,

היה עיתונאי ועורך  ,סופר ומתרגם ומעסקני

התאחדות עולי יוגוסלאביה .
12

כתב

לאביב '  ,שתורגם לעברית ( ראה לעיל  ,הערה

.)3

יצחק סאמוקובלייה ( , ) 1955 - 1889
ביוגוסלאביה  ,פירסם סיפורים  ,שירים ומחזות

מגדולי המספרים היהודים

היצירה של מחברו בכללה ובין מציאות החיים של היהודים הספרדיים  .המשתתפים

.

בויכוח שנפרש על פני כמה מאמרים בעיתון זה  ,היו  :אליעזר לוי  ,ויטה קאיון  ,יעקב
אטיאס  ,המחבר  ,ולבסוף עורך העיתון ד " ר בראצו פוליוקאן .

י ' אטיאס טען במאמרו הראשון  ,כי תיאור החיים והדמויות של היהודים הספרדיים

כמחזהו של סאמוקובלייה אינו נאמן למציאות וכי הציבור הלא  -יהודי מתואר ביתר

.

אהדה מאשר היהודים  ' .לנו  ,לספרדים  ,לא עשה סאמוקובלייה כל טובה אולי עשה
זאת למישהו

אחר '  ,טען

ויטה קאיון דחה

אטיאס .

בתוקף ,

גם ' כספרדי

מקומי ' ,

את ביקורתו של אטיאם וטען

לעומתו  ,כי ' היהודייה הבהירנית ' הוא מחזה ' הנותן ביטוי עז לעקרון החיים

היהודיים '

וכי בזכות מחזה זה ' נכנסת היהדות אל  -הספרות היוגוסלאבית '  .לדברי קאיון  ,הבעיה
היסודית במחזה זה יסודה ב ' עיקרון הנצחי של המוסר היהודי  ,שהחטא מתכפר עד

הדור החמישי  .והוא ביטוי לדפוסים החמורים של החיים היהודיים  ,וממנו נובע גם
הכלל החברתי של ' ואהבת לרעך כמוך '  .אחד החטאים החמורים  ,לפי מוסר היהדות ,

הוא הניאוף  .ו ' על החוטא לכפר על החטא  .יכפר הוא בעצמו  ,או מישהו מצאצאיו ' .

במחזה בא עיקרון מוסרי זה לידי ביטוי ' בגורלה של דונה גראציה  ,שבגדה

בבעלה ,

בנאפה עם האביר הצעיר והבלונדי  ,דון חואן אלפונסו '  .סאמוקובלייה ' מדגיש את
חומרת החטא ואת גורליותו  ,בהפיחו בו רוח חיים  ,כאשר נגזר על צאצאיה של דונה
גראציה לשאת בו לדורותיהם  ,עד אשר הבשיל  ,עשה פרי באושים ומצא את כפרתו
במותה הטראגי של מרים הבהירנית  . . . .סאמוקובלייה הפך את החטא לסמל  ,ובזה הוא
נהיה מובן יותר  .היות היהודייה הבלונדית תופעה חריגה בחברה היהודית מתפתחת

לדראמה מזעזעת  ,המערערת את נפשן של שתי משפחות ושל שכונה שלמה  ,ובכך
חדר סאמוקובלייה למהות החטא '  .הפירוש שנתן המחזאי למאמצי היהודים בני
הדורות הקודמים להשיא את הבנות היהודיות הבלונדיות הראשונות לבני  -הרבנים ,

ובדרך זאת לטהר את החטא באמצעות תמימותם של הבנים המחונכים ברוח

היהדות ,

עומד בהתאמה לתפיסה הדתית  -מוסרית והוא מצטיין ביופי ובאצילות גם יחד ' .

אשר לעלילה ולדמויות בדראמה זו  ,קאיון מוצא בהן הצגה ריאליסטית ומניעים
123
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פסיכולוגיים  .הוא מעריץ את יפי הרוח הנבואית של אהרן  ,הסגי  -נהור  ,ומבליט את
הקדושה ואת התרוממות  -הרוח של אווירת

השבת .

ורואה בכל אלה ' סנגוריה על

היהדות ועל רוחה המוסרית ' .

בדונו בהיבטים החברתיים  -משפחתיים של המחזה ובמיוחד בבעיית נישואי -
תערובת בין יהודים

המאה

ה , 19 -

ללא  -יהודים ,

מדגיש קאיון  ,שעלילת הדראמה מתרחשת בסוף

כאשר ' האווירה במקומותינו היתה סובלנית ביותר  ,אבל כל קבוצה

חיתה בחומרה ובשמרנות ברוח המסורת והדת שלה  ,ולא היה אפשר להעלות על
הדעת מעבר מקבוצה

לאורח  -חיים

שונה ,

לקבוצה ,

והסתיים

כי  . . .המעבר היה כרוך בכניסה לאווירה
בסוף

טראגי ' .

קאיון

דוחה

את

אחרת .

