ילמרה  -קודרו בעודד

איל

המורוה

רמורמרת מוסיקאלוות בבתו  -כנסה סמרדוום באוסטרוה
ובארצות הבאלקאד במאות הו " ס והכי

אדוי

סרוסי

מבוא
מבין כל צורות הביטוי הסימבולי שיצר האדם  ,המוסיקה היא הצורה הכלתי אמצעית
ביותר  ,לכן יש ביכולתה לבטא באופן מידי מאוויים עמוקים של יחיד או חברה  ,כגון
עולמם של מבצעיה  .לא מפתיע  ,אמ -
להתרחשויות חריגות ושינויים בהשקפת . -
ן
תגובות
כן  ,שבדיונו המעמיק על התמורות האידיאולוגיות בקהילות ספרדיות במאה

ה , 19 -

בחר חוסה פאור בדעותיהם של אנשי  -רוח יהודים ספרדיים על התפקיד והתוכן של

המוסיקה בפולחן הדתי כפאראדיגמה להשקפתם בנושאים מקיפים יותר  ,כגון

:

האמאנסיפאציה והתקומה הלאומית של העם היהודי  .ן פאור התייחס רק לדעותיהם של
כמה רבנים ואינטלקטואלים על המוסיקה הדתית  .אך האם אותם גורמים שהצמיחו
דעות אלה לא הביאו גם לשינויים בפועל במוסיקה הליטורגית של יהודי ספרד באותה
תקופה

התשובה לשאלה זו היא  .כן .

?

במאמר זה יובאו וינותחו דוגמאות לתמורות משמעותיות במוסיקה הליטורגית
בקהילות ספרדיות באוסטריה ובארצות הבאלקאן  ,מסוף המאה
העולם

השנייה .

בקהילותיהם  ,על

הדיון

ה 19 -

עד מלחמת -

יסוב על האנשים שקידמו שינויים מוסיקאליים

אלה

המעשים הממשיים שנעשו על  -ידם כדי ליישם אותם שינויים ועל

התוצאות שהניבו פעילויותיהם באופן הביצוע ובתוכן המוסיקה הליטורגית  .התזה שלי
היא  ,שהתמורות הנדונות במוסיקה הליטורגית היו סימפטום לתהליך של שינוי
שהתרחש בקהילות של היהודים הספרדים במספר מרכזים עירוניים שבמרכז ובדרום -

מזרח אירופה

:

וינה  ,בוקארשט  ,טרייסט  ,סאראייבו  ,רוסצ ' וק וסופיה  -שאת

ההתפתחות בהן בדקתי  ,ואפשר שיש קהילות נוספות בדומה להן  .את הערים הללו
איפיינה בשליש האחרון של המאה

ה 19 -

אווירה תרבותית

קוסמופוליטית  ,שהשפיעה

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף המאמר .
1

ראה

:

פאור  .ספרדים  ,עמ '  . 51 - 48הכתבים של פאור כוללים עיונים מעמיקים  .נדירים כתחומם .

בהתפתחויות האידיאולוגיות בקהילות ספרדיות במאה
אירופה  ,ראה גם

84

:

פאור  ,מחשבה

;

פאור  ,אידיאלים .

ה , 19 -

לאורו תנועות המודרניות ביהדות

-
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על היהודים הספרדים שבהן  .גם קירבתן הגיאוגראפית היחסית למרכזים יהודיים
שבמרכז אירופה ובמערבה

המודרניות ביהדות

:

גרמה ,

שהספרדים שבהן באו במגע עם התנועות

ההשכלה  ,הרפורמה ומאוחר יותר הציונות -

מגע שהיה

אינטנסיבי יותר בהשוואה למגע של אחיהם הספרדים בקהילות כמו סאלוניקי

וקושטא  .ואכן  ,בקהילות הנדונות התגבשה עלית חברתית  -כלכלית בקרב

הספרדים ,

שיזמה שינויים תרבותיים  ,בין היתר בזימרת בית  -הכנסת  .עלית זו ראתה בשינויים
במוסיקה סמל וביטוי לשאיפותיה האידיאולוגיות .

א  .הטיבות לתמורות במוסיקה הליטורגית בקהילות ספרדיות
כדי להבין כראוי את התמורות במוסיקה הליטורגית בקהילות הספרדיות באוסטריה

ובארצות הבאלקאן  ,יש לדון תחילה בשתי תופעות שהשפיעו על עיצוב תרבותם
המוסיקאלית של ספרדים אלה
ה 19 -

:

האחת  -מעורבותם ההולכת וגוברת במשך המאה

בתרבות המוסיקאלית האירופית ; והשנייה  -ההשפעה של השינויים במוסיקה

הליטורגית בקהילות אשכנזיות  ,שעימן באו ספרדים אלה במגע  ,בערים  ,כגון

 :וינה ,

בלגראד  ,סופיה ובוקארשט .
המעורבות במוסיקה האירופית באה עקב העלייה המתמדת במעמדם הכלכלי
והחברתי של היהודים הספרדים במרגיזים העירוניים הגדולים הללו  .מעורבותם באה

לידי ביטוי בהשתתפות באירועים מוסיקאליים ( קונצרטים ואופרות ) ובהקניית השכלה
מוסיקאלית מערבית לבני הדור הצעיר  .כתוצאה מכך חלו שינויים בטעם המוסיקאלי
של חלקים בציבור הספרדי  ,ואלה תבעו שינוי גם בזימרת בית  -הכנסת  .מעיד על כך
הרב מאנפרד פאפו מוינה
בשנת

1880

:

היה בית  -הכנסת הספרדי בפורמנגאסה בית  -כנסת יחיד ללא מקהלה

בוינה  .המבוגרים  ,שהורגלו ללחנים המזרחיים  ,היו מרוצים מביצוע התפילות
לפי הנוסח המזרחי המסורתי בפי החזן  .אך ילדיהם  ,שבאו מבתים עשירים ,
פיתחו טעם למוסיקה המערבית מאחר שהורגלו לצפות באופרות ולהאזין

לקונצרטים  .אחרי הכל  ,וינה באותם ימים היתה עיר המוסיקה  ,לא רק עירו של
סלומון זולצר אלא גם עירו של יוהאן שטראוס .

2

התופעה השנייה  ,השפעת מודלים חדשים לביצוע מוסיקה ליטורגית בקהילות
אשכנזיות רפורמיות או ' מתקדמות ' על הספרדים  ,היוותה מקור לרעיונות ולפתרונות

ליישום ההשקפות המוסיקאליות החדשות בבתי  -הכנסת הספרדיים הלכה למעשה .
הספרדים נעזרו בחומר מוסיקאלי  ,ולעיתים קרובות גם במוסיקאים  ,מקהילות

אשכנזיות לא  -אורתודוקסיות לביצוע השינויים במוסיקה הליטורגית בקהילותיהם .

2

ראה

:

פאפו  ,עמ '  . 322על סלומון זולצר  ,חזן בקהילה האשכנזית  -ראה להלן .
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לצד ההשפעה של גורמים חברתיים ושל נסיבות היסטוריות חיצוניות  ,השפיעו גם

מניעים אידיאולוגיים פנים  -קהילתיים על עיצוב התרבות המוסיקאלית הדתית של
הקהילות הספרדיות הנדונות  .מניעים אלה נבעו מגיבושם של רעיונות חדשים בין
אנשי האינטליגנציה הספרדית  ,כגון ההומאניזם הדתי והציונות  ,רעיונות שבאו
כתגובה על תנועת ההשכלה בקרב יהדות אירופה  .אנשי  -רוח ספרדיים במאה

השקיעו מאמץ אינטלקטואלי בהתמודדות עם הזרמים

המתקדמים  ,במטרה

ה 19 -

ליישב את

האתגרים של מציאות ההולכת ומשתנה במהירות עם ערכי המסורת היהודית  3 .הלבטים
והפילוגים שנגרמו עקב המגע עם הזרמים החדשים ביהדות השתקפו גם בנסיונות
לשינוי בזימרת בית  -הכנסת .

ב  .אידיאלים מוסיקאליים דתיים של התנועות הרפורמיות
השינויים המוסיקאליים  -ליטורגיים בקהילות הספרדיות עוצבו  ,כאמור לעיל  ,במידה

רבה על  -פי מודלים שנהגו בבתי  -כנסת אשכנזיים מתקדמים  .על  -כן יש צורך בסקירה
קצרה של מודלים אלה כדי להבין את תהליך השינוי בקרב הספרדים .

גישת התנועה הרפורמית על כל גווניה למוסיקה הליטורגית נקבעה על  -פי שלושה
אידיאלים

:

סדר  ,כבוד ויופי  4 .הטענה המרכזית של אנשי הרפורמה היתה  ,שהטקסים

הדתיים המסורתיים חסרים הדר וסדר  ,כיאה לפולחן דתי  ,וכי חזרות רבות על טקסטים
זהים ובלחי מובנים לחלק גדול מהקהל באירועים ליטורגיים שונים גרמו לחוסר ריכוז
והקשבה  .פגמים אלה

היו  ,לדעתם ,

תוצאה של ' התנוונות '  ,שנמשכה מאות שנים

בפולחן הדתי היהודי  5 .פריהוף מסכם נקודה זו באומרו

:

הגישה העקבית של הרפורמה היתה שיש לשנות את המנהגים כדי להתאימם

3

בין אנשי  -רוח אלה אפשר לציין את ר ' יהודה ביבם
ור '

( , ) 1852 - 1770

ר ' יהודה אלקלעי

( , ) 1878 - 1798

אליה בן אברהם בנאמוזג (  . ) 1900 - 1822כיבס קיבל  ,נוסף ללימודיו הרבניים  ,השכלה חילונית

באוניברסיטאות איטלקיות  .כרבה של קורפו הוא החדיר רפורמות במערכת החינוך היהודית

שקוממו את הממסד הדתי בעירו  .הוא היה מאבות הרעיון של חיבת ציון ויישוב ארץ  -ישראל  .ר '

יהודה אלקלעי  ,איש סאראייכו  ,הבחין בין ' תשובה אישית '  ,דתית ל ' תשובה כללית '  ,לאומית -
 שפירושה שיבת העם לארצו  .הוא דגל כתחיית הלשון העברית  ,בעבודה חקלאית בארץ  -ישראלובהקמת ארגון יהודי בינלאומי לקידום ישוב הארץ  .בנאמוזג הדגיש בכתביו הרבים את המשותף
ליהדות ולפילוסופיה החילונית בת  -זמנו  .הוא ראה בקבלה מרכיב אינטגראלי במחשבה היהודית
והגן עליה בפני מתנגדיה ה ' נאורים '  .משותפת לאישים אלה התנגדות חריפה לתנועה הרפורמית
ולהשכלה האשכנזית  ,וכן הכמיהה למודרגיזאציה של העם היהודי  ,תוך שמירה על התורה

4

והמצוות  .דיון בנושאים אלה  -ראה

:

פאור  ,מחשבה .

