ו

ש

המחול בקהולוה והודו דוכסות
מאנטובה במאוה הו " ז והרו " ח

צבי פרידהבר
מבוא
קהילת מאנטובה פירסמה באופן שיטתי ועיקבי את תקנותיה כנגד חיי המותרות  ,וחיי
המחול בתוכם  ,יותר מקהילה יהודית אחרת כלשהי  ,ככל הידוע לנו  .במשך קרוב
למאתיים שנה  ,משנת

1599

שבה פורסמה הפראגמאטיקה  -כלומר תקנות הקהל

של יהודי דוכסות מאנטובה  ,במיוחד אלה שעניינם סייגים לחיי מותרות -
הראשונה עד האחרונה בשנת  , 1795פורסמו בקהילה זו כשלושים פראגמאטיקות ,

כולן כתובות בעברית  .מצויות בידי

28

פראגמאטיקות

ולפעמים כמה סעיפים  ,העוסקים בחיי  -המחול של

וב 25 -

מהן מצוי סעיף ייחודי ,

הקהילה  .י

הראשונה בהן שנכלל

בה סעיף מיוחד בנדון היא משנת  , 1635שפורסמה חמש שנים לאחר המלחמה

המאנטובית ולאחר גירוש יהודי העיר וחזרתם אליה במרוצת שנת  . 1630תיעוד עשיר
זה מאפשר לנו להתחקות באופן רצוף אחר התפתחותם של חיי המחול בקהילת
מאנטובה  ,על העליות והמורדות בהתייחסות ומעורבות

המימסד הקהילתי כלפיהם .

בעבודה זו יידונו חיי המחול הפנים קהילתיים  ,כפי שהם משתקפים בתקנות
הקהילה  ,ולא תחום הוראת המחול של מורי הריקוד היהודים בני מאנטובה  ,בחצרות
דוכסי הדוכסות והסביבה  ,שראשיתם כבר באמצע המאה
פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף
1

ה . 16 -

2

פירסומו של הסעיף

המאמר .

באיתור הפראגמאטיקות נעזרתי עזר רב על  -ידי פרופ ' א ' הולץ והרב ס ' קאן מהסמינר התיאולוגי
יהודי של אמריקה  ,אשר הואילו לצלם בעבורי

15

מהן  ,מאוסף מר שיף שבאוספי הסמינר  .ציונן

בעבודה שלפנינו יהיה  :ארכ ' הסמינר  ,בציון שנת ההוצאה של הפראגמאטיקה  ,ועל כך יבואו על

הברכה .
חוב מיוחד חב אני למר ר ' שפיגל מהארכיון המרכזי לתולדות עם ישראל שבירושלים  ,שעזר לי
רבות באיתור

שלפנינו יהיה

8
:

פראגמאטיקות נוספות מתוך צילומי ארכיון קהילת מאגטובה  .ציונן בעבודה
אמתע " י  ,בציון המיקרופילם ומספרו  ,שסימונם בארכיון

הוא :

. HM

יבוא על הברכה מר ז ' זלץ מבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי שליד האוניברסיטה העברית ,
שאיפשר לי גישה אל מספר פראגמאטיקות של קהילת מאנטובה  ,הנמצאות באוסף בית  -הספרים
הלאומי וציונן הוא

. ] 38

כמו כן נעזרתי בשלוש פראגמאטיקות שהופיעו כבר בדפוס והן

בונפיל  ,עמ ' . 52
אברהמס  ,עמ ' . 323

()2

2

משנת

1650

-

ראה  :סימונסון  ,ב  ,עמ '

)1( :

משנת

1599

-

ראה

:

( )3

משנת

1659

-

ראה

:

. 392

זהו פרק מאלף בפני עצמו  ,כמו כל הופעתם של מורי הריקוד היהודים בחצרות הדוכסים השונים

ז ייונו

למעלה

רוץ

)

,

ישי

- .

מחול של גבר ושתי נשים לצלילי נבל  -מיניאטורה מתוך כתב  -יד ( משנת

:

) 1463

של

היהודי גוליילמו אבראו מפזארו
זוגות רוקדים לצלילי לאוטה  ,הנשים בכיסוי ראש  ,ואולי יש להסיק מכך שאלה זוגות נשואים
האיור הוא מתוך כתב  -יד יהודי  ,איטליה  , 1470כתב  -יד רוטשילד ( מוזיאון ישראל ,
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יהודי איטליה  :על המחול

ן

69

המיוחד  ,הבא להסדיר את חיי המחול שבני הקהילה נהגו בהם  ,בתדירות כה דחופה
מצביע על חיי מחול מפותחים במסגרת החיים

החברתיים  -תרבותיים .