הביקורת

סאמוקובלייה בנקודה זו  ,מכיוון שאין מחזהו ' משקף את חיינו החברתיים

על

הנוכחיים ,

.

שכן בימינו נסללו במכאובים דרכים למעבר מקבוצה לקבוצה ובהשפעת ההשכלה
והתרבות

התנקזו .

הקבוצות

השונות ' .

מה ,

במידת

ההבדלים  -הפסיכולוגיים .

הדתיים והחברתיים בין

קאיון גם דוחה את הטענה שהמחזאי עיצב ביתר אהדה את

הדמויות הלא  -יהודיות  ,בציינו כי אין להשוות בין אופיים וטבעם של האנשים על  -פי

העיקרון  ,אם הם יהודים או לא  -יהודים .
אשר לטענה שלישית נגד המחזאי  ,שהבליט את התפקיד שממלא המוהר בקשרי -
נישואין בחברה הספרדית  ,מציין קאיון ' את זכותו של הסופר להצביע על עוולות
חברתיות ' ,

והוא מוסיף כי נגע המוהר נפוץ בשכבות עשירות ועניות כאחת ' בניגוד

לטענה שהועלתה נגד המחזאי  ,כאילו בביקורתו על נוהג המוהר ביקש להחניף
לשכבות הנמוכות בחברה .

.

יעקב אטיאס פרסם מאמר תשובה למאמרו של ו ' קאיון וחזר על טענתו כי הציבור
היהודי הוצג במחזה זה בצורה מעוותת וכי הדמויות במחזה אינן מציאותיות  ,וכמה
מהן הוצגו לא ברוח של סובלנות  .אומר אטיאס

:

במחזה זה ' הוצגנו במקומות

מסויימים כסובלניים מבחינה דתית  ,כפי שזקנינו לא יכלו להיות ( אין דת

סובלנית )

ולעומת זאת הוצגנו כבלתי  -סובלניים מבחינה חברתית  ,וגם כאלה אין אנו ' .
אטיאס מותח ביקורת על המחזה גם מבחינה אמנותית ומציין  ,כי כמה מעמדים
במחזה לוקים מבחינה אסתטית  ,לבד מהיותם בלתי מציאותיים  .הוא מתקומם נגד
התיאור של ' סובלנות הבית הלא  -יהודי ועל אי  -סובלנות הבית
למציאות  .מסכם אטיאס

:

היהודי ' ,

כמנוגד

' יש לנו הזכות המלאה למחות ולדחות בצער את התצלום

הזה  ,המתיימר להציגנו  ,שאין אנו יכולים להכיר בו את עצמנו  .זהו תצלום

שרירותי ,

.

שאינו מייצג אותנו  .לנו הזכות המלאה להחזירו לצלם  ,תוך אמונה שלא עשה לנו כל
טובה ' .
בגיליון הבא של העיתון נמשך הדיון במחזה  ,עם פרסום מאמרו התקיף של עורך

העיתון  ,ד " ר בראצו פוליוקאן  ,ומכתבו של מחבר במחזה .
כותב פוליוקאן

:

' מחבר " היהודייה הבהירנית " השכיל לחדור למהותה של בעיית

היהדות ' והוא הבליט במחזה את ' האמת הפילוסופית על היהדות  . . . .היהדות אינה

ן
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מקריות  ,היא אינה מייצגת עדה גזעית אתנית  ,שרירותית  .היהדות היא צו מטאפיסי . . .

ליהדות יש כיוון קבוע מראש  ,יש לה

" הגורל " ,

ולגורל הזה כפופים הכל  ,היחיד

והציבור  ,בכוח חוק ברזל בלתי נמנע  .והגורל של יחידים הוא היותם קורבן של עיקרון
נעלה '  .תפישה זו של היהדות שזורה לכל אורך המחזה ומקיפה את כל הדמויות
היהודיות בה  .היא מגיעה לשיאה ולהתגשמותה במותה מרצון של הגיבורה על קברו

.

של בן  -הרבי  .לכן  ,לדעת פוליוקאן מחזה זה  ,נוסף לאיכותו הספרותית הנעלה  ,הוא

.

וידוי פילוסופי יהודי  .המחזה לא נועד להציג לציבור את הפולקלור הספרדי ' אלא הוא

נתן לספרדים פתחון  -פה  ,כדי להודיע באמצעותו  ,שהספרדים הם חטיבה בלתי נפרדת
מהגורל היהודי הכולל  .סאמוקובלייה הוכיח  ,שהספרדים מראים כבר התחלות של
יצירה ספרותית  ,שהיא רעותה הצעירה והערנית של הספרות היהודית ביידיש

ובעברית במרכזים הגדולים שבמזרח  -אירופה ' .
באותו גיליון פרסם

לביקורת

של

י'

סאמוקובלייה

מכתב  -תשובה .