אידלסון דן בהרחבה בנושא זה ( ראה

:

אידלסון  ,פרקים

הכללים והמשותפים לרוב זרמי היהדות המתקדמת במאה

12

ו  . ) 13 -להלן אתרכז באידיאלים

ה 19 -

בלי להיכנס לפרטים שאינם

רלוואנטיים למאמר זה  .לסיכום השינויים שנבעו מן הרפורמה בפולחן הדתי ובכלל זה במוסיקה
 ראה5

ראה

:

:

פריהוף  ,עמ '

.

; 55 - 16

אידלסון עמ ' . 246

.

פטושובסקי  ,רפורמה עמ ' . 26 - 23
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לצורכי התקופה ושהאידיאלים האתיים והרוחניים של היהדות הם נצחיים אך
מזמן לזמן יש למצוא להם צורות חדשות של ביטוי טקסי [ ] . . .

6

הביצוע המוסיקאלי של הטקס הדתי המסורתי היה מבוסס על מסורת בעל  -פה .
האילתור המוסיקאלי והחומר הצלילי המסורתי היו  ,לדעת הרפורמיים  ' ,כיעור ימי -
ביניימי '

7

ושימשו כגורמים מרכזיים בהעדר הסדר והמכובדות בפולחן האורתודוקסי .

נוסף להשלטת סדר והחזרת ההדר והכבוד האבודים לטקס היהודי על  -ידי שינויים
בטקסט ובמוסיקה  ,שאפו אנשי הרפורמה לאידיאל אסתטי חדש  ,שבא לידי ביטוי

בשימוש החוזר במושג ' אמנותי '  ,השזור בכתביהם של מחוללי הרפורמה  .ו ' אמנותי '
לדידם היה לו משמע אחד

אמנותית על  -פי מודלים

:

ביטול המוסיקה המסורתית והעדפת מוסיקה אירופית

כנסייתיים " .

לאחר כשלון הנסיונות הרפורמיים הקיצוניים לשינוי בזימרת בית  -הכנסת במספר
קהילות בגרמניה בין השנים

, 1830 - 1810

התגבש פתרון מתון יותר  ,ששילב את
'

האידיאלים של סדר ואסתטיות עם אלמנטים מוסיקאליים מסורתיים  .ניסוח הפשרה
המוצלחת בין חידוש למסורת הוא פועלו הכמעט בלעדי של החזן והמלחין סלומון
זולצר

) , ) 1890 - 1804 Salomon Sulzer

שגיבש את הנוסח הרפורמי המתון במשך

למעלה מחמישים שנות שירות בבית  -הכנסת האשכנזי החדש בוינה  .רעיונותיו בדבר
זימרת בית  -הכנסת השפיעו  ,במישרין או בעקיפין  ,על כל קהילה אשכנזית

' מתקדמת '

במערב אירופה  ,ומאוחר יותר על הקהילות הספרדיות באוסטריה ובארצות הבאלקאן .
אביא אפוא ציטוט מדבריו  ,המתמצת רעיונות אלה
[

:

 ] . . .חובתנו להילחם בדעה שניתן להחיות את הפולחן רק על  -ידי ניתוק גמור

מן העבר  ,על  -ידי ויתור על הירושה הליטורגית ההיסטורית והמסורתית

[

...

]

לדעתי  ,הבלבול בפולחן בית  -הכנסת [ הרפורמי ] נובע מכך  ,שיש צורך בשיק ום
בלבד שחייב להתבסס על קרקע ההיסטוריה

ושאנו עשוים לגלות את הצורות

;

המקוריות והאצילות שעליהן אנו חייבים להישען  ,ולפתיון בסגנון אמנותי  .בני

.

הדור הישן חייבים להכיר [ במוסיקה ה ' חדשה ' א  .ם  ] .את המרכיב

המוכר ' והיקר ,

בעוד בני הדור הצעיר חייבים להתחנך כדי להעריך אותו  .הליטורגיה היהודית
;

ולא

[ . .

.].

חייבת לספק דרישות מוסיקאליות ולהישאר בעת ובעונה אחת יהודית

יהיה צורך להקריב את התכונות היהודיות על מזבח הצורות האמנותיות

ראה

 :פריהוף  ,עמ '

. 14

ראה

:

אידלסון ,

ראה

:

אידלסון  ,עמ ' . 243 - 235

עם ! 240

( אידלסון מביא את הדברים תוך גרשים  ,ואינו מזדהה איתם ) .

אידלסון  ,עמ ' , 249 - 248

מצוטט על  -פי
המקור הגרמני של דבריו  -ראה  :אבנארי ,
ורנר  ,עמ '

9

 : 219 - 206אידלסון  ,עמ '

מתוך זכרון דברים שזולצר כתב לקהילת וינה בשנת . 1876
עמ '

. 260 - 246

 . 183 - 170על סלומון זולצר  -ראה  :אבנארי :
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ג  .ייזטרבז דן )1ידי יצליבו דןחדעוים בזימרת בית  -ה כבס ת
במאה הי " ט
התמורות במוסיקה הליטורגית  ,שבאו בעקבות האידיאלים החדשים של הזרמים

הרפורמיים  ,ואשר היו עתידות להשפיע על מספר קהילות ספרדיות  ,באו לידי ביטוי
בהבטיה השונים של זימרת בית  -הכנסת  :רקע ומעמד המבצעים ; אופן הביצוע ; הרכב
הרפרטואר

;

מבנה המנגינות המסורתיות

שיטת ההעברה מדור לדור ההפרדה בין

;

,

ההבטים האלה  .היא לצורך ניתוח השינויים במישורים השונים  ,ואילו במציאות כל
הבט קשור במישנהו  .למשל  ,השימוש במקורות בכתב תווים מחייב מבצעים בעלי
השכלה מוסיקאלית פורמאלית ומשפיע על אופן הביצוע .
() 1

רקע ומעמד המפצעים  :במרוצת המאה

ה 19 -

עולים על בימת הפולחן הדתי היהודי

באירופה מוסיקאים מקצועיים רבים בעלי השכלה מוסדית בתיאוריה  ,הלחנה וביצוע

של מוסיקה לא  -יהודית  .מעתה החזנים נבחרים ונבחנים לא רק בשל בקיאותם בהלכות
תפילה ובית  -כנסת או בשל קולם הערב  ,אלא גם ( ולפעמים בעיקר) בשל כישוריהם
המוסיקאליים המקצועיים  .בתי  -כנסת גדולים ועשירים אף העסיקו צוות מוסיקאלי
מורחב שכלל חזנים  ,מנהל מוסיקאלי  ,מנצח מקהלה ונגני עוגב .

המקהלה המקצועית ( מעורבת או רק של ילדים וגברים ) היא עוד גורם אנושי חדש
בבית  -הכנסת באירופה המרכזית  .חברי המקהלה לא תמיד היו חברי הקהילה  ,ולפעמים

גם לא  -יהודים השתתפו בה 0 .י
() 2

אופן הכיצוע  :התמורה הגדולה באופן הביצוע של המוסיקה הליטורגית נבעה מן

הרקע החדש של המבצעים  .עקב העסקת מוסיקאים מקצועיים והשינויים בתוכן
הרפרטואר המוסיקאלי  ,הצטמצמה באופן משמעותי השתתפות הקהל בטקס הדתי .
הקהל הפך להיות גורם סביל באירוע

;

היה עליו להקשיב בסדר מופתי למבצעים

המקצועיים ולמוסיקה החדשה ולעקוב אחרי התפתחות הטקס  ,תוך כדי עניות קצרות

ושירת הימנונים מועטים כהדרכת מנהל הטקס ( החזן או הרב ) .
( )3

הרפרטואר המוסיקאלי  -ליטורגי עבר טראנספורמאציות בשני

הרפרטואר :

מישורים

:

עיבוד של חומר מסורתי והכללה של יצירות חדשות  .זולצר קבע חד -

משמעית את האופן  ,שבו הוא גיבש את הרפרטואר החדש
את הניגונים הישנים והמודוסים  ,שהפכו להיות

:

לננכסים ]

לאומיים  ,צריך

לשפר  ,לבחור  ,ולהתאים לחוקי האמנות  .אך גם יצירות מוסיקאליות חדשות אין
לפסול ; ובמטרה זו  ,עמדו לצידי כדי לעזור לי מוסיקאים דגולים  ,כגון

שוברט  ,פישהוף ואחרים

[

 ] . . .את החלק המסורתי של המוסיקה הם השאירו לי

לחלוטין  ,אבל תרומתם היתה חיונית כדי לייפות את זימרת
10

על

סייפריד ,

בית  -הכנסת " .

ההבטים ההלכתיים של שימוש במקהלה מעורבת וזמרים לא  -יהודים  -ראה

 :פטושובסקי ,

מקהלות  ,עמודות  . 489 - 488מקהלות בנוסח המוסיקה האמנותית המערבית היו כבר בבתי  -כנסת
במספר ערים בצפון איטליה  ,החל מן המאה
11

מצוטט על  -ידי

:

אידלסון ,

ה 17 -

עמ '  , 249מתוך המבוא

-

ראה

ל ' שיר

:

.

אדלר אירופה  ,א  ,עמ '

ציון '  ,כרך

.1

וינה [ . ] 1840

. 26 - 22

ן

רפורמות מוסיקאליות בקהילות ספרדיות
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הבחירה החופשית של הרפרטואר גרמה לשינוי משמעותי ביחס אל המוסיקה בטקס
היהודי  .היציבות המסורתית התערערה והקהל קיבל מוסיקה חדשה כמקום הנוסח
הישן  .החידושים התכופים ברפרטואר גרמו להשתתפות סבילה יותר של הקהל
בתפילה ולגיבוש מספר

' מנהגים ' שונים כמספר

בתי  -הכנסת  .על  -ידי כך גם הקשו על

מבקרים מחוץ לקהילה להשתתף באופן פעיל בתפילה  ,כפי שנהגו לפני הרפורמות .
() 4

שיטת ההעברה של המוסיקה

:

למעבר ממסורת בעל  -פה למוסיקה כתובה היו

השלכות מרובות  .הרישום בתווים היה צעד הכרחי למספר מטרות  :ביצוע מתואם של

המקהלה  ,הסולנים והכלים ; ביצוע על  -ידי מבצעים מקצועיים מחוץ לקהילה ; ביצוע
של יצירות מורכבות מאוד  .רישום המנגינות  ,שקודם לכן הועברו כמסורת בעל  -פה
מדור לדור  ,גרם לשינויים במבנה  ,במקצב ובמשקל  ,באינטונאציה ובאופן הביצוע

שלהן  .ביטול האלתור המסורתי על  -ידי שימוש בתווים גרם לסטאנדארטיזאציה של
מוסיקה  ,אשר חיוניותה נזונה דווקא מגורם ההפתעה שנלווה לביצועים של חזנים
שונים .
()5

מקום הביצוע  :עקב השינויים בתפישת הטקס הדתי ביהדות  ,נבנו בתי  -כנסיות

חדשים ומפוארים בקהילות של הזרמים המתקדמים  .במבנים חדשים אלה הובאו

בחשבון צורכי הביצוע המוסיקאלי והוקדשה שימת  -לב לאקוסטיקה טובה  ,למיקום
מתאים למקהלה ולהתקנת כלי נגינה ( לרוב

עוגב ) .