תוקפן של הפראגמאטיקות היה בדרך  -כלל פרק  -זמן שבין חמש לשבע שנים

ובמקרים בודדים לפרק  -זמן ממושך יותר  .במקרים כאלה  ,אם התגלו פרצות בגדרות
שמירתן של התקנות  ,באו כהוראות שעה חרמות קהל והשלימו את התקנות  .גם
מהוראות שעה אלה אנו למדים לעיתים פרק מאלף מאותם חיי

מחול .

למרות התייחסותו של ש ' סימונסון במחקרו ההיסטורי רחב ההיקף על יהודי
דוכסות מאנטובה בהבטים אחדים של חיי המחול הקהילתיים  ,הוא לא ירד לשורשי
תופעה זו אשר לא עמדה במרכז

א  .השתקפות חיי

מחקרו .

המחול במאה הי " ז

כבר מן הפראגמאטיקה הראשונה משנת

1635

שיש בה התייחסות לחיי המחול של

בני הקהילה עולה תמונה מאלפת של חיי המחול  .וזו לשון הסעיף

:

לא יוכלו לעשות מחולות הנקראים פיסטי בשום זמן ובשום מקום כי אם
ברשות מעלת הוק " י [ הועד קטן

יצ " ו ] .

אך המחול שנוהגים לעשות האשכנזים

בשמחת נשואים הנקרא מצוודנץ יוכל כל א ' מהקק " י [ מהקהילות קודש

יצ " ו ]

לעשותם אך בתנאי שיעשו אותו האנשים עם האנשים והנשים עם הנשים ולא
באופן

אחר .

3

סעיף זה דן בשתי תופעות שבחיי המחול בקהילה  :הראשונה דנה באיסור הריקוד

הנקרא פיסטי  4 ,שעוד נתייחס אליו בפירוט ; השנייה עוסקת בריקוד החתונה ה ' מצווה

טאנץ '  ,שהיה נהוג בקרב האשכנזים וקנה לו שביתה בין הקהלים של האיטליינים
והספרדים  .כאן ניתנת לאחרונים הרשות לרוקדו  ,בתנאי שלא יירקד כריקוד מעורב

לשני המינים  .שתי תופעות ריקודיות אלה יובהרו יותר מתוך עיון בפראגמאטיקה
משנת

. % 644

נכתב שם

:

לא יוכל איש או אשה לעשות מחול הנקרא פיסטה בשום זמן ובשום מקום כי

אם ברשות מעלת הוק " י אחרי שיקחו הרשות הצריך להם  .אך המחול שנוהגים

האשכנזים " צ ' ו ' לעשות במוצאי שבת הנקרא בלשונם מצות דאנצי יוכל כל

3

ובחברה הנוצרית ברחבי איטליה בתקופת הרנסאנס  ,שהיא תופעה המחכה עדיין למחקר מקיף .
ראה  :סימונסון  ,ב'  ,עמ '  ; 490 - 489רות  ,עמ '  ; 258 - 250שולוואס  ,עמ ' . 231 - 226 , 169 - 168
סעיף יג של הפראגמאטיקה  ,אמתע " י  ,מיק  . HM 235 .זאת הפראגמאטיקה הילידה שנותרה
בכתב  -יד בלבד  .כל היתר הופיעו בדפוס על גבי דפים בודדים גדולים במיוחד  ,וגם בכך יש
ייחוד  ,באשר התקנות אינן רשומות בפנקס הקהל אלא ניתנו להפצה בקרב הציבור  ( .על
המצווה טאנץ ראה להלן  ,לפני הערה

4

.6

)

בכל יתר הפראגמאטיקות הדנות בריקוד זה הוא מכונה בשמות פיסטה או

פיסטא .

ן

70

צבי פרידהבר

מק ' ק ' "

אחד

לעשות בשמח ' נישואין בלי שום רשות ממעל ' הוק " י אך בתנאי

שלא יעשו אותו רק אנשים עם אנשים ונשים עם נשים ולא באופן

אחר .