הכתוב בנימה

לגלגנית ,

י'

אטיאס על ' היהודייה הבהירנית '  .במכתב  -לווי לעורך טוען

סאמוקובלייה  ,כי

' אטיאס טרען דברים  ,שאין להם כל קשר ישיר לדראמה שלי '  .הוא

טוען " שהצגתי את היהודים הספרדים היא בלתי אמינה " ( ובכך )  . . .נותן לי

הזכות ,

בתור יהודי  -ספרדי ומחבר המחזה  ,להשיב על טענותיו '  .כבר בפתח תשובתו נוקט
סאמוקובלייה נימה לגלגנית
בכך ,

ישבתי עגום

:

' ובכן  ,מר אטיאס

ועלוב  ,מדוכא

!

.

מפעלי נהרס ואני היה  -נא בטוח

ומושפל  ,לקונן על החורבות שהותרת אחריך .

" היהודייה הבהירנית " המסכנה שלי  ,שבניתי באהבה ובשמחה רבה
שדבריו הרחומים של אהרן העיוור שלי ירחפו מעליה

:

כל  -כך ,

כדי

" תהי נא שבתך מנוחה לחיי

עולמים  ,מרים שלנו " '  .והמחזאי ממשיך בנימה אירונית זו  ,כמודה באשמות שהוטחו
בו  ,אולם גם בעמידה על תפיסתו בדבר העלילה  ,הדמויות וההשקפות שלו  ' :בעצם ,

אני הוא החוטא אשר אמר  :הניתן לרצוח את החטא

?

צריך לכפר עליו  ,באמת שצריך .

ואני מכפר עליו  ,בסבלנות ומתוך הכרה שכך חייב להיות .

' אכן חטאתי ואני מכה על לוח לבי  .אהרן אינו אדם מן העולם הזה  ,הוא אינו

יהודי  -ספרדי  ,הוא רק נביא  ,הוא נולד בדמיוני  ,והאמינה לי  ,מר אטיאס  ,לא מצאתיו
ברשימתך  .סלח נא

לי ,

בסצנה עם גבריאל פארדו אתה אומר

:

אסתטית  .מר אטיאס היקר  ,מניין לאדם כזה הכשרון להעמיד סצנה
בנפשו משתולל הגיהנום

?

סצנה זאת אינה
אסתטית  ,כאשר

האמינה לי  ,יקירי  ,רק אנשים בעלי תבונת לב

ונשמה  ,שרוח

אלוהים נגעה בהם יודעים  ,מהו אסתטי ומה לא  .אולי אני אשם בגסותו של גבריאל
פארדו

?

אך למה אתה מתפלא  ,אטיאם היקר

?

לו אני טוב מהם  ,ודאי לא הייתי מכנס

סביבי בני  -אדם כמוהו  ,או כמו אשתו בוליסה ובתם מרים  ,וכן אותו אסון  ,אותה זוועה
של

אשה .

חנוצ ' ה .

' סניורה בוליסה

!

אכן  ,היא חרפה לאימותינו  .בגללה אני מתחרט ומתבייש מעל

לכל  .מה יהיה אם ןוודע  ,לאסוני  ,לאימי הטובה  ,כיצד עיצבתי דמות של אם ספרדייה
באישיותה של בוליסה

?

ן
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' התראה מר אטיאס  ,כאשר התחלת בעבודתך האצילית  ,לא יכולת אפילו לשער

כיצד יעוררו דבריך את המצפון  .אך אל תצטער על טרחתך  ,כי אין דבר יותר אציל

.

מאשר לזעזע את המצפון  .כל הרע נובע ממצפון שהתנוון שנרדם .
' אני מקוה שיעלה בידי בדראמה השלישית שלי לעצב

דמות  ,אם

לא בשלמותה

הטהורה הרי לפחות בקירוב לדמות שתיארת ברשימתך  .אשתדל שיהיה זה תצלום
נאמן ,

אף כי אין זה מנהגי לנהוג כך במלאכתי .

' ואל אשכח  .הנך טוען שרציתי לעשות טובות ל " אחרים "  .מר אטיאס  ,למה עינך
רעה בזה

?

הלא ידוע לך היטב  ,כי יש לי המון ידידים נוצרים  .וכי יכולתי לנהוג אחרת

איך הייתי מעז לכתוב דבר  -מה שאינו לכבודם
שכרי מכל אלה

?

אתה "  .הרואה

אתה .

?

?

אולם אלחש לך באוזן  .התדע  ,מה היה

אמרו לי  " :שיבחת את היהודים יתר על המידה  .מה הפלא  ,הרי יהודי

מר אטיאס  ,הם באמת לא סובלניים .

כאן היה בדעתי לגלות לפניך את נפשי ואת ליבי  ,ואתה יכול עכשיו  ,כך

' הנה  ,עד

.

אני חושב לראות איזה חוטא אני  .חושש אני  ,שתאמר גם עליי  ,שאינני יהודי  -ספרדי .
חשתי בין שורותיך את המלה  :נמושה
רגיש ,

ואם תרשה לי

לדייק ,

!

מה לעשות

?