לאדריכלות  ,כידוע  ,יש דינאמיקה סימבולית משלה  ,ובשל ביסוסה על צורות

מופשטות בארגון החלל  ,היא דומה בכמה מהבטיה לסימבוליזם המוסיקאלי  .לא

מפתיע  ,אם  -כן  ,ששינויים במוסיקה פולחנית לוו על  -ידי שינויים

אדריכליים  .תפישות

חדשות של צליל ( שהוא ביטוי לממד הזמן ) וחלל התגבשו וחוברו יחדיו כדי להקנות
לרעיונות חדשים ביהדות ממד חווייתי

ומוחשי .

ד  .הרפורמות המוסיקאליות בארבע קהילות ספרדיות
אתרכז להלן בכמה מקרים בולטים של שינוי בזימרת בתי  -כנסת ספרדיים בשלהי
המאה

ה 19 -

ובראשית המאה

ה , 20 -

כן אדון בקשר שבין שינויים אלה לרעיונות

החדשים ביהדות  ,שמקורם בקהילות מערב אירופה ומרכזה .

2ן

המחקר הזה מוגבל על -

ידי התעודות והעדויות הלא  -רבות שהגיעו לידינו  .המחסור בחומר תיעודי נובע בחלקו
מחמת התפוררות כמה מן הקהילות הנדונות בתקופה שבין שתי מלחמות  -העולם או

מהשמדתם בעת מלחמת  -העולם השנייה

;

ובחלקו מחמת הכישלון שנחלו הרפורמות

המוסיקאליות  -עוד לפני שקיעת הקהילות  -וכתוצאה מכך לא היה שימוש
בחומר ששימש את הרפורמה והוא הלך לאיבוד .

12

השינויים

במוסיקה

הליטורגית

בקהילות

ספרדיות  -פורטוגאליות

במערב

כגון

:

לונדון ,

אמסטרדאם  ,האמבורג  ,ניו  -יורק  -מחייבים דיון נפרד  ,בשל שונותם מן התהליכים הנדונים
במאמר זה  .על השינויים באמסטרדאם  -ראה

:

אדלר  ,אמסטרדאם .
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הקהילה הספרדית הקטנה בוינה היתה החלוצה בין הקהילות הספרדיות במרכז אירופה
ובדרומה באימוץ שינויים מרחיקי לכת במוסיקה הליטורגית  .ההתפתחות ההיסטורית
של קהילה זו  ,שצמחה בפאתי האימפריה העות ' מאנית במאה

אופיינה על  -ידי תהליך מתמשך של שינוי חברתי

ה 18 -

ובמאה

ה , 19 -

ותרבותי  .תהליך זה היה בלתי נמנע ,

לאור ההשפעה המכרעת של דפוסי החרכות המרכז  -אירופיים על המיעוט הספרדי -
תורכי הקטן  ,ובעיקר על הספרדים ילידי וינה .
בעת התרחשותו

ב , 1887 -

ולדבריו

3ן

עיתונאי אלמוני הבחין בתהליך זה

:

עד לפני שלושים או ארבעים שנה בקירוב  ,חברי הקהילה ה [ ספרדית  ] -תורכית
גברים ונשים  ,לבשו בגדים מזרחיים ססגוניים ודיברו לרוב

[ בוינה ] ,

אולם עתה הם מתלבשים [ על  -פי

אופנה ]

ספרדית ,

גרמנית או צרפתית  ,כלומר אופנה

מודרנית ומדברים גרמנית  .יש להם בית  -ספר שבו הגרמנית משמשת כשפת
הוראה  ,וילדים רבים מבקרים בבתי  -ספר עממיים  ,חטיבות ביניים וכתי  -ספר
תיכוניים ממלכתיים

[ .

.

].

מעסיקים חזן גרמני כשם

נוסח התפילה שלהם הוא ספרדי  ,אך לאחרונה הם

סאנר

] [Jacob Bauer

ומקהלה .

4ן

למרות מספרם הקטן  ,השפיעו הספרדים בוינה ודפוסי  -ההתנהגות המודרניים שלהם
על הפזורה הספרדית במזרח .

5ן

השפעתם נבעה משתי סיבות

:

האחת  -ביקורים

תכופים של אנשי  -עסקים ספרדיים מתורכיה  ,מארצות הבאלקאן ומהמזרח התיכון
בוינה

;

השנייה  -התחנכותם של רבים מהאינטלקטואלים הספרדיים מארצות אלה

במוסדות להשכלה גבוהה בוינה  ,כגון אוניברסיטת וינה ובית  -המדרש לרבנים .

6ן

משכילים אלה נשאו עימם בשובם לקהילותיהם את אורחות  -החיים שספגו אצל
אחיהם בבירת אוסטריה .
מעין

' מהפכת צעירים ' התחוללה בקהילה הספרדית בוינה בשנת  , 1881כאשר נבחר

לנשיאות הקהילה צעיר עשיר יליד וינה  ,בשם מרקום רוסו

) Russo

 . Marcosבין

פעולותיו הראשונות כנשיא היו שינוי המוסיקה הליטורגית ובניית בניין חדש לבית -
הכנסת הספרדי  .יוזמותיו שיקפו את המאוויים של צעירי קהילתו .
הרפורמות בזימרת כיח  -הכנסת הספרדי בוינה נבעו  ,כאמור  ,מהטמיעה של צעירי

הקהילה בטעם ובקונצפציות המוסיקאליות המערביות אך היישום המעשי של טעם
,

13

על קהילה זו  -ראה  :גאון  ,וינה  ,גלבר  ,לתולדות ; גלבר  ,ראשיתה ; גלבר  ,היסטוריה ; גלבר  ,וינה

סרוסי  ,וינה .

פאפו

;

14

מתוך

633 :

15

ראה  :גאון וינה .

16

;

 .ק 6 . 10 . 1887 ,

יA [Igemeine Jeitung des Judenthums, vol . 54 / 1

.

לדוגמה

:

אברהם רוזנים

( , ) 1933 - 1862

( ) 1879 - 1838

אביו של ההיסטוריון שלמה רוזנים

;

דוד אלקלעי

עיתונאי ומראשי הפעילים הציונים הספרדיים ; הרב יצחק אלקלעי ( נולד

ממנהיגי הספרדים בסרביה ואחרי כן בארצות  -הברית .

ב ) 1882 -

בית  -הכנסת
של הקהילה הספרדית בוינה

וקונצפציות אלו במוסיקה הליטורגית ניזון מהמודל של סאלומון זולצר .
היה ,

כאמור  ,מבוסס על

7ן

מודל זה

איזון עדין בין מסורת לחידוש  .המרכיב המסורתי של

המוסיקה הליטורגית הותאם לקריטריונים אסתטיים ולדרכי ביצוע המבוססים על
המוסיקה האמנותית המערבית .
גם ברפורמות המוסיקאליות שיושמו לאחר שנת

1881

בקהילה הספרדית בוינה

ניכר מאמץ לשילוב בין מסורת לחידוש  .צעירי הקהילה דאגו  ,מתוך כבוד

לשמר בתהליך הרפורמה מספר מרכיבים

17

מסורתיים " .

ן

להוריהם ,

כתוצאה ממגמה זו  ,המשימה

י

ראה דבריו לעיל  ,סמוך להערה  . 9על השפעתו הישירה על מפרדיי וינה  -ראה  :אבנארי  ,עמ ' . 8
זולצר נהג לבקר בבית  -הכנסת הספרדי  ,ונראה שהמנגינה הספרדית ל ' יגדל '  ,הכלולה בכרך השני

של יצירתו החשובה ' שיר ציון ' ( וינה

 : 1865קטע

מס '

, ) 106

מקורה כקשריו עם הספרדים

הוינאיים  .בנוסף לכך  ,יצירותיו של זולצר בוצעו בבית  -הכנסת הספרדי אחרי

מהעדות
6

הבאה

( מתוך

2/ 6

vol .

.

1?eitung

Cantoren

, 1881

כפי שמשתמע

Desterreichische-Ungarische

 .ע  ,נב ' ) ] 8 . 2 . 182ידוע שבשנה האחרונה החלה הקהילה היהודית  -תורכית בוינה ברפורמה

חשובה עם אימוץ התפילה עם מקהלה  .נוהג זה התקבל בחיוב בחוגי החזנים  .יום שישי אחד
הופיע

' פאפא ' זולצר

בבית  -הכנסת [ הספרדי ] והתקבל בחמימות על  -ידי המנהיגות  .בהקשבה רבה

וכסיפוק  ,עקב אחרי התפילה שבה כמעט תמיד נכללו יצירות מפרי
18

ראה

:

עטו ' .

פאפו  ,עמ '  . 322הגישה הפשרנית של חסידי הרפורמה התגלתה בנושאים שונים  ,כגון

השימוש בעוגב בבית  -הכנסת  .סוכם  ,שאכן יותקן עוגב בבניין בית  -הכנסת החדש שנחנך בשנת

. 1885

אך הוא ינוגן רק כשההלכה מאפשרת שימוש בכלים מוסיקאליים .

92
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הראשונה שהוטלה על החזן יעקב לאור והמנצח איזידור לקיט

, ( sidor LOwit
~

המוסיקאים האשכנזים שהועסקו כדי לבצע את הרפורמות  ,היתה~ לאסוף  ,לרשום
ולעבד לחנים ספרדיים מהמסורת שבעל  -פה  ,כדי לשלבם עם יצירות ' מודרניות '
חדשות  .מטרתה של פעולת העיבוד היתה להתאים את המנגינות המסורתיות ל ' רוח
הזמן המודרני ' ולהקנות להן ' צורה אמנותית '  ,כפי שמצוין במפורש בהקדמה לספר

' שיר הכבוד '  ,שיצא לאור על  -ידי באור ולוויט בשנת 9 . 1889י
' שיר הכבוד ' כולל

32

יצירות לשבת  ,לשלוש רגלים ולטקס החתונה  .היצירות הן

לחזן ולמקהלה בת ארבעה קולות .

18

מכלל היצירות הן עיבודים של מנגינות ספרדיות

מסורתיות  ,הקיימות ברובן כמסורת בעל  -פה עד ימינו כין הספרדים יוצאי  -תורכיה .
שאר היצירות בקובץ הן קומפוזיציות מקוריות מאת מחברי הקובץ  .ביצירות המקוריות
משתמשים מחברי ' שיר הכבוד ' בטכניקת כתיבה למקהלה  ,הדומה מאוד לזו של זולצר
ובני  -דורו  ,כגון מנצח המקהלה והמלחין לואיס לוואנדובסקי ( Louis Lewandows -

 ( kyמברלין .