5

בהשוואת שתי הפראגמאטיקות האלה  ,מתבהרות שתי התופעות הריקודיות שהוזכרו

בהן  .האחת

:

מהותו של הריקוד ' פיסטה '  ,אשר מלשון התקנה האחרונה מתברר

שנרקד הן על  -ידי גברים והן על  -ידי נשים  ,וכדי לרוקדו נדרשה רשות מטעם הועד
הקטן  ,כלומר ממוני הקהל  .אך עדיין אין בידינו הסבר לאיסור שחל לרוקדו  .העניין
השני מבהיר יותר את מהות ריקוד  -החתונה  ,הוא ' ריקוד המצווה '  ,שהיה נהוג בקרב

היהודים האשכנזיים והם רקדוהו במוצאי  -שבת של

נישואים .

6

גם בעניין אחרון זה  ,לפנינו שתי תופעות חברתיות  .האחת  -בקרב היהודים
האשכנזים ' ריקוד המצווה ' היה ריקוד מעורב  .השנית  -חדירתם של מנהגי חתונה

אשכנזיים אל אחיהם האיטליינים והספרדים  .זו תופעה שלא היתה רווחת ביותר ,
במיוחד ביחסים שבין האשכנזים לספרדים במקומות מושבותיהם  ,משום שבדרך -

כלל ניסו הקהלים הספרדים להשתלט ולכפות את אורחות  -חייהם על אחיהם ממוצא
אחר  ,גם אם היו האחרונים ותיקים ורבים מהם
בפראגמאטיקה משנת

1652

במקום .

יש התייחסות נוספת לריקוד ה ' פיסטה '  ,ומתוכה אנו

למדים לראשונה כי היה זה ריקוד מעורב  ,ומכאן נבע האיסור והקצף שיצא עליו .
נאמר שם

:

לא יוכל שום איש או אשה לעשות מחול הנקרא פיסטה בשום מקום ובשום זמן
לרקד אנשים עם נשים לעולם ואפילו אנשים עם אנשים ונשים עם נשים לא
יוכלו לעשותו כי אם ברשות מעלת הממונים אשר יהיו בימים ההם אחרי

שיקחו הרשות הצריך להם כל עוד שיצטרך  .וגם אחרי הרשות הנ " ל לא ירקדו
יחד רק אנשים עם אנשי ' ונשים עם נשי ' כנ " ל ולא באופן

אחר .

7

ה ' פיסטה ' מתואר כאן כריקוד שנרקד בחברה היהודית כריקוד מעורב של גברים
ונשים  ,וככזה הוא נאסר לעולם  .אך גם בהירקדו בהפרדה בין המינים  ,נדרשה לכך
רשות
בשנת

הממונים .

החזרה המתמדת הדנה ברציפות בריקוד זה עד הפראגמאטיקה

מעוררת שאלות רבות  ,בדבר מקורו של ריקוד זה וצורת הירקדו  .החומרה

1765

הרבה שבה התייחסו ממוני הקהל כלפי ריקוד זה מצביעה בעליל  ,כי דרך ביצועו

העלתה בעיות מוסריות  .אם כך  ,מה הועילו בעלי התקנה בדרישתם לקבל את רשותם
לביצועו של ריקוד זה בחברות נפרדות  ,כשהתכנסותם של בני הקהילה היתה בחברות
מעורבות
5

?

על שאלה זו אין מענה במקורות

אמתע " י ,

מיק .

בנדון :

239

שבידינו .

8

. HM

פרידהבר ,

ריקודי ;

פרידהבר ,

הריקוד .

6

ראה

7

אמתע " י ,מיק .

8

ניסיתי לברר טיבו של ריקוד זה  -בקונגרס הבין  -לאומי לחקר מסורות הריקוד בחצרות דוכסי
איטליה במאה

243

. HM

ה 15 -

ואילך  ,שנערך לזכר הרקדן והכוריאוגראף היהודי גוליילמו אבראו דה

ן

יהודי איטליה  :על המחול

4יוימ

5צ
פראגמאטיקה משנת

1715

~

על ' מחול הנקרא פיסטה שבו מרקדים האנשיי עם הנשים

ו7

ומ

(. . .

)'

בהתייחסותו לתקנות של אותן שנים  ,מצביע פרופ ' ש ' סימונסון על החידושים
שבהן  ,ובין היתר על איסור עריכת ' פיסטה '  ,שלדעתו הוא איסור לעריכת נשפים
באירועים שונים שלא ברשות הועד

הקטן .