אתה לא רצית לאמר זאת  ,אך אני

רגיש מאוד  .כל הסופרים החלשים הם כאלה  .מה

שהאלוהים  -גרע מכשורונם הוסיף על רגישותם ' .
פרסום דבריהם של פוליוקאן ושל סאמוקובלייה הביאו ויכוח זה לידי סיום .

' הקול היהודי ' לא נהג לפרסם קטעים מתוך מחזותיה של לאורה פאפו  -בוכורטה
בלאדינו ,

אם כי היה מדור בשפה זו

בעיתון ,

אולם העיתון ליווה באופן סדיר

ובתשומת  -לב את הצגות מחזותיה  .א ' לוי כתב סקירה על הצגת המחזה 1מ Shuegra

.

 baru buenaוט ( ' חמות אפילו עשויה עפר  ,אין בה
חובבים של אגודת
. ) 1933

בשנת

1935

' מתתיה ' על

טובה ' )  ,יי

שהוצגה על  -ידי להקת

בימת התיאטרון הממלכתי בסאראייבו .

(, 3 -2

. 41

פרסם בנימין פינסו מאמר  ' ,משהו על היצירה הספרותית אצלנו

בשפת הלאדינו '  ,לרגל הצגת הבכורה של המחזה שלה 1 nombreס La aadrasta
 abastaסו

('

"

ם חורגת  ,די לה

במבוא למאמרו כתב פינסו
הגטו עם התרבות

האירופית .

בשמה ' ) ( , 3 - 2

. ) 41

' בעשורים האחרונים  ,החל בפגישה הראשונה של

:

היו כמה אנשי  -עט בקהילה הספרדית בסאראייבו

שכתבו  ,ומוסיפים לכתוב  ,בלאדינו  .אלה הם  ,לפי סדר הופעתם  ,א ' קאפון  ,שבתי
ג ' אין  ,לאורה פאפו  -בוכורטה ובוקי

(

הרב רומאנו מסאראייבו .

החי עתה בביטוליה

).

המעניין הוא  ,שפרט לבוקי  ,לכולם קשרים עם בולגאריה ועם תורכיה  .קאפון המנוח

וג ' אין באו

מבולגאריה ,

בוכורטה נולדה אמנם

שם התחנכו ושם עוצבה
בסאראייבו ,

מסביר את התופעה הזאת

בכך .

השקפת  -עולמם ,

אבל את ימי נעוריה בילתה

לאורה פאפו -

בקושטא ' .

פינטו

שהספרדים בבוסנה היו חסרים מסורת ספרותית

.

מקורית כי הם ' הכירו אך את הספרות היהודית הדתית  ,ולא שמו לב ליצירות ספרות

13

משמעות הנוהגם

:

' החמות אשמה בכל ' .

הספרות היהודית בבוסנה ובהרצגובינה

ממקור אחר '  .מגעם הראשון עם הספרות החילונית היה בסוף המאה ה 19 -

ן
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' באמצעות

.

ברנארד ל ' פינסו  ,גם הוא יהודי מבולגאריה אשר יזם הצגת מחזות בלאדינו '  .מאז
ועד היום ' כל הפעילות הספרותית אצלנו בלאדינו היה לה קשר  ,ישיר או עקיף  ,עם

המחוזות של האימפריה העות ' מאנית לשעבר  ,במיוחד עם

בולגאריה ' .

כסיבה נוספת לתופעה זו מציין פינטו את העובדה  ,שהדורות הראשונים של
משכילים

יהודים

הממלכתיים ,

כבוסנה

ובהרצגובינה

באו במגע

עם הספרות בבתי  -הספר

שלמדו בסרבית  -קרואטית או בגרמנית ולא בלאדינו או בשפה אחות

שלה  .על  -כן התפתחותם התרבותית היתה שונה מזו של הספרדים בבולגאריה ,
בתורכיה

וביוון ,

שבהן פעלה חברת כי " ח והיא שקבעה את התפתחותם  .בקרב

הספרדים בבוסנה היה ' תהליך ההתבוללות ונטישת הערכים והמנהגים העתיקים

מהיר מאוד וללא מכשולים  ,ואילו באימפריה העות ' מאנית של אז הסתננה התרבות
האירופית  ,בהשפעת פעילותה של כי " ח וגם בגלל הנסיבות הפוליטיות המיוחדות

באימפריה  ,אל החברה הספרדית באמצעות השפה הצרפתית והלאדינו  ,ועל כן היה
תהליך ההתבוללות ( או האמאנציפאציה ) שלהם ממושך יותר  ,ולכן התפתחה הכתומד
בשפת הלאדינו  .לספרדים בבוסנה לא היתה תשתית מתאימה להתפתחות כגון זו ,
ומכאן ההשפעה והפעילות של היהודים מבולגאריה ומתורכיה בקהילה הספרדית
בבוסנה ' .