20

המרקם הוא לרוב הומופוני עם מעט קטעי קונטראפונקט קצרים

( כגון ,

נקודות חיקוי בנות שתי תיבות )  .יש שימוש תכוף בניגודים בין קטעים לקול אחד או
לצמד קולות ובין כל המקהלה  .העיבודים של המנגינות המסורתיות הם פשוטים יותר
בהשוואה לקומפוזיציות המקוריות  .שולט בהם כמעט לחלוטין המרקם ההומופוני עם
הארמוניות בסיסיות ביותר  .במקרים מסוימים השירה היא באוקטאבות מקבילות
לאורך מספו תיבות - .

.

חברי הקהילה הספרדית בוינה היו מודעים ליחוד מפעלם המוסיקאלי בקרב
הספרדים במזרח אגן הים התיכון .

21

נסיונם לשמר חלקים נכבדים מהרפרטואר

המוסיקאלי המסורתן הושפע בצורה מכרעת על  -ידי העברת החומר לתווים  ,על  -ידי
הפקדת הביצוע בידי מוסיקאים מקצועיים ותגויסו מחוץ לקהילה ועל  -ידי השימוש
בטכניקות  -כיצוע מערביות  .גורמים אלה היוו סטיות מרחיקות לכת מהקונצפציה

המוסיקאלית  -ליטורגית שהיתה שלטת בקרב הספרדים באימפריה העות ' מאנית .

מסיבה זו  ,ההד המיידי של פרסום ' שיר הכבוד ' היה צפע ביותר .

22

השימוש בתווים  ,העסקת מוסיקאים מחוץ לקהילה  ,הביצוע המקהלתי

ובכלל ,

התפישה החדשה המעמידה את המוסיקה כמרכיב בפני עצמו באירוע הליטורגי  ,היו
תוצאות של תהליך שינוי חברתי  -תרבותי שהטביע את חותמו על הספרדים בבירת

19

נוסף ל ' שיר הכבוד ' מצויים מקורות מוסיקאליים נוספים בכתב  -יד באוסף בירנבאום  ,שבספריית
ההיברו יוניון קולג '  ,בסינסינאטי  .מקורות אלה שימשו לי כבסיס לעבודת דוקטוראט  -ראה :
סרוסי  ,וינה .
מס ' 3

20

ביצירה

21

המטרה המוצהרת של אנשי וינה היתה להשפיע על קהילות ספרדיות אחרות  -ראה  :שיר

ב ' שיר הכבוד ' ( ' לכה דודי ' ) מצוין  ,שהיא מבוססת על מוטיבים מאת לוואנדובסקי .

הכבוד  ,המבוא .
22

.

בנספה לכתב  -היד  Mus . Add . 25באוסף בירנבאום הכולל את רישום הלחנים לימים הנוראים

.

מהקהילה הספרדית בוינה  ,מצאתי מכתב מקהילה ספרדית  ,כנראה בבולגאריה ובו בקשה לקבלת
תווים של מוסיקה ליטורגית .

ן
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אוסטריה במשך המחצית השנייה של המאה

שינויים מוסיקאליים אלה

ה . 19 -

התחוללו הודות לפעילות הנמרצת של קומץ אישים בקהילה  ,בראשות מארקוס רוסו .
הם ראו ברפורמות המוסיקאליות שגיבשו ביטוי הולם לשילובם בתרבות ה ' מודרנית '

מחד גיסא  ,ומנוף להבטחת ההמשכיות של הזהות הספרדית של קהילתם מאידך גיסא .

.2

טאראייבו

הרפורמות המוסיקאליות בוינה השפיעו  ,כאמור  ,כעבור זמן  ,במישרין או בעקיפין  ,על
בני קהילות ספרדיות נוספות שעמדו בקשר עם אחיהם בבירת אוסטריה  .אחת הקהילות
הללו

היתה

הקהילה

בסאראייבו .

הספרדית

סנונית

אמנם

ראשונה

לנטיות

למודרניזאציה מוסיקאלית בקרב היהודים הספרדים המשכילים כארץ זו  -מאוחר
ה 70 -

יותר יוגוסלאביה  -הופיעה עוד בשנות

ה . 19 -

של המאה

בעשור זה ניסו

הספרדים בבלגראד ( שבסרביה ) לקדם את השימוש במקהלה מאורגנת בבית  -הכנסת ,
אך כנראה ללא הצלחה רבה .

23

הצעדים הממשיים לשינויים מוסיקאליים  -ליטורגיים

נעשו בסאראייבו בראשית המאה
בשנת

1903

ה . 20 -

החל הרב אברהם קאפון

) ) 1930 - 1853 () . Kapon

ספרדי מבולגאריה לנהל תפילה ' מודרנית ' בבית  -ספר יהודי

חוקר  ,סופר ועורך
שהוא ניהל

חדש ,

בסאראייבו  .בין חידושי קאפון היו ישיבה של נשים וגברים יחדיו ושימוש במקהלה
מעורבת ומאורגנת  .בשל הסבילות של הקהל הרחב באירועים הליטורגיים כינו מתנגדי

הרפורמות את בית  -הכנסת של קאפון ' איל קהל די לוס מודוס ' ( ' קהל האילמים ' ) .

24

בצד ניצני הרפורמה במוסיקה הליטורגית  ,התפתחה פעילות מוסיקאלית ענפה של
מפרדיי סאראייבו במסגרת האגודה ' לה לירה '  .אגודה זו החלה כתזמורת והתפתחה
אחרי שנת

1902

למקהלה מעורבת  ,בעלת השקפה ציונית מובהקת  ,שכללה ברפרטואר

שלה שירים סלאביים  ,עבריים וספרדיים  -יהודיים  .רפרטואר זה מעיד על השאיפה
שהלכה והתפתחה בקרב יהודי בוסנה וסרביה במאה
וללאומיות הסרבו  -קרואטית מזה .

25

ה 20 -

לנאמנות לרעיון הציוני מזה

אולם לא היה די בפופולאריות של ' לה לירה ' כדי

להבקיע את חומת ההתנגדות של רוב הספרדים בסאראייבו לרעיון שיתוף המקהלה
בבית  -הכנסת .
שינוי ממשי במוסיקה הליטורגית הספרדית בסאראייבו הביא החזן יצחק קלמי
אלטארס

) , ) 1941 - 1890 1 . Kalmi Altara

שהתחנך בוינה  ,בלומדו שם מדעי היהדות

~
23

ראה :

איל קוראו די וינה  ,מס '

12

( ט " ז סיוון

תר " ל ) ,

עמ ' [  . ] 6יש לציין

גברים סרבית  -יהודית בכלגראד  ,שהפכה להיות בשנת

השתתפות מקהלה זו בבית  -הכנסת  -ראה
24

ראה  :פריידנרייך ,

יוגוסלאביה  ,עמ '

:

1890

למקהלה מעורבת  .אין תעודות על

פריידנרייך  ,יוגוסלאביה  ,עמ ' . 129 - 128

 . 88 - 87לפי

פטרוביץ '  ,קאפון

על  -ידי מקהלת נערות  ,לתפילת שחרית של שבת  -ראה
25

שב 1879 -

הוקמה מקהלת

.

 88יסד מניין של נשים  ,שלווה
תל

 :פטרוביץ '  ,עמ '

-

. 46

על המקהלה המעורבת  -ראה  :פריידנרייך  ,יוגוסלאביה עמ '  . 129 - 128על ההשקפות הלאומיות
של יהודי בוסנה וסרביה  -ראה

:

פריידנרייך  ,לאומיות .
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החזן יצחק אלטארס ומקהלת בית -הכנסת הספרדי בסאראייבו

באוניברסיטה ומוסיקה בקונסרבאטוריון העירוני  .בעת שהותו בוינה הוא היה פעיל

בקהילה הספרדית המקומית ושימש כעוזר ומחליף לחזן באור בשנות . 1918 - 1914

26

כך ספג אלטארם ממקור ראשון את המודל המוסיקאלי המודרני של בית הכנסת
הספרדי בוינה  .הוא יישם מודל זה בסאראייבו ולא מן הנמנע שהביא עימו לעירו גם

פארטיטורות מודפסות  ,כגון הספר ' שיר הכבוד '  ,או בכתב  -יד .

27

בסאראייבו יסד

אלטארס מקהלה מפוארת של גברים וילדים בבית  -הכנסת שלו  ,דוגמת המקהלה
בוינה  .הצבת ילדים במקום נשים לתפקיד הסופראנו מעידה שוב על האיזון העדין

שבין חידוש לשמירה על פסקי  -הלכה  ,המאפיין את הרפורמות המוסיקאליות בקהילות
הספרדיות  .התפילה ה ' מודרנית ' בניצוחו של אלטארס התקיימה רק בבית  -הכנסת

הספרדי המרכזי בסאראייבו  ,אשר בניינו החדש נחנך בשנת  . 1930כמו בוינה וגם

26

על אלטארס ותהליך המודרניזאציה בזימרת בתי  -הכנסת הספרדיים בסאראייבו -

.

פטרוביץ עמ '  . 48 - 46על אלטארס בוינה  -ראה
27

עד

 :פאפו  ,עמ '

ראה

:

. 339 - 338

היום לא אותרו הפארטיטורות שהיו בשימוש כסאראייבו  .לפי ד " ר אנקיצה פטרוביץ '  ,מקורות

תווים עשויים להימצא בגנזך הקהילה בסאראייכו  .כתריסר מזקני העדה המפעילים עדיין בית -

כנסת ספרדי בעיר זו זוכרים מנגינות ' מודרניות ' ומבדילים אותן מהמנגינות המסורתיות ( מידע
בעל  -פה שמסרה לי ד " ר פטרוביץ '  ,מוסיקולוגית מסאראייבו החוקרת את המוסיקה היהודית -

ספרדית בעירה  .אני מודה לה על כך ) .

ן
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בסופיה  ,ביטא בניין בית  -הכנסת החדש את ההתלבטות של ספרדיי הבאלקאל
העירוניים ביל חידוש להמשכיות  .בעוד שבחלק החיצוני של הבניין שולבו מוטיבים

אדריכליים אסלאמיים ( הן כזכר לאדריכלות הערבית והל כהשפעה של הסביבה

העות ' מאנית )  ,הרי שהעיצוב הפנימי תוכנן בהתחשב עם הצרכים של הביצוע
המוסיקאלי המודרני .

28

כמו בקהילות הספרדיות האחרות הנסקרות במאמר זה  ,גם בקהילה בסאראייבו

שירתו הרפורמות במוסיקה הליטורגית שתי מטרות  :האחת  -לקרב את בני הדור
הצעיר האירופי  -בורגני לתפילה היהודית ולמנוע את התהחקותם מהקהילה
 -להקנות לחוויה הדתית היהודית ממד אסתטי .

.3

;

השנייה

29

בוקארשט

הקהילה הספרדית בבוקארשט הצטיינה במיוחד בהתפתחות המוסיקה הליטורגית
שלה .