9

בכך הוא מתעלם מן ההקשר שבה

מופיעה המלה ' פיסטה ' בתקנות  ,כ ' מחול הנקרא פיסטה '  .מדובר לא באיזכור חד -
פעמי של האיסור על ' פיסטה '  ,כי אם באיזכורו ברצף של
130

שנה  ,משנת

עד שנת

1635

. 1765

19

פראגמאטיקות במשך

לחיזוק הטענה שמדובר במחול ולא בנשף ,

אביא אחת מתקנות קהילת פאדובה משנות

1530

ו  , 1536 -הדנה בעריכת מסיבות

ריקודים פנים  -קהילתיים  .וזו לשון התקנה  ,שכותרתה היא  ' :ע " ד [ על דבר] עשיית
פעשטי לרקד '

:

0ן

אנו מסדרים ומתקנים  ,ששום אדם מי שיהיה איש או אשה נער או זקן בחור או
בתולה לא יעשה פישטי לרקד כ " א מן שמונה ימים לחודש אדר הסמוך לפסח
עד אחד ועשרים יום לחודש  ,ולילי הוויליע שהם לילות קודם יום המול בן זכר
וזה בבית היולדת  ,ויום השבת לפני השבוע שחל יום חופה להיות בתוכה ,
ושבת שאחרי החופה וזה בבית הנשואין או מקום אשר יבחרו חתן וכלה  ,ויום

השבת אחרי פרסום איזה קנין מחתן וכלה ; ומלבד ימים אלה הנ " ל לא יעשה
שום פשטי לרקד בלי רצון ורשות הפרנסי ' וכל מי שאינו פורע עול עם בני

הקייק

יצ " ו לא

יוכל לעשות פשטה לרקד בשום זמן  ,אם לא יהיה לו רשות מאת

הפרנסים שיהיו בימי ' ההם .
פיזארו ( הוא

ח

בנימין העברי) שהתקיים בעיר הולדתו פיזארו בשנת . 1987

בקונגרס  ,שהשתתפו בו

ממיטב חוקרי המחול של תקופת הרנסאנס מאיטליה ומארצות אחרות  ,שאלתי מי מכיר מי יודע
דבר כלשהו על הריקוד ' פיסטה '  ,שהיה כה גפרן בקרב יהודי מאנטובה במשך כמאתיים שנה
לפחות

?

השאלה נשארה פתוחה  .ומכאן שאלה נוספת  ,האם היה זה ריקוד שנוצר ונרקד רק

במסגרת החברה
9

ראה

:

היהודית ?

סימונסון  ,עמ '

; 390

דבר זה אינו נראה לי  ,אך פתרון לשאלה

במהדורה האנגלית של ספרו מתרגם סימונסון את המונח ' פיסטה '

כ  -יט , ' 1451כלומר נשף  -ראה שם  ,עמ '
10

11

פעשטי לרקד

ראה

:

=

מסיבת

קארפי  ,עמ '

. 97

אין .

ריקודים .

. 537

72

ן
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בתקנה זו יש שימוש רב במלה  ,בנוסחים שונים  ,שעניינה מסיבות ריקוד  :בכותרת
התקנה  ' -פעשטי לרקד '  ,בגוף התקנה  ' -פישטי לרקד '  ' ,פעשטי לרקד ' ו ' פעשטה

לרקד '  ,ואף פעם אחת לא ' פיסטה '  .מכאן חיזוק למסקנה  ,כי בתקנות הקהל של
מאנטובה מדובר בריקוד מסוים  ,כמודגש בלשון הפראגמאטיקה ' מחול הנקרא

פיסטה ' .
עד הפראגמאטיקה בשנת

1685

אין שינויים בתוכן הסעיף הדן במחול ה ' פיסטה ' ,

אך באותה שנה בסוף הסעיף הדן בכך ישנה תוספת המחמירה בכל הקשור לריקודים
המעורבים בכללותם  .דבר שמלמד על קיומם של ריקודים מעורבים נוספים בחברה

זו  .פראגמאטיקה זו מובאת כאן

בשלמותה .

לא יוכלו איש או אשה לעשות מחול הנקרא פי ' סטה בשום מקום ובשום זמן
לרקד אנשים עם נשים ואפילו אנשים עם אנשים ונשים עם נשים לא יוכלו
לעשותו תוך הזמן שיתבאר כי אם ברשות מעלת הממונים אשר יהיו בימים
ההם אחרי שיקחו הרשות אשר יצטרך וגם אחרי הרשות הלז לא ירקדו יחד רק
אנשים לבד ונשים לבד ולא באופן אחר כי איסור חול במחולות אנשים ונשים
יחדיו לעולם יעמוד אפילו אחרי עבור זמן הפרגמטיקה הזאת 2 .י
ההחמרה כלפי ריקוד ה ' פיסטה ' והפעם הזו גם על כל תופעות הריקודים המעורבים

שהיו נהוגים בקהילה  -כמשתמע מסיום הסעיף -

היתה הפעם קיצונית במיוחד .