אנשי  -עט אלה פעלו בקהילה הספרדית  -הבוסנית גם כמורים או כרבנים  ,ועל  -ידי
כך באו במגע עם השכבות הרחבות של העם וראו כחובתם

' להעירן מתרדמתן

ולהשכילן '  .לדעת ב ' פינטו  ,היו קאפון וג ' אין מאנשי  -ההשכלה המובהקים ונוסף לכך
היו ' כותבים מחזות בתאוה וללא הפסק '  .קאפון וג ' אין חיפשו נושאים לכתיבתם
בתנ " ך ובהיסטוריה

היהודית ,

' ופה ושם בפאתוס ובציונות '  .אולם אף כי הם חיו

תקופה ארוכה בבוסנה  ,אין ביצירותיהם זכר לנושאים מקומיים  .לעומתם לאורה פאפו
מטפלת ברוך וברגש בשאלות

השעה '  .לדעת פינטו  ' ,קאפון

וג ' אין היו " כלי קודש " . . .

הם באו אלינו כאנשים שהשקפתם מעוצבת  ,ולא יכלו לחדור לנשמתנו  ,ואילו לאורה
פאפו היא

" אישיות חילונית "

;

היא נולדה בתוכנו וכאשר שבה אלינו  ,השכילה

להתאקלם במהירות ולחדור לרוח חיינו '  .ולכן מבחינה לוקאל  -פאטריוטית יש
לעבודתה בשדה המחזאות משמעות חשובה בהרבה מזו של קאפון ושל ג ' אין .
' במיוחד  ,כשידוע לנו שהיא מן היחידים  ,המכירה היטב את שכונותינו  ,את מנהגינו ,
את שפתנו  ,את הפולקלור שלנו בכלל  ,וזוהי ידיעה מקצועית ומשמעותית  ,והיא
מיטיבה לרשום כל זאת בצורות ספרותיות מגוונות  ,ובכך משכילה לשמר אותם '  .כל
הסופרים האלה

לוקים ,

לדברי

פינטו  ,בהעדר הבנה למבנה  ,בחוסר

יכולת לבנות

סצנות בנושאים נדושים  .אולם ' המשפט הלשוני ( שלהם ) נפלא ; שפתם עשירה ,
והם שולטים בה בדרך מושלמת ; ושפה זו אינה " זו שלנו " ( הכוונה לשפת

חיה ,

היום  -יום ) ,

היא שונה " משלנו "  ,וזהו יתרונם החשוב של הסופרים הללו ' .
בסקירת המחזה  abastaסו 1 nombreס  La aadrastaמדגיש פינטו את עושר
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לעיירי
"

מחבר

והחיוניות ,

את ' ריבוי האפשרויות הלשוניות  ,המעניינות

את

,

,

,1

התמונות ,

המטאפורות  ,את שפע המימרות והפתגמים '  .מפניהם מתבטלים ליקויי המחזה  ,כמו ,

למשל  ,הפירוש הלא  -מדוייק של פתגם הכותרת על אם  -חורגת מרשעת  ,אשר

גירר

אחריו חולשה ספרותית  ,הגיונית ומבנית של הדראמה .
במחצית הראשונה של שנות השלושים פועלים בעיתון כמה מבקרי  -ספרות

לוי .

שפרסם גם סיפור בשם ' לילות בהירים '

אלקלעי  .גם פינצי פרסם שני סיפורים
) 1931

ו ' פראגמנט מתוך כתבים על

גם שירים
, 24

מהסופרים

:

 . ) 1932חיים אלקלעי פרסם

מוני פינצי ( בלאדינו 932 , 51 , 5 ,ן ) ויעקב מאצ ' ורו
שמחוץ

1934 - 1932

' להבה ראשונה של אורה ' ( , 15 - 14 , 6 - 5

התעוררות ' ( , 4 , 4 - 2

לבוסנה

תמונות פליטון

מפרסם
בהמשכים ,

 :א'

עלי פינצי וחיים

 . ) 1932באותן שנים מפרסמים מדבריהם בעיתון ביאנקה לוי

(,4 , 2

, ) 1932

(, 3 - 2

. 53

932ן ) ,

ז ' אק

קונפינו

(, 4-2

( . ) % 935 , 2 , 2

( לסקובאץ  -סרביה )

בשנות

תחת הכותרת ' בני קהילתי '  .כאשר יצאו

רשימות אלה בקובץ  ,כתב א ' לוי סקירת ביקורת על עבודתו הספרותית של המחבר
( . ) 1934 , 21 , 3 - 2
( , 29 , 3 - 2

באותה שנה הדפיס קונפינו בעיתון את ' סיפורים בלי ראש ובלי זנב '

. ) % 934

ככל שהולך ומתחזק הפאשיזם

באירופה  ,מתרבה

הפובליציסטיקה הפוליטית

בעיתון ומתמעטת הכתיבה הספרותית  -תרבותית  .נגרע גם חלקם של תרגומים מכתבי

סופרים יהודים  ,שמילאו את דפי המדור הספרותי  .מהרשימות על הספרות היהודית
ועל הסופרים היהודים בולטת מסה מאת יעקב מאסטרו  ,ששימש בהוראה בבית -
המדרש היהודי בסאראייבו ונודע בכינויו ' המורה '  ,בשם ' הספרות העברית בת  -ימינו '
( , ) 1931 , 6 , 2 - 1

לאור בזאגרב

וכן סקירה על ' האנתולוגיה של הספרות העברית החדשה '  ,שיצאה -

(,5 ,3

. ) 1933

קלמי ברוך מפרסם
זה שלו אופייני

לעיתון ,

האנטישמיות בגרמניה
128

ב  1931 -וב 1933 -

מאמרים מתחום ההיסטוריה היהודית  .מפנה

במיוחד משנת

ובעולם .