30

כמו בקהילות ספרדיות האחרות  ,היו שנות

בפעילות המוסיקאלית הליטורגית

בכוקארשט : .

3

ה 80 -

של המאה

ה 19 -

שנות מפנה

תהליך השינוי במוסיקה היה תוצר

לוואי של תמורות במצבם הכלכלי והחברתי של היהודים הספרדים בעיר זו  .השיפור
במצבם החומרי שנמשך במשך כל המאה

ה 19 -

הביא לעלייה במעמדם החברתי של

יהודים ספרדים רבים  .תהליך זה פתח לפניהם אפשרות להשתתף באופן פעיל בחיי

התרבות של החברה הלא  -יהודית  .השתתפות זו היתה בדיעבד כדי להתקרב למימסד
הכלכלית .

השליט ולהביא על  -ידי כך להרחבה נוספת של פעילותם

32

על תהליך השינוי בזימרת בית  -הכנסת מצוי מידע בזכרונותיו של אדריכל הפעילות

המוסיקאלית בבית  -הכנסת ' קהל גראנדי ' ( קהל קדוש
( הלוי )

המלחין והמנצח א " ל איוולה

(  . ) 1927 - 1878בדבריו נרמז פער הדורות  ,כפי

שהשתקף בקונצפציות מוסיקאליות מנוגדות זו לזו

28

גדול )

בשנות

927 - 1900ן ,

:

על בית  -הכנסת הספרדי בוינה  -ראה לעיל  :וכן פאפו  ,עמ '  . 336 - 335על בית  -הכנסת בסופיה -

ראה  :תמיר  ,עמ '  . 57על בית  -הכנסת הספרדי בסאראייבו  -ראה

 :פריידנרייך  ,יוגוסלאביה  ,עמ '

. 88 - 87
 :פטרוביץ '  ,עמ '

29

ראה

30

אני מודה למר ראול סיניול  ,מעסקני הקהילה הספרדית בבוקארשט וכיום איש ירושלים  ,שמסר לי
ב 1986 -

. 47

מידע וחומר יקר על הפעילות המוסיקאלית הספרדית בבתי  -הכנסת בבירת רומאניה  ,הוא

אף פירסם בעצמו חלק מהחומר  -ראה
31

ככר באמצע המאה

ה 19 -

:

סיניול  ,קהל .

חל פילוג בקהילה הספרדית בבוקארשט על רקע הגישות השונות בקרבה

בענייני פולחן  .עקב מחלוקת זו הוקם

ב 1848 -

בית  -הכנסת ' קהל צ ' יקו ' ( קהל קטן ) על  -ידי המחנה

השמרני יותר  .על שינויים במוסיקה הליטורגית בבית  -הכנסת ' קהל גראנדי '  ,שקהלו היה ' מתקדם '

יותר בדעותיו  ,ידיעותנו הן לא לפני שנת

- 1890

ראה  :סוליטאנו  ,עמ '  . 432לפי גלר  ,לפילוג בין

בתי  -הכנסת היה רקע חברתי  -כלכלי  :בבית  -הכנסת הגדול התפללו בעלי הממון  ,וב ' קהל צ ' יקו ' בני
המעמד הנמוך  -ראה
32

:

.

גלר ספרדים  ,עמ ' . 36 - 35

דיון מפורט בתהליך זה  -ראה

:

גלר  ,כלכלה  ,בעיקר עמ '

. 65

ן

רפורמות מוסיקאליות בקהילות ספרדיות

97

הערצתי השלמה היתה נתונה לחזן הראשי  ,רבי יוסף בן סיניור שהיה בעל קול
נאה של טנור  ,נוסח מזרחי ן . . .

]

הזרם החדש שהונהג על  -ידי הצעירים מן הימים ההם [ עשור אחרון של המאה
ה 19 -

-

א " ס ] תבע סדר תפילה מודרני עם חזן ומקהלה  .תביעה זו באה על

סיפוקה על  -ידי הבאת חזן ראשי  ,הזמר ג ' וספה קוריאל

] [Giusseppe Curiel

מטרייסט  ,לפי המלצתו של הנכבד כהן  -לינארו  .ערב ראש  -השנה של

, 1890

ערך

את התפילה החזן החדש בליווי מקהלה ועוגב  ,בניצוחו של המאסטרו קארלו
ביאנקי ] Bianchi

. Carlo

כל המאורעות הללו שהתרחשו בימי בחרותי השפיעו השפעה רבה על רוחי
ונפשי

[

 ] . . .איני יודע אם הכמיהה הנפשית שניזונה מן הסביבה שבה חייתי

הגבירו את אהדתי לשינויים שחלו במתכונת התפילה  .עובדה היא שההדר
והעושר שבפולחן התפילה כבשו לחלוטין את נפשי הצעירה

[

.]. . .

המאבק שבנפשו של איוולה  ,בין ההערכה למסורת והמשיכה הבלחי נמנעת

33

לחידוש ,

ימצא ביטוי בפתרונות המוסיקאליים שהוא מצא  -כפי שנראה להלן .
כפי שמסר איוולה  ,עם השלמת השיפוצים בבית  -הכנסת ' קהל גראנדי ' בשנת

, 1890

הונהג ביוזמת בני הדור הצעיר סדר מוסיקאלי  -ליטורגי חדש  .יוסף קוריאל מטרייסט
מונה חזן ראשי והמנצח קארלו ביאנקי  -למנהל המוסיקאלי של בית  -הכנסת .
בתקופת קוריאל התארגנה המקהלה  ,הוחל בשימוש בעוגב ושולבו בתפילה קטעי
מוסיקה ' מודרנית '  .כעבור פחות מעשר שנים  ,פרש קוריאל במפתיע ממישרתו ולקח
עימו בחזרה לאיטליה את כל הפארטיטורות ששימשו לו בשנות שירותו בבוקארשט .

בשנת

1900

34

מונה במקום קוריאל א " ל איוולה  ,שבאותה תקופה כבר היה עיוור  .הוא

שיחזר מזכרונו חלק מהמוסיקה שהשתמש בה קוריאל והחל להלחין בעצמו לצרכי
בית  -הכנסת  .בשנת

פרגולה

) Pergola

1910

מונה לצידו החזן וזמר האופרה האיטלקי אלברטו דלה

( 0111ע  .ג) .

35

כאותה שנה שמונה דלה פרגולה  ,ראה אור הקובץ המוסיקאלי ' תקלות ישראל '

מאת מוריס כהן  -לינארו  ,מלחין וחבר נכבד של הקהילה  .קובץ זה משקף בחלקו את
אופי הרפרטואר המוסיקאלי בתקופה קוריאל ובראשית כהונתו של איוולה  .שני
החלקים של

' תהלות ישראל ' שונים זה מזה

בתוכנם  .שוני זה מלמד על הגישה

המוסיקאלית של מעצבי המוסיקה הליטורגית הספרדית בבוקארשט  ,גישה שהיתה
מבוססת על שילוב בו  -זמני של קטעים מסורתיים בתפילה עם יצירות בסגנון אופראי

סיגיול ,

אביב .

עמ ' יג  -יד  .על כהן  -לינארו  -ראה להלן .

33

ראה

34

ראה  :סוליטנו  ,עמ '  . 431חלק גדול מהיצירות שברפרטואר של קוריאל היו מאת המלחין היהודי -

:

צרפתי אמיל יונה

) , ) 1905 - 1827 , Emile Jonas

המנהל המוסיקאלי בבית  -הכנסת הספרדי -

פורטוגאלי בפארים  .מידע זה מופיע במסמך שמסר לי ראול סיניול  -וראה להלן הערה
35

על

איוולה  -ראה

:

סיניול  ,איוולה

;

מזרחי .

. 42

98

ן

אדוין סרוסי

מוריס כהן  -לינארו

איטלקי  .מגמה זו מורה על ההשפעה העצומה של המוסיקאים אשר הובאו מאיטליה
ופעלו במשך כשלושים שנה

ב ' קהל

גראנדי ' .

החלק הראשון של ' תהלות ישראל ' כולל שש יצירות ליטורגיות לסולן  ,מקהלה
ועוגב  .בחלק זה לא מוזכר בכותרות שמה של הקהילה הספרדית ואין התייחסות
כוללנית למסורת המוסיקאלית
ב ' יגדל ' וב ' מפי אל ' .

36

הספרדית ,

למעט

השימוש במוטיבים מסורתיים

תופעה נוספת בחלק זה  ,המעידה על השפעת הקונצפציה

האשכנזית של מוסיקה ליטורגית  ,היא החיבור של היצירות כיחידות עצמאיות הניתנות
לביצוע גם מחוץ לפונקציה הליטורגית המקורית  .למשל  ,היצירה ' מה טובו '

בחלק הראשון של תהלות ישראל ) בנויה

בצורת אריה

( מס ' 4

אופראית בסגנון ורדי ופוצ ' י י

וכוללת קולוראטורות ( קישוטים קוליים וירטואוזיים לפני הקאדנציות ) .

37

~

החלק השני של ' תהלות ישראל ' כולל עשרים קטעים לימים הנוראים  ,המבוססים
כולם על חומר מסורתי  .את החוברת הזו הקדיש המחבר במפורש לקהילה הספרדית
בבוקארשט  .במבוא לחוברת זו מציין המחבר

:

שמעתי בילדותי את המוסיקה הזאת מושרת היטב על  -ידי חזן מפורסם
מאדריאנופול  ,אברהם יחיא  ,אשר שירת במשך תקופה ארוכה בבוקארשט .

36

המחבר מציין את השימוש כמוטיבים המסורתיים בהערת שוליים זו

37

מנדרי  ,מס ' . 6086

' תהלות ישראל '  -ראה
' מה טובו '  -ראה  :כהן  -לינארו ,
:

:

' ממקור עברי מזרחי '  .על

עמ ' , 27 - 22

מס '

4

בחלק הראשון של ' תהלות ישראל '  .בכותר

ליצירה זו מצוין  ,שהיא בוצעה בבית  -הכנסת בפי הזמרת [ ,

]

מרי זיסו

) zissou

. ( Marie

רפורמות מוסיקאליות בקהילות ספרדיות

חזנים ,

מוסיקה זו מושרת עדיין בתורכיה ואצלנו על  -ידי

ן

99

אך נדמה לי

שהמנגינות האמיתיות הולכות ונשחתות .
כדי למנוע את אובדנן הסופי  ,התאמצתי לרשום חלק מהן  .בשל הצרכים של
המוסיקה

המודרנית ,

] [ amplifier

נאלצתי לא

רק

להרמן

אותן ,

אלא גם להרחיבן

בצורה כל שהיא  .בנוסף לקטעי ביניים של עוגב  ,חיברתי פה ושם

פראזות חדשות בעלות אופי דומה  ,כדי למנוע את החד  -גוניות של בתים ארוכים
המושרים על אותן

או

12 , 8

16

התיבות המקוריות .