בתקנה שלפנינו לא נאמר באיזה ריקודים מעורבים מרובר  ,מכל מקום האיסור
המוחלט שהוטל על כלל הריקודים המעורבים פגע פגיעה קשה בחיים החברתיים ,
שרובו של הציבור לא היה יכול להשלים איתו  .שכן  ,בשנת  , 1687שנתיים לאחר
פירסום פראגמאטיקה זו  ,בלחצו של הציבור  ,פנו ממוני הקהל אל ר ' משה זכות
( הרמ " ז )  ,שהיה מהחותמים על התקנה  ,וביקשוהו להקל באיסור הכולל שהוטל על

הריקודים המעורבים  ,ולו בטקסי החתונה בלבד  .וזו לשון הפנייה אל

ביום ד ' ט ' באפריל תמ " ז לפר " ק

[ ] 1687

הרמ " ז :

אשרנו והסכמנו לחלות פני כמוהר " ר

משה זכות שיתיר לעשות מחול אנשים ונשים בנישואי בחור ובתולה פעם אחת
בלבד אך בתנאי שיהיו מלובשים בבתי ידים כמו כן להתיר בכל זמן ללומדי
המחול ללומדו האנשים עם הנשים עם בתי

ידים .

13

פן נוסף  ,חדש  ,מחיי המחול מתגלה לנו בפנייה זו אל הרמ " ז  ,והוא ' מורה המחול ' ,

המכונה כאן ' לומדי המחול '  .הממונים מבקשים לאפשר ל ' לומדי המחול ' את הוראת
המחול לתלמידיהם  ,באותה הגבלה מוסרית שבשעת מתן השיעורים יהיו התלמידים

לבושים בתי -ידים  ,כלומר כפפות  ,כנדרש מהרוקדים בטקס החתונה  .יצוין  ,כי על

12
13

אמתע " י  ,מיק .
אמתע " י  ,מיק .

264

265

. HM
. HM

ן
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המורה לריקודים אין כל הגבלות של זמן ומקום במתן שיעורי מחול  .על מעורבות
המורה לריקודים ומעמדו המקצועי והחברתי בקהילה  ,יפורט רק בפראגמאטיקות
האחרונות של המאה

להלן ) .

( ראה

ה 18 -

מכאן  ,שחיי המחול הפנים  -קהילתיים

במאנטובה התפרסו מעבר לריקוד ' פיסטה '  ,ולשם הדרכת בני הקהילה במיגוון
הריקודים  ,שהיו כנראה בעיקרם ריקודי זוגות חברתיים מעורבים  ,שעליהם אנו
שומעים באקראי בתקנות הקהל עד כה  ,נדרשו שירותי המורים

למחול .

4ן

בפראגמאטיקה משנת  , 1695שמונה שנים לאחר ההקלות שהיינו עדים להן  ,חזרו
ממוני הקהל והטילו מחדש את כל החומרות בעניין המחולות  ,כפי שפורטו
בפראגמאטיקה

משנת . 1685

בכך נגמרת סדרת תקנות הקהל מן המאה ה  , 17 -שמתוכן

השתקפו חיי המחול הפנים  -קהילתיים לאורך

כ 50 -

שנה .

ב  .השתקפות חיי המחול במאה הר " ח
הפראגמאטיקה הראשונה מן המאה

ה 8 -ן

היא משנת  , 1704ובה חוזרת שוב

.

ההתייחסות לריקוד ה ' פיסטה ' בלבד הסעיף הדן בכך מנוסח בקיצור נמרץ  ' :המחול
הנקרא פיסטה שבו מרקדים האנשים עם הנשים נאסר לעולם

זו לסעיף הייחודי לענייני המחול תימשך מעתה על פני

12

[ . '] . . .

15

פתיחה קצרה

פראגמאטיקות ברציפות

עד שנת  , 1765ללא שינוי משמעותי  .הדבר מלמד  ,כי כל התקנות כנגד אותו ריקוד
והריקודים המעורבים בכלל לא הועילו  ,וראיה לכך הצורך המתמיד לחזור על התקנה

פראגמאטיקה .