, % 933

ש

;

,

יאק קונסינו (  , ) 1975 - 1892מחבר של
סיפורים ומחזות הומרריסטיים

ומסאי
הביטוי ,

.

,, , ,

1,

11

כאשר מתרבות בו התגובות על

,.

הספרות היהודית בבוסנה ובהרצגובינה

ן
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ייתכן שאחת הסיבות למיעוט החומר הספרותי בעיתון זה באותן שנים מקורה
בהופעת

' השנתון ' ,

בהוצאה

משותפת

של

בסאראייבו ושל האגודה היהודית otpora

מספר ניכר של דברי ספרות  ,ציין בין

אגודת

התרבות

בנובולנציה '

' לה

( ' תמיכה ' ) בבלגראד  ' .השנתון '  ,שכלל

~
מטרותיו

:

' שאיפה של היהודים להישגים

תרבותיים  -ספרותיים במסגרת הכללית של התרבות היוגוסלאבית '

;

' לשמש גשר

לציבור היוגוסלאבי הכללי  ,שיכיר באמצעותו את חיי התרבות והחברה של יהודי -
הארץ ' ;

' למלא צורך של פעולה אחידה והארמונית של יהודי יוגוסלאביה  ,ובמיוחד

של יהודי סאראייבו ויהודי בלגראד '  .מלבד מאמרים ומסות בתחומי

ההיסטוריה ,

הפולקלור והאמנות של היהודים  ,במיוחד ביוגוסלאביה  ,פורסמו ב ' השנתון ' מחקר

מאת קלמי ברוך על ' הרומאנסות הספרדיות של יהודי בוסנה '  ,והמאמרים ' היהודים
בספרות היוגוסלאבית ' מאת אליעזר לוי ו ' תרומת יהודי יוגוסלאביה בבניין התרבות
הרוחנית ' מאת פאולינה לבל  -אלבאלה  .בחלק הספרותי של השנתון פורסמו שירים

מאת מ ' פלדמן וסיפורים מאת י ' סאמוקובלייה  ,ז ' קונפינו ודוד ש ' פיאדה .

פ ' לבל  -אלבאלה בוחנת במאמרה את הסיבות שהביאו לכך  ,שבארצות מסויימות
התקדמו היהודים ובאחרות דרכו במקום  .המחברת יוצאת מהנחה  ,שפעולתם של
ענקי  -הרוח היהודים שבמערב אירופה נתאפשרה תודות ' לחרות ולשוויון

מוחלטים ' ,

שניתנו להם על יסוד העקרונות של המהפכה הצרפתית  ,וכן בגין עמדתם ' בין עמי -
התרבות הגדולים '  ,שתרמו לכך  ,שהם התפתחו ' לפי דמותם וצלמם '  .ואילו בארצות

אירופה אחרות  ,שהגבילו על  -ידי חוקים ותקנות את המעוף של

היהודים  ,הם השכילו

להוציא מתוכם גדולי  -רוח יוצאים מן הכלל  ,תודות לישיבתם ביחד בהמוניהם  .ליהודי
יוגוסלאביה חסרו שני היסודות האלה להתפתחותם הרוחנית  ' .הם חיו בארצות

הבאלקאן  ,שהיו זירות  -מלחמות עקובות מדם  ,וסבלו תחת דיכוי בארבארי של
השלטון התורכי  .בתנאים אלה לא נותרו לאיש לא רצון ולא פנאי לשאיפות רוחניות .
נוסף לכך הם היו מעטים במספרם '  .ביוגוסלאביה חיו באותו זמן כשבעים אלף יהודים
בשתי קבוצות גדולות

:

ספרדים

ואשכנזים ,

' אך גם ביניהם מורגש הפילוג  . . . .בין

האשכנזים יש  ,למשל  ,אשר התבוללו בתרבות

והגרמנית

;

הקרואטית  ,הסרבית ,

בין הספרדים יש גם כאלה  ,אשר הושפעו מהתרבות

ההונגארית

הסרבית  ,התורכית

והאוסטרו  -הונגארית  .הפילוג הזה  ,שמקורו בתנאים השונים שבהם חיו עד איחודה

של יוגוסלאביה  ,גרם לכך  ,שעל אף דתם ומוצאם המשותף  ,אין ביניהם קשר

הדוק ,

והם חשים עצמם רחוקים וזרים אלה מאלה  ( . . .בגלל הסיבות האלה ) לא היו לציבור
היהודי ביוגוסלאביה לא חיות  ,לא

תנופה . . .