38

דברי כהן  -לינארו מתמצתים היטב את הגישה שרווחה בתהליך המודרניזאציה
המוסיקאלית בקהילות הספרדיות הנדונות  .ראשית  -להשתדל לשמור על המנגינות

המסורתיות ; שנית  -כדי להציל מסורת זו  ,יש לרשום אותה בתווים  .שלישית  -יש
' לשפר ' או ' להתאים ' את המנגינות לאמות  -המידה האסתטיות ה ' מודרניות ' .
למרות השליטה של הגישה המודרניסטית בקרב הספרדים

בבוקארשט  ,הם

תמיד

הקפידו לשלב בליטורגיה קטעים בביצוע מסורתי  .לצורך זה הוזמנו לעיתים חזנים
מתורכיה  ,בעיקר מאדריאנופול .

39

כתוצאה מבואם של חזנים מתורכיה  ,נוצר שילוב

.

מוסיקאלי אקלקטי באירועים ליטורגיים בבוקארשט ; לצד חזנות המבוססת בעיקר על
מקאמים תורכיים  ,נמצאו קטעי אופרה איטלקיים  .אקלקטיות זו איפיינה את פעילותו

של איוולה  ,כפי שזו משתקפת ברפרטואר שהוא עיצב ב ' קהל גראנדי '
מזרחי  ,שנכח

מולי

בנערותו בתפילה של איוולה  ,מעיד
_

4

:

איוולה היה מושפע עמוקות על  -ידי ה ' בל  -קנטו ' של האופרה האיטלקית [ . . .
ונהג ] להתאים פרקי חזנות שונים ( כמו ' אדון עולם '  ' ,ראו בנים '  ' ,הללויה '

ועוד )

ליכולת הקולית של החזן הראשי אלברטו דלה פרגולה  .ואולם לחנים ממקור

ערבי אנדאלוזי טורקי מקומם לא נפקד ברפרטואר הליטורגי של איוולה [ . . .

]

כך עלה בידו לקרב זה לזה שני זרמים מוסיקליים מנוגדים ולחבב את שניהם על
שומעיו

[ ]. . .

 .ן4

איוולה קיבץ את הרפרטואר שלו באוסף בשם ' יובל ' .

ראה

 :כהן  -לינארו ,

42

האוסף שיקף נאמנה את מיגוון

מבוא .

בין החזנים הבולטים מתורכיה היו  :יצחק סבילייה  ,יצחק דוד  ,בכור עדמיה ובכור מלמד  -ראה

ספרדים .

גלר ,

עמ ' . 30

:

.

ראה  :מזרחי  ,עמ ' ב ; גלר  ,ספרדים עמ '  . 36בעקבות סיניול  ,מכנה גלר את הרפרטואר האקלקטי
הזה בשם ' נוסח בוקארשט '  .למעשה המלה ' נוסח ' בהקשר זה מטעה  .ה ' נוסח ' של הספרדים

בבוקארשט היה נוסח תורכי מאדריאנופול ואסתאנבול  ,כפי שמוכיח תוכן ספרו של קאולי ( ראה

:

קאולי ; וכן להלן )  .לפי סיניול  ,איוולה היה גם בקי במקאמים התורכיים  -ראה  :סיניול  ,איוולה ,
עמ ' סו  -טז .
ראה

:

.

מזרחי עמ ' ב .

הקובץ מצוי בכתב  -יד  .צילום של רשימת התוכן נמסר לי על  -ידי ראול סיניול בשנת  . 1986לפי
סיניול  ,האוסף נתרם לארכיון ההיסטורי בירושלים  ,אך מאמציי לאתרו לא העלו דבר  .באדיבותו

ן

100

אדוין סרוסי

הסגנונות שמוסיקאי זה הביא לבית הכנסת ' קהל גראנדי '
אשכנזים  ,כגון החזן הפאריסאי שמואל נאמבורג
אופרות ואוראטוריות מאת מלחינים  ,כגון

:

) ; ) 1880 - 1817 5 . Nambourg

היידן  ,בטהובן

קטעי

ורוסיני ,

מותאמים

לטקסטים עבריים  ,יצירות מקוריות מאת איוולה ( המהוות חלק ניכר

מהחומר )

:

ועיבודים של מנגינות מסורתיות .
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' אין כאלוהינו '  -מנגינה ספרדית מסורתית בעיבוד למקהלה ועוגב מאת איוולה  .שרידים של עיבוד זה
נמצאו בהקלטה שנערכה בבית  -הכנסת ' סיני ' ביפו בידי שושנה וייך  -שחק ואדוין סרוסי

הרבה השיג לי מר סיניול צילום של ארבע יצירות מתוך ' יובל '  ,שהיו ברשות בנו של החזן דלה

.

פרגולה  ,המתגורר בקאנאדה  .היצירות הן  ' :תרומם ' ' מפי אל ' ו ' אין כאלהינו ' ( עיבודים של לחנים
מסדרתיים למקהלה

ועוגב ) .

וקבלת  -שבת הכוללת

:

' ראו בנים ומי

כמוך '  ' ,השכיבנו '  ' ,ושמרו '

ו ' קדיש ' ( יצירות מקוריות של איוולה )  .כמו כן מסר לי מר סיניול חיבור מועתק במכונת  -כתיבה ,
ברומאנית  ,ובו מידע על ' יובל '  .שם החיבור הוא  ' :הרפרטואר המקהלתי הליטורגי של בתי  -הכנסת
הספרדיים

בבוקארעוט ' Temp[e[or ,

spaniol (sefarad) din Bucaresti

זה

זב

 Jurul repertoriului lin~ rgie coralחן Inseminari

de

comunir& ii I~ raelitilor

ן

רפורמות מוסיקאליות בקהילות ספרדיות

האקלקטית

תפישתו

של

היא

איוולה

אחד הביטויים

הקיצוניים

המודרניזאציה של המוסיקה בבתי  -כנסת ספרדיים בארצות הבאלקאן .

101

בתהליך

לגיבוש

43

תפישה זו תרמה חולשת החוגים האורתודוקסיים בקהילה הספרדית  .בבוקארשט .
לעומת מנהיגי הקהילות הספרדיות בוינה  ,בסופיה ובסאראייבו  ,שקבעו גבולות

לרפורמות המוסיקאליות כדי לא להתנגש עם פסקי  -ההלכה  ,הסירו קברניטי בית -

' קהל גראנדי '

הכנסת

בבוקארשט

כל

מעצמם

מעצור ,

הן בבחירת המקורות

המוסיקאליים והן באופן הביצוע של הרפרטואר הליטורגי .
לאחר מות איוולה בשנת

, 1927

החלה נסיגה בפעילות המוסיקאלית בבית  -הכנסת

' קהל גראנדי '  ,שבאה לידי ביטוי בירידה בשימוש בחזנים ספרדיים ובחומר מוסיקאלי
ספרדי מסורתי  .כתוצאה מתהליך זה הבינו כמה ממנהיגי הקהילה  ,שהרפורמות
מרחיקות הלכת בפולחן הדתי פגעו בזהות החברתית והתרבותית של קהילתם .

שנערך בשנת

, 1938

אמר אחד מחברי הקהילה

44

בדיון

:

רבות מהמסורות היפות שלנו ( ' תיקון חצות ' ו ' סליחות ' ) הן בתהליך של
היכחדות

[ ]. . .

מחד גימא הלחנים המסורתיים נוטים להעלם בתוך הרפרטואר

המודרני העצום של שירת המקהלה  ,ומאידך גיסא בגלל הנטייה הנוכחית של

החזנים הזרים לנוסח שלנו הם מבטאים  ,אולי בעל
אשכנזית טהורה .

כורחם  ,כמה

מלחנינו בהגייה

45

עדות זו מצביעה על תהליך של התפוררות המסורת הספרדית בבוקארשט  .סימפטום
נוסף להתנוונות המסורת המוסיקאלית הספרדית הוא תהליך ה ' מוזיאוניזאציה ' .

בשנת

, 1936

ביוזמת נשיא הקהילה  ,נאפוליאון אריה

של המורה והחוקר יצחק קאולי

) , ) 1 . Cauly

( Napoleon ArieJ

47

46

ובביצוע

פורסם קובץ של מנגינות מסורתיות

לימים הנוראים לפי מסורת בוקארשט  .קובץ זה  ,שאמור היה להיות ראשון בסידרת
פרסומים  ,שיקף את הזיקה של המסורת הרומאנית שלפני הרפורמות למסורת

43

יש דמיון בין גישה זו ובין האקלקטיות של הזני אשכנז בראשית תקופת ההשכלה ( ראה

 . ) 189 - 185למשל  ,הנטייה להפתיע את הקהל מדי שבת במנגינות שונות
מזרחי  ,עמ '
44

 :ורנר  ,עמ '

ל ' לכה דודי ' ( ראה :

ב )  .בשני המקרים השתתפותו של הקהל פוחתת ומרכזיותו של החזן עולה .

לאחר מות איוולה עברה ההנהלה המוסיקאלית של בית  -הכנסת ' קהל גראנדי ' לידי החזן אברהם
הופמן

) ) /) . ftof[man

ספרדים  ,עמ '

והמנצח " רחנשטוק

) ) 1 . Rosensteck

.

שניהם אשכנזים  -ראה

 :גלר ,

 . 36על ההידרדרות במצב הדת בקהילה הספרדית בבוקארשט  -ראה  :שם  ,עמ '

. 34 - 31
45

מצוטט על  -ידי סוליטאנו מתוך ארכיון הקהילה  -ראה

46

שילוח וכהן מגדירים מוזיאוניזאציה כך

:

:

' מוסיקה מסורתית

סוליטאנו  ,עמ ' . 431

[...

] הנאספת

ומשומרת בצורתה

ה " אותנטית " בידי אתנוגראפים חיצוניים מאומנים  ,לשם תיעוד מדעי אמנותי

[...

]' -

ראה

:

שילוח וכהן  ,עמ ' . 16
47

לפי גלר  ,נפולאון אריה היה יהודי ' עשיר ומתבולל וכיהן בזכות מעמדו הכלכלי והתרבות " -
ראה

:

גלר ,ספרדים  ,עמ ' . 33
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רפורמות מוסיקאליות בקהילות ספרדיות

התורכית .

48

1 03

אך מעבר לכך  ,הקובץ שיקף התייחסות למוסיקה המסורתית כאל תופעה

מן העבר  ,הראויה לעיון אינטלקטואלי בלבד .

.4

רוסצ ' וק ( ריסה )  ,בולגארוה

ההתפתחויות המרכזיות במוסיקה הליטורגית של יהודי בולגאריה אירעו בסופיה
הבירה  .בדומה לקהילות האחרות שנדונו עד כה  ,השינויים בזימרת בית  -הכנסת באו
כתוצאה מתמורות חברתיות ותרבותיות ובאו לידי ביטוי בעיקר בפעילות מקהלתית

ענפה בבתי  -כנסת  ,בשימוש ביצירות מוסיקאליות מערכיות ובעיבודים ' מודרנים ' של
מוסיקה מסורתית .