בכל

אך בלא שינויים או תוספות שהזמן גרמם אי

אפשר .

כך

בפראגמאטיקה משנת  1729צוין על מי חל אותו איסור המחולות  ' :כל הנאמר למעלה

יובן ויהיה נאסר לכל איש ואשה מקק " י של מנטובה ומנטובאנו היינו לבני עשר שנים

ומעלה '  .ובסיומו של אותו סעיף מסכם  ,ישנה עוד הדגשה מיוחדת לעניין המחולות ,
המחמירה וקובעת

:

' בבירור שכל מה שנאמר בשני הקפיטולי המדברים על דבר

המחול והצחוק יהיה איסורו לעולם אפילו אחרי תשלום שבע שנים של הפרגמטיקה

הזאת לא זולת ' 6 .י
בפראגמאטיקה משנת

1741

ישנו חידוש מסוים בדבר המחולות הנערכים בטקסי

:

הקק " י לתת

הנישואים  .וזו לשון התוספת

' זאת ועוד יהיה מסור לרצון מע ' ממוני

רשות בעד לילה אחת של שבעת ימי המשתה לרקד נשים עם נשים בלבד אם ככה
יראה

בעיניהם ' .

7ן

תקנה זו  ,המתירה ריקוד של נשים באחד מלילות שבעת ימי המשתה  ,הולכת
ומתרחבת בפראגמאטיקות הבאות בשנים

14

15

16
17

על המורים למחול -

ראה :

אמתי " ע  ,מיק . HM 280 .
אמתע " י  ,מיק . HM 300 .
ארכ ' הסמינר . 1741 ,

1747

מלבד המקורות שבהערה

ו 1753 -

2

ומקבלת משנה תוקף

גם  :פרידהבר  ,חיבור  ,עמ ' . 71 - 66

ן
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באירועים נוספים הקשורים לטקסי הנישואים  .בפראגמאטיקה בשנת

1747

קובעת

התוספת באותו סעיף  ' :זאת ועוד יהיה מסור לרצון מע ' ממוני הקק " י לתת רשות בעד
לילה אחת משבעת ימי המשתה כן לילה אחת בזמן השידוכין לרקד נשים עם נשים

בעיניהם ' .

ואנשים עם אנשים אם ככה יראה

8ן

תוספת זו מתירה אפוא את הריקודים

גם בשעת טקסי השידוכין  .ואילו הפראגמאטיקה משנת

% 753

מוסיפה היתר מיוחד ,

והוא לערוך ליל ריקודים ביום בואה של כלה שנישאה במקומה לבן קהילת

מאנטובה  .וזו לשון התקנה

:

' כן יוכלו לתת רשות כנ " ל באותו לילה שתבוא

לעיר כלה שתנשא לאיזה מבני קהלנו ונעשו מכבר הנישואין בעירה ' .

מחיו

9ן

התקנות האחרונות  ,שבהן הותרה רצועת האיסורים על מספר אירועים הקשורים
בטקסי החתונה  ,מלמדות  ,כי ממוני הקהל נאלצו להתחשב בצרכי הציבור גם אם
הדבר היה למורת

רוחם .

למרות זאת בפראגמאטיקה משנת  , 1759בסוף הסעיף

הקבוע האוסר על ריקוד ה ' פיסטה '  ,באה פסקה המבטלת את כל ההיתרים שניתנו
בפראגמאטיקות של השנים , % 741

 1747ו 1753 -

ללילות מחול שבטקסי החתונה ,

.

וזאת ללא מתן הסבר כלשהו הפראגמאטיקה האחרונה קובעת חד  -משמעית  ' :ולא
תהיה עוד שעת היתר בשידוכין

ובנישואין ' .

29

התהפוכות של היתרים ואיסורים של הריקודים בטקסי החתונה מלמדות  ,כי

ההיים החברתיים היו חזקים מכל תקנה  .ואכן לא עברה שנה  ,ובפראגמאטיקה משנת
1760

באה  ,לאחר הפיסקה הקבועה בדבר ריקוד ה ' פיסטה '  ,לראשונה גם התייחסות

אל המנגנים שליוו בנגינתם את טקסי החתונה  .מכאן שלמרות איסורי השנה הקודמת
המשיכו בני הקהילה לנהוג במנהגי מחול שהיו נהוגים בידם בטקסי החתונה  .נאמר
שם

:

' וחבל נוגנים אקאדי " מייא בלעז לא תהיה לה שעת היתר עוד בשידוכין

ובנישואין ' .