והערכים היהודיים הלכו

ונידלדלו ' .

המחברת מסיימת בקביעה  ' ,שההווה  ,יש בו נחמה '  ' :חמש  -עשרה השנים של חיי
שלום ביוגוסלאביה המאוחדת השפיעו לטובה על ההתקדמות הכללית של החברה
היהודית '  .היא מצביטה על הקמת ברית הקהילות היהודיות  ,על ריבוי אגודות
לאומיות ותרבותיות ברחבי המדינה  ,על ' ההתלהבות המעןתפת למען בניין מולדת

יהודית בארץ  -ישראל -

בצד הכרה בטיפוח המחשבה הלאומית היוגוסלאבית

ן
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היוגוסלאבי ,

המבטיחים תנאים נוחים להתחברות כל

.

הקהילות הקטנות למעגל אחד  .מלבד אלה המגעים עם קהילות יהודיות בארצות
אחדות  ,לימוד ההיסטוריה  ,התרבות של היהדות במרוצת הדורות ובארצות

שונות ,

יטעו בדור הצעיר את ההרגשה שהם שייכים לעם גדול ובעל עבר מפואר ' .
אליעזר לוי  ,הדן במעמדו של היהודי בספרות היוגוסלאבית והמתבסס על שורה
של דמויות יהודיות שקיבץ בקפידה ועל יחסם של מחבריהן אליהן  ,עוסק בעיקר

בהיבט הסוציולוגי  -מוסרי ( ' מה חשבו סופרים שונים על
האמנותי  .ואלו המסקנות שהוא הגיע אליהן

:

היהודי ' )

ופחות בהיבט

' בדרך  -כלל  ,יש מעט מאוד עדויות על

היהודים ועל חייהם  .עד הזמן החדש ביותר להתפתחותה של הספרות היוגוסלאבית
לא היוו היהודים קבוצה שעוררה עניין ספרותי  .אם הוזכרו היהודים בספרות הישנה

.

והחדשה יותר הרי לא היה בדמותם מאומה מן התכונות האופייניות ליהודי  .היהודי
תואר כפי שרווחו עליו הדעות בין הגויים  ,או לפי מצב  -רוחו של הסופר באותה שעה .

לפיכך אין לנו היום תמונה נאמנה על החיים בשכונות היהודיות  ,כפי שהיו לפני מאה
שנים ויותר '  .א ' לוי מסווג את הדמויות היהודיות שתוארו בספרות היוגוסלאבית לשני
סוגים

:

דמות כללית של יהודי  ,שאינו במציאות  ,בן עם התנ " ך  ,שנידון לגורל מיוחד

של נודד

. ( Ahasverl

דמות זאת מצויה בספרות הישנה ובספרות ימי  -הביניים ; הדמות

האחרת המצויה בספרות החדשה והחדישה היא של יהודי בן  -זמננו  ,שהוא ; מרץ

 ,חי ,

סובל ושמח יחד עם יתר האזרחים  ' .רק עם הופעת הסופרים משורות היהודים עצמם

הוחל בכתיבה טובה יותר ותכופה יותר על היהודים '  ,מסכם א ' לוי .
והדמות היהודית עניינו לעיתים את הסופרים היוגוסלאביים  .אולם הסופרים הללו היו
' החברה

היהודית

רחוקים מהסתכלות מעמיקה באדם היהודי  ,רחוקים מהזרמים  ,התסיסות והמאבקים

הפנימיים שרגשו בחברה היהודית  ,רחוקים מבעיות היהדות ומרוחה  .בדרך  -כלל היה
טיפולם בדמות היהודי שטחי ואגבי  .הם ראו לנגד עיניהם קודם כל טיפוסים שליליים .
היהודים מוצגים כבני  -אדם שליקוייהם מיוחסים להם כתכונות יהודיות אופייניות ולא

כלל  -אנושיות  .היהודים הם סוחרים ממולחים  ,שואפי בצע  ,נואפים  ,בעלים של בתי -

זונות  ,המנצלים את גוף הנערות  .הופעתם של סופרים יהודים היא התקדמות גדולה
בהצגת האדם היהודי ובטיפול בשאלה היהודית ' .
בשנת

1936

נפתח מדור מיוחד בעיתון בשם ' סיפורי יברייסקי

גלאס ' ,

ואחדים מהם

כתובים בלאדינו .
במדור

אחר ,

שלמה פינצי
( , ) 1938

14

( , ) 1939 , 1937

יעקב לוי

ויחיאל קטן

' צעירינו '  ' ,מופיעים שמות חדשים של סופרים יהודים בסיפורת

( , ) 1938

יחיאל

אהרן קטן

קטן4ן ( , 1937

( ; ) 1941 , 1940

יצחק פאפו

בשירה  :יעקב נחמיאס '

ן

( ) 1941

( . ) 1940 , 1939

יחיאל קטן נולד ב 1911 -

ונספה בשואה  .פרסם שירים וסיפורים  ,שלא הספיק לכנסם  .סקירה עליו

ותרגום שניים משיריו מאת דינה בן  -ציון פורסמו
15

. 1938

, ) 1940 , 1939

:

יעקב נחמיאס כתב

בסרבית  -קרואטית  ,פרסם

בפעמים ,

.8

תשמ " א .