49

למרות המרכזיות של סופיה בחיי התרבות של יהודי בולגאריה  ,בחרתי להתייחס
( רוסה ) ,

לעיר הצפונית רוסצ ' וק

בקהילה היהודית

( הספרדית )

בשל יצירה מוסיקאלית מיוחדת במינה  ,שמקורה

בישוב זה  .קהילה זו היתה חוד החנית של הפעילות

האינטלקטואלית הספרדית בארצות הבאלקאן .

50

רעיונות האמאנסיפאציה  ,ומאוחר

יותר הציונות  ,מצאו קרקע פורייה בין יהודי רוסצ ' וק  .בקידום רעיונות אלה הצטיינו
בני משפחת רוזניס המפורסמת .

ן5

התמורות בחיי החברה והתרבות של יהודי בולגאריה בכלל  ,ושל יהודי רוסצ ' וק
בפרט  ,הואצו בשל השגת אוטונומיה מהקיסרות העות ' מאנית בשנת

1878

והקמת

הממלכה הבולגארית השלישית  .בעידן של ההשפות בו  -זמנית לתרבות האירופית
ולאידיאולוגיות המודרניות ביהדות  ,יצא  -לאור בעיר וארנה ( מעברו )  ,קובץ מוסיקאלי

"

מיוחד במינו בשם ' שיר הכבוד '  ,מאת מוריס רוזנשפיר ) . Rosenspier

מבוסם על חומר שנאסף ברוסצ ' וק  ,ביוזמת הקהילה היהודית

48

ראה

א

~
הספרדית )
(

).

הקובץ

שבה .

52

קאולי  .לסידרה זו לא היה המשך  .תעתיקי המנגינות  ,שנרשמו מפי מידעני מפתח  ,הם

:

ברמה גבוהה ביותר  ,וניכרת בהם ידו של האתנומוסיקולוג הרומאני הדגול קונסטאנטין בראיולו
) Br iloui
49

 .ם )  ,ששימש כיועץ לקאולי בהכנת הפרסום הזה .

ראה ~ :
קשלס  ,עמ '

. 501 - 497

יהודי בולגאריה הצטיינו במקהלותיהם המפורסמות  ,כגון ' מקהלת

צדיקוב ' בסופיה ומקהלת בית  -הכנסת ' ציון ' בפלובדיב  .לפי קשלס

לפעול

ב , 1910 -

ובמארס

1911

:

מקהלת צדיקוב החלה

הופיעה לראשונה מחרן לבית  -הכגסת  ' ,דבר שלא נתקבל בעין

טובה אצל חלק מהיהודים  .בנוסף לזה התקוממו פרנסי בית  -הכנסת נגד השינוים שמשה צדיקוב
הכניס בניגונים המסורתיים  .התנגדות זו הביאה ליציאתו של צדיקוב מתחומי בית  -הכנסת
ב 1918 -

[...

]

המקהלה חוזרת לבית  -הכנסת בלי לנטוש את הרעיון של הופעות גם מחוצה לו  .פרנסי

הקהילה השלימו עם זאת והמקהלה המשיכה לשיר בבית  -הכנסת עד

' 1941

( קשלס  ,עמ ' . ) 498

באחרונה נמצאו שר דים מהרפרטואר הליטורגי של ' צדיקוב ' במסורת בעל  -פה בבית  -הכנסת

' סיג "

ביפו  -ראה סרטי הקלטה

50

והאוניברסיטאי ,
ראה  :תמיר  ,עמ '

51

אברהם רוזנים

2107 - 2113

ירושלים .
; 136

~

קשלס  ,עמ '

( ) 1879 - 1838

י

בפונותיקה הלאומית  ,בית  -הספרים הלאומי

. 417

היה חלרן החינוך המודרני בנוסח

' כל

רוזנס ) ואף הגשים את רעיונותיו הציוניים בעלייתו ארצה ב . 1867 -
החשוב שלמה רוזניס (. ) 1938 - 1862
52

ישראל חברים ' ( ראה  :גאון ,
בנו היה החוקר וההיסטוריון

לא הצלחתי למצוא סיבה לזהות שבין שם הקובץ הזה ובין הקובץ שיצא לאור על  -ידי הקהילה

ן

104

אדוין סרוסי

' שיר הכבוד ' מאת רוזנשפיר מגלה הבט נוסף כתהליך השינוי של התפישה

המוסיקאלית  -ליטורגית של הספרדים בארצות הבאלקאן

:

הוצאת זימרת בית  -הכנסת

מהקשרה המקורי  .ב ' שיר הכבוד ' המנגינות הליטורגיות המסורתיות נרשמו בתווים

ואחרי  -כן עובדו לפסנתר  .הפיכת מנגינות  ,הקשורות קשר כה הדוק לטקסט

התפילה ,

ליצירות קליות מובהקות מהווה שלב נוסף בניתוק המוסיקה הליטורגית מהקשרה
והפונקציונאלי  .רוזנשפיר ויוזמי ' שיר הכבוד ' הקדימו בכך מלחינים

הטקסטואלי

יהודים ספרדיים מהמאה

ה , 20 -

שמצאו במנגינות בית  -הכנסת חומר להשראה אמנותית

צרופה  ,בלא להתייחס תמיד למקורן הליטורגי .

53

נוסף להיותו תוצר של תהליך שינוי חברתי  -תרבותי פנים  -קהילתי  ,אפשר להתבונן

ב ' שיר הכבוד ' מזווית ראייה רחבה יותר  ,כיצירה השייכת לזרם המוסיקאלי הרומאנטי

ה ' לאומי '  .מקור הזרם הזה בהתעניינות החדשה בחקר הפולקלור של עמי אירופה
ובהתפתחות המקבילה של המודעות הלאומית וההיסטורית של עמים אלה .

54

זרם זה

השפיע על מלחינים רבים  ,בעיקר ממרכז אירופה וממזרחה  ,במחצית השנייה של
המאה

ה , 19 -

שהשתמשו בשירי  -עם כחומר גלם ליצירותיהם  .מזווית זו  ' ,שיר הכבוד '

מאת רוזנשפיר הוא ניסיון להוכיח ולחזק  ,באמצעות יצירה מוסיקאלית  ,את קיומה של

תרבות לאומית יהודית  -ספרדית .

55

ה  .דברי סיכום ומסקנות
במאמר זה הוצג ונותח פרק שטרם נדון כראוי בתולדות המוסיקה הליטורגית הספרדית

באוסטריה ובארצות הבאלקאן  ,בפרק  -הזמן שבין השנים

1940 - 1880

בקירוב  .כן נעשה

ניסיון להדגים את הפוטנציאל הטמון במחקר המוסיקה הליטורגית כאפיק להבנת
תהליכים תרבותיים כלליים .

שתי מסקנות עולות מן העיון בחומר  .ראשית  -השינויים במוסיקה הליטורגית
הספרדית בוינה  .לפי תמיר
ב 1888 -

( עמ ' , ) 74

קשלס ( עמ '

) 417

ומנחמוב ( עמ '  , ) 82הקובץ יצא לאור

( שנה לפני הקובץ הוינאק  .בספר עצמו אין שום תיארוך  .אני מודה לד " ר הרברט זאפרן ,

מנהל הספרייה של ההיברו יוניון קולג ' כסינסינאטי  ,על ששלח לי תצלום של קובץ נדיר זה
( עותק שני נמצא בספרייה הציבורית של העיר

ניו יורק ) .

העותק של סינסינאטי הוא חלק מאוסף

בירנבאום  .בירנבאום הספיק לעיין ב ' שיר הכבוד ' מאת רוזנשפיר  ,אך לא עשה מאומה מעבר לכך
לא מצאתי פרטים על חייו  ,פעילותו או יצירתו של

53
54

55

( ראה אוסף בירנבאום ( . (Arch 11 40 , 58 ) 1
רוזנשפיר .קשלס ( כרך ב  ,עמ '  ) 505מונה אותו בין ה ' משוררים ' היהודים  -בולגאריים הידועים .
לא ידוע גם מי יזם את פרסום הספר ' שיר הכבוד'  .תיאורו של ספר זה  -ראה  :מנדרי  ,מס ' . 7754
למשל  :ליאון אלגזי ) . ) 1971 - 1890 , ] . Algazi
ראה  :אינשטיין  ,עמ '  ; 336 - 293 , 64 - 55לאנג  ,עמ ' . 944 - 938
הכללת שירי  -עם בלאדינו ברפרטוארים של המקהלות הספרדיות בבולגאריה וביוגוסלאביה ,

לצד שירים בשפות הלא  -יהודיות  ,משקפת אותה מגמה  :להגדיר על  -ידי פעילות מוסיקאלית
זהות יהודית  -ספרדית של מיעוט  ,בלי להתכחש להזדהות היהודים עם הלאום של הרפובליקות

הבאלקאניות  ,כהה עתה קמו .
פריידנרייך  ,לאומיות .

על הזהות הלאומית של הספרדים ביוגוסלאביה -

 .ראה :

ן

רפורמות מוסיקאליות בקהילות ספרדיות

105

הספרדית התחוללו במרכזים עירוניים גדולים  .תהליך האורבאניזאציה הוא בדרך  -כלל
גורם לשינויים בתרבות המוסיקאלית של קבוצות מיעוטים  .זאת בשל המפגש
ופעילות  -הגומלין האינטנסיבית של מספר קבוצות אתניות או חברתיות  -כלכליות
שונות באוכלוסיית הערים הגדולות .

56

שנית  -השינויים במוסיקה הליטורגית

מקיפים לא את כל בתי  -הכנסת הספרדיים אפילו בערים הגדולות  ,אלא רק את אלה
שבהם שלטו בעלי דעות ' מתקדמות '  .שיכבה חברתית זו  ,שצמחה במחצית השנייה של
המאה

ה 19 -

בקהילות ספרדיות עירוניות מקרב בני סוחרים אמידים שרכשו השכלה

מודרנית במוסדות שמחוץ לקהילה היהודית ( כגון

אוניברסיטאות ) ,

היתה עלית

תרבותית .
מצאנו כי חלק מהנסיבות שהצמיחו שינויים במוסיקה הן התפתחויות היסטוריות
כלליות  .מקרה מובהק לאירוע היסטורי  ,שהביא בדיעבד לתמורות בקהילות

היה חתימת חוזה ברלין בשנת
עצמאות

לבולגאריה ,

1878

לרומאניה ,

ספרדיות ,

ששם קץ למלחמת רוסיה  -תורכיה  .ההסכם העניק

למונטנגרו ולסרביה וכן הבטיח שוויון  -זכויות

למיעוטים הלאומיים  ,כגון היהודים  ,שבתוכן  .שינוי זה פתח לפני היהודים הספרדים
אפשרויות חדשות בחינוך  ,במסחר ובתרבות .
מאיץ נוסף לשינוי היו מוסדות יהודיים בינלאומיים  ,שמרכזם באירופה  ,כגון ' כל

ישראל חברים '  ,שהשפיע על תרבותם של היהודים הספרדים  .מוסדות אלה חשפו

אותם לאורחות  -חיים חדשים וגרמו לשינויים משמעותיים בתפישת

עולמם  .בתי -

הספר של כי " ח כללו לעיתים בתוכניות הלימודים שיעורי מוסיקה מערבית ואף

מוסיקה דתית מודרנית  ,בנוסח שהיה מקובל בבתי  -הכנסת המודרניים בפאריס .