ן2

יש תמיהה רבה בתוספת זו  ,מאחר שעד כה לא הוזכרו המנגנים כלל

בפראגמאטיקה כלשהי  ,לא בכל הקשור לליווי הריקודים  ,ולא לעצם העסקתם
באירועים

חברתיים .

נראה להלן  ,כי למנגנים היו תפקידים בחגיגות

הנישואים .

התהפוכות הפנים חברתיות באו לידי ביטוי גם ביחס כלפי המנגנים  ,כמו
בפראגמאטיקה משנת  , 1765שבה בוטל האיסור עליהם  ,שצוטט לעיל  ,ואף יש בה
התייחסות לזהותם של

המנגנים .

לאחר האיסור הקבוע  ,בדבר ריקוד ה ' פיסטה '

המובא גם בפראגמאטיקה זו  ,באה ההתייחסות אל המנגנים  ' :וחבל נוגנים מבני עמנו

אקאד " ימייא בלעז הותרה

בנישואין והואיל דבשעת חדוה חדוה ' .

בחבר מנגנים יהודים  ,שנגינתם הותרה בטקסי
18

ארכ ' הסמינר ,

19

ארכ ' הסמינר ,

20

ארכ ' הסמינר ,

21

ראה

:

22

מדובר כאן אפוא

החתונה .

. 1747
. 1753
. 1759

ארכ ' הסמינר ,

. 1760

אקדמיה בתקופת הרנסאנס באיטליה היתה כינוי לקבוצות אנשים

שהתאגדו לשם מטרה הומאנית או מקצועית אמנותית משותפת  ,לדידנו כאן  -חבורות

מוסיקאים .
22

ארכ ' הסמינר ,

. 1765

יהודי איטליה  :על המחול

ן

75

מכאן ואילך חל שוב מפנה בפראגמאטיקות הבאות הדנות במחולות ובהתייחסות
למנגנים  .לא עוד התייחסות ייחודית לריקוד ה ' פיסטה ' אלא התייחסות לכלל ענייני

המחול והיוצאים במחול  .על מפנה זה מצביעה הפראגמאטיקה משנת  , 1771וזו
לשונה

' בנישואין הותרו חבל נוגנים אקאדי " מייא בלעז מבני עמנו והמחול נאסר

:

בכל זמן בין אנשים

ונשים ואלה יצאו מן הכלל האומן המלמד ובני משפחה אחת ' ' .

כאן הותרו הריקודים באופן יוצא  -מן  -הכלל למורה לריקודים  ,ו ' לבני משפחה

2

אחת ' .

ניתן להניח  ,שבמונח האחרון המדובר במשפחות החתן והכלה  ,בלי שהדבר נאמר
במפורשות ומבלי לציין עד איזו דרגה של קירבה משפחתית הותרו ריקודים

אלה .

לעניין אחרון זה חשיבות רבה  .רבות מתקנות קהילות ישראל התייחסו לעניין זה

רב .

בפירוט

ההתייחסות השנייה בתקנה זו היא אל המורה לריקודים ( ה ' אומן

המלמד ' )  ,ונשאלת השאלה  ,היש בכינוי זה כדי להצביע על מומחיותו או מקצועיותו
של המורה לריקודים  ,שכונה קודם לכן ' לומד
ה ' טאנצמייסטר '

?

כלומר :

המחול ' ?

האם לפנינו איש המקצוע ,

הרקדן והמורה המקצועיים  ,וכאלה היו בקרב קהילת

מאנטובה כמו בהרבה מקהילות ישראל באיטליה בתקופת הרנסאנס

ולאחריה .

שני עניינים אחרונים אלה יידונו להלן ביתר הרחבה  .כינויו של המורה לריקודים
והיתר הריקודים המעורבים במסגרות המשפחתיות  ,נדונים גם  -כן  -לשם השוואה

בתקנה של קהילת פרארה  -שכנתה של קהילת
( בסמוך לזמן התקנות שנדונו לעיל) ,

הקובעת :

מאנטובה  -בשנת

1751

' שלא לחול במחולות אנשים ונשים

יחד רק איש ואשתו אב עם בתו אח ואחות והמלמד עמהם והסכמה זו תעמוד בתקפה
עד תום הזמן המוגבל בספרי

הקק " י ' .

24

בתקנה זו נקרא המורה לריקודים בשם

' המלמד '  ,קרוב ללשון הבקשה של קהילת מאנטובה לרמ " ז  ,שם הוא כונה ' לומד
המחול '  .אשר להיתר הריקודים המעורבים של ' בני משפחה אחת '  ,בתקנה זו בא
פירוט מדויק במי

המדובר .

נחזור לתקנות קהילת מאנטובה  .בהמשך הפראגמאטיקה משנת

1771

ובזו הבאה

אתריה  ,בשנת  , 1777יש תוספת על זהות חבר הנוגנים בתקנה  ,הקובעת  ' :חבל נוגנים
אקאדמ " ייא בנישואין הותרה בנוגנים מבני עמנו בלבד ודווקא אחר נטילת הרשות
ממע '

ממוני הקק " י ' .

25

נוסף לקביעה בתקנה זו שיש לטול רשות מאת ממוני הקהל גם

לעניין המנגנים  ,דבר שהיה נהוג עד כה רק לגבי הריקודים והרוקדים בלבד -
התוספת המשמעותית כאן היא בת מלה אחת

הותרה הזמנת מנגנים ' מבני עמנו

:

' בלבד '  .כלומר  ,בנגינה בחתונות ,

בלבד ' .

קביעה זו  ,כאחרות  ,לא תמיד עמדה במבחן הזמן והמציאות החברתית של בני
23
24

הספריה הלאומית

ראה

:

. ]38

טירני ,חלק יו " ד  ,הלכות הסכמות ותקנות  ,ס " כה  ,סו " ק יא  . 1לדברי

זו היא אחת התקנות שחודשו בשנת

, 1751

ר ' דניאל טירני  ,תקנה

כלומר לפנינו תקנה קדומה יותר שחודשה באותה

שנה  .ראה גם  :אסף  ,עמ ' ר ; הדף המקורי של תקנה זו בכתב  -יד על קלף מעוטר בעיטורים
צבעוניים  ,בלי ציון תאריך ומקום הוצאתו  ,נמצא כאמתע " י וציונו שם הוא  yg 43 :זנ
25

הספריה הלאומית ,

. ] 38

ן

76

צבי פרידהבר

הקהילה  ,כפי שנראה בפראגמאטיקה הבאה  ,משנת  , 1783שבה נכללה התייחסות

שונה אל המנגנים  .פראגמאטיקה זו  ,שיש בה גם תוספת הנוגעת בפן נוסף של טקסי
החתונה שטרם עמדנו עליו  ,כותרתה בעניין המחולות

היא :

' נגינה ומחול

וצחוק ' .

כותרת זו תציין מעתה את כל הפראגמאטיקות עד האחרונה בהן בשנת  , 1795אך

בתוכנה יהיו שינויים בהתייחסויות אל מנגנים ורוקדים  .בפראגמאטיקה משנת

1783

נאמר :

חבל נוגנים אקדי " מייא בלע " ז בנשואין הותרה אפילו שלא מבני עמנו  .וכמו כן

בליל לכת הכלה לבית החתן  .ודווקא אחרי נטילת הרשות ממע ' ממוני הקק " י .
המחול אסור בכל זמן בין אנשים ונשים  .ואלה יצאו מן הכלל  .האומן המלמד
ובני משפחה

אחת .

26

בתקנה זו שוב חל שינוי ביחס כלפי המנגנים שלא מבני ברית  ,שעתה הותר להם
ליטול חלק בנגינה בטקסי החתונה של יהודים  .הוספה אחרת בתקנה זו מלמדת אותנו

על אחד ממנהגי החתונה  ,ליל הובלת הכלה לבית חתנה  ,שבו גם  -כן הותר לנגן  .דבר
זה נעשה כנראה בעסק גדול  ,בתהלוכה מלווה נגינה  ,ויש להניח שגם הריקודים לא

חסרו באירוע זה  .יצויין עוד  ,שכל ההגבלות שחלו על מספר המשתתפים בטקסים

ובמשתאות השונים בחתונה בוטלו לשם מתן אפשרות לרבים להשתתף באירוע זה .
במיוחד הוסרו ההגבלות החמורות כלפי השתתפותן של הנשים  ,כפי שאנו למדים
מסוף הסעיף באותה פראגמאטיקה  ,שכותרתו היא

:

' סדר נשים '  ,ובו

נאמר :

' אמנם

כשהולכות ללוות הכלה או היולדת יכולות להיות ארבע בלעדה  .ורק בלילה