רומאן בשם ' אנשי האוניות ' ( זאגרב

1952

).

ן
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בשנים אלה ממשיך י ' סאמוקובלייה לפרסם סיפורים ומאמרים בעיתון זה ; גם
ז ' אק קונפינו מחדש את השתתפותו בעיתון בשורה של סיפורים  .בשנת
מתפרסמת

סקירה על ספרו ' פנים ופרצופים '

כותבים על מחזהו
בסאראייבו

(, 3 ; 5 , 2

לפני

' פלאגיאט

936נ

( ; ) 12 , 4

ואילו אליעזר לוי ובנימין פינסו

האקדמיה ' .

שהוצג בתיאטרון הממלכתי

 . ) 3גם יצחק ישראל ( החותם ' בן

יוסף ' )

חוזר

ומפרסם

ב 1936 -

סיפורים ופליטונים בעיתון  .סופר אחר  ,המפרסם מסיפוריו הוא אברהם רומאנו .

בין המאמרים ודברי  -המחקר שהתפרסמו בעיתון בשנים אלה נציין את
בארצות הבאלקאן ושפתם ' מאת קלמי ברוך ( ) 1936 , 7 , 5

;

:

' היהודים

.

אליעזר לוי העורך את

מדור הביקורת בעיתון  ,מפרסם בין מאמריו ביקורת על ספר שירי  -הילדים
סיפורים  ,תמונות ' ( זאגרב  ) 1938 ,מאת ד " ר שמואל רומאנו

( ; ) 24 , 3 - 2

' אגדות ,

אהרן אלקלעי

כותב על הסופר הותיק חיים ש ' דויצ ' ו ; ד " ר לוי כותב על ' כתבי  -יד יהודיים במוזיאון
של

סאראייבו ' ( ; ) 1940 , 17 - 16 , 7 - 5

בסאראייבו '

(,4- 2

, 43

) 1936

יעקב מאסטרו כותב על ' בית  -הקברות הספרדי

ועל ' תולדות בית  -הספר היהודי בסאראייבו '  .עניין

מיוחד יש במאמרו של מאסטרו  ' ,תרומת בני סאראייבו לספרות הרבנית '  .המאמר
פותח בבואו של הרב דוד פארדו בשנת

1768

לסאראייבו  .עם כניסת הרב הראשי

לתפקידו פוחתת תלותם של יהודי המקום במרכזים רבניים בחוץ  -לארץ  .גם כתביו

הדתיים יש להם חשיבות החורגת מן המעגל המקומי  .בנו  ,הרב יצחק פארדו  ,חיבר
ספר שו " ת בשם ' תועפות ראם '
בסאראייבו בראשית המאה
דאנון

;

( סאלוניקי . ) 1811 .

ה . 19 -

ולספר יש ערך להכרת התנאים

מאסטרו מציין עוד את ' באר בשדה ' מאת ר ' מאיר

.

' דמשק אליעזר ' מאת הר ' אליעזר שם  -טוב פאפו שהוא מעין ' שולחן ערוך '

בלשון לאדינו לענייני הלכה ומנהגים

;

' ערכם אברהם ' מאת הרב מרקאדו רומאנו

ולבסוף הספר ' פלא יועץ '  ,ספר מוסר פופולארי מאת אליעזר יצחק פאפו ( הספר גם

תורגם ללאדינו בידי

בנו ) ,

והספר ' וילקט יוסף '  ,אסופה של פירושים ברוח הקבלה

מאת ר ' יוסף פינצי  .מאסטרו סבור כי בכתביהם של רבני סאראייבו יש מעט מקוריות .
אבל הם שימשו את המטרות שלמענן נכתבו  :לחנך את העם ברוח התורה ולהקנות לו
דעת .
בשנת

1939

פתח העיתון מדור מיוחד בשם ' הרומאנסות של הספרדים

וקרא לציבור לרשום רומאנסות ולפרסמן  .משנת

בבוסנה '

939ן ( מס '  ) 40ועד  ( 1941מס ' ) 8

פורסמו בכל גיליון שירים אלה בלאדינו  ,שנרשמו בידי משתתפים רבים  .יצויין כי

באותן שנים העסיק איסוף הרומאנסות הספרדיות  -יהודיות חוקרים וסופרים במקומות
שונים בעולם .

הגיליון האחרון של ' יברייסקי גלאס ' הופיע ב -

ן 1

באפריל

, 1941

ובו הועתק מאמר

מ ' פראבדה ' של בלגראד על יצחק סאמוקובלייה  -החשוב בסופרים היהודים
בבוסנה  ,שאת התפתחותו ואת הישגיו ליווה עיתון זה כל השנים .

תירגם מסרבית  -קרואטית

:

יעקב מאסטרו
נהלל