57

מצאנו מכנה משותף לרפורמות המוסיקאליות  -ליטורגיות שאומצו על  -ידי קהילות
ספרדיות שונות  .צוינו בעיקר ארבעה רכיבים המופיעים בכל הרפורמות הנדונות  :גיוס
מוסיקאים מחוץ לקהילה

ארגון מקהלה מקצועית  ,הכוללת לפעמים זמרים מחוץ

;

לקהילה  ,לרבות לא  -יהודיים ; שימוש בתווים ; רישום של מנגינות מסורתיות ועיבודן
כלי  .תופעות אחרות  ,כגון שימוש בכלים ( לרוב עוגב )

לצרכי ביצוע מקהלתי או

וביצוע של יצירות מוסיקאליות אשכנזיות או לא  -יהודיות  ,היו שכיחות אך נמצאו רק
בחלק מן תופעות הרפורמה

הללו .

למרות המכנה המשותף הזה היתה יחודיות בכל מקרה ומקרה של רפורמה  .עומקן
של הרפורמות בכל קהילה היה  ,כאמור  ,פונקציה של יחסי  -הכוחות בין שוחרי השינוי
למתנגדיו  .עומק הרפורמות היה גדול במיוחד בבית  -כנסת ' קהל גראנדי ' בבוקארשט ,

56

תהליך האורבאניזאציה הוא תופעה מרכזית בחקר התרבות במאה

ה 19 -

ובמאה

ה . 20 -

בחקר

המוסיקה התפתחה לאחרונה מגמה מיוחדת  ,אתנומוסיקולוגיה אורבאנית  ,המטפלת בהשפעת

האורבאניזאציה על התרבות המוסיקאלית בעולם  .דוגמאות של מחקרים בשטח זה  -ראה

:

נטל .
57

במקום

אחר דנתי בהחדרת קונצפציות מוסיקאליות חדשות בקרב יהודי מארוקו  ,באמצעות בתי -

הספר של כי " ח  -ראה

:

סרוסי  ,בקשות  ,עמ ' . 58

106

ן

אדוין סרוסי

משום שהסמכות הרבנית האורתודוקסית בקהילה היתה חלשה והרוב המוחלט בה תמך
בשינויים .

ואילו בבית  -הכנסת המרכזי בסופיה

היתה התנגדות תקיפה לנטיות

מודרניסטיות מרחיקות לכת  ,ולכן הרפורמות המוסיקאליות היו מתונות יחסית  .גם
בוינה היו הרפורמות

מתונות ,

כדי לא להפר את האיזון בין הכוחות השמרניים

והמתקדמים שבקהל  .לכן המקהלה בוינה לא כללה נשים והשימוש בעוגב הוגבל
לאירועים בימי חול .
נוסף לכך יש לציין  ,שבקהילות ספרדיות שבהן שלטו רבנים ללא עוררין  ,לא
התרחש כל שינוי בזימרת בתי  -הכנסת  .דוגמה מובהקת לכך היא קהילת סאלוניקי ,

.

אשר אמנם באה במגע ישיר עם התרבות המערבית ועם הזרמים והמוסדות היהודיים
המודרניים ,

אולם אין לנו ידיעות על שינויים משמעותיים בדפוסי הביצוע של

המוסיקה באף אחד מבתי  -הכנסת הרבים שבעיר זו

5

בהתחלת המאמר הודגש  ,שרוב הרפורמות המוסיקאליות בקהילות הספרדיות הללו

נכשלו  ' .כישלון ' בהקשר זה משמעו דעיכה בביצוע של מוסיקה ליטורגית במתכונת
מודרנית וחזרה למתכונת ולתכנים המוסיקאליים המסורתיים  .עוד קודם מלחמת -
העולם השנייה נעלמו הרפורמות המוסיקאליות בקהילות הספרדיות  ,ואילו אחרי
המלחמה התפוררו רוב הקהילות הללו  ,עקב השואה  ,ההגירה והעלייה ארצה .

59

יש

לציין שלוש סיבות שהביאו לשקיעת הרפורמות המוסיקאליות עוד לפני המלחמה .
ראשית  -השינויים הדמוגראפיים שהפרו את יחסי הכוחות בין תומכי הרפורמות
למתנגדיהן  .שנית  -חרדה מפני טישטוש הזהות הספרדית  .שלישית  -חוסר
הצלחה בהשגת אחת המטרות הראשיות של הרפורמות

:

למשוך את הצעירים

המשכילים לבתי  -הכנסת ולמנוע את נשירתם הסופית מכל פעילות דתית .
כשלון הרפורמות בקהילה הספרדים בוינה הוא דוגמה הכוללת את שלושת
הגורמים שציינתי לעיל  .בתום מלחמת  -העולם הראשונה נהרו לוינה ספרדים מתורכיה

ומארצות הבאלקאן אשר לא הכירו את הרפורמות המוסיקאליות בבית  -הכנסת .

במקביל לשקיעתם הכלכלית של הספרדים ילידי וינה עקב המלחמה  ,עלה כוחם של
המהגרים החדשים בקהילה  .חוגים אלה פעלו במרץ לביטול חלק  ,אם לא כל ,
הרפורמות המוסיקאליות בבית  -הכנסת  .כך נתעוררה מחלוקת בין שני מחנות  ,שבאה

58

בית  -הספר הראשון של כשח בסאלוניקי נוסד בשנת

. 1873

חדירת התרבות האירופית לקהילה

באה עקב הרחבת הנמל על  -ידי התורכים במחצית השנייה של המאה

ה 19 -

והעלייה התלולה

בפעילות המסחרית  .על השתקפות התמורות הכלכליות  -חברתיות והתרבותיות בספרונים של
יהודי סאלוניקי  -ראה

:

שורצולד  ,עמ '  . 62דיון בתמורות התרבותיות בסאלוניקי  -ראה

:

עמנואל .
59

יש דוגמאות לרפורמות מוסיקאליות ליטורגיות גם בקהילות יוצאי תורכיה וארצות הבאלקאן
שבארצות  -הברית  ,קאנאדה ודרום  -אמריקה  ,בתקופה שאחרי מלחמת  -העולם השנייה  .קהילה
אחת שחקרתי בשנת

1985

היא קהילת

' שלום ' של

יוצאי רודוס בבואיגוס איירם  .כיוון שתחמתי

מאמר זה עד מלחמת  -העולם השנייה איני מתייחס כאן לתופעות בנות  -זמננו  ,שיש להן דמיון רב
למקרים שנדונו במאמר זה .

רפורמות מוסיקאליות בקהילות ספרדיות

ן

זס ו

לידי ביטוי  ,בין היתר  ,בסדרת מכתבים למערכת הביטאון של הקהילה  ' ,איל קוראו
ספרדי '  .באחד מגליונותיו כותבים מתנגדי הרפורמות

:

מטרת קהילתנו  ,כפי שמעיד על כך שמה  ,היא לשמור על הנוסח הספרדי
האמיתי  ,המבוסס על נוסח תורכיה

.

[

]. .

מטרה זו מוחטאת יום אחרי יום  ,כיוון

שחסר חזן שיענה על הצרכים  .מצב זה גורם לריחוק של חברים נאמנים
מהתפילות  ,עד

כדי כך שלא רואים [ בבית  -הכנסת ] יותר מאשר מניין אנשים

שמקבלים תשלום מהקהילה

[ ]. . .

60 .

בעמדת המתנגדים משתקף פאראדוקס  .הרי המטרה המקורית של הרפורמה במוסיקה

היתה לקרב את הקהל לתפילה  ,על  -ידי ביצוע מושך  -לב  ,ואילו עתה הביצוע המודרני
הוא הוא  -שגורם לריחוק הקהל ולטישטוש הזהות האתנית של הקהילה  .תומכי

הרפורמה טענו  ,שיש מן הצביעות בדברי המתנגדים  ,שמקורה בפער שבין עמדותיהם
למעשיהם  .וכך משיבים תומכי הרפורמה
בנושא אחד

[

..

].

:

אין ועד בית  -הכנסת מסכים עם האדונים הנכבדים  .הם

טוענים  ,כי חסרונו של חזן תורכי הוא הסיבה לאי נוכחות בתפילות  .לא  ,רבותי

דיאגנוזה זו לא לגמרי נכונה

הדתית הרווחת בינינו

[

.

]. .

!

;

הסיבה האמיתית היא מחלת חוסר  -האיכפתיות

 .ן6

מהמחלוקת הזו בוינה ניתן להבין את המשמעות העמוקה שייחסו בני הקהילה עצמם
לרפורמות  .מעבר לנימוקים האסתטיים  ,נתפסו הרפורמות כניסיון נואש של המנהיגות
המשכילה להתמודד עם מציאות פוליטית  ,חברתית ותרבותית חדשה  ,שעירערה את

דפוסי ההתנהגות המסורתיים  .פניית העורף של הצעירים מעבודת  -הקודש נתפשה
כאיום על עצם קיומה של הקהילה .

מכאן ,

שחסידי הרפורמות התייחסו לחוגים

השמרניים הקנאים למסורת ( ובכלל זה למסורת המוסיקאלית ) כאל מתחמקים מכל
מאמץ אינטלקטואלי להתמודדות עם המציאות החברתית החדשה .
הרפורמות במוסיקה הליטורגית בקהילות הספרדיות הנדונות לא היו מרכיב
אינטגראלי של תמורה כוללת בקונצפציות דתיות  .שלא בדומה להתפתחות ביהדות

הרפורמית האשכנזית  ,שהשינויים בליטורגיה שלה היוו חלק מתהליך כולל  ,היתה
הרפורמה הנדונה בקהילות הספרדיות מנותקת מתפיסה דתית רפורמית כוללת  .ניתוק
זה הוא גם שגרם לכשלון הרפורמה המוסיקאלית  -הליטורגית בקהילות

הספרדיות ,

ואולי גם להתעלמות החוקרים ממנה .

60

ראה

:

' איל קוראו

פאפו  ,עמ '
61

ראה :

ספרד "

. .

 ,מס ' , ) 1 6 1923 ( 1 / 7

עמ ' ד  .על המחלוקת בין שני המחנות  -ראה

. 342

איל קוראו ספרדי ,

. .

, ) 1 7 1923 ( 1 / 8

עמ '

.9

:
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אדוץ סרוסי
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Eine
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Dokumentation, Sigmaringen 1985 .
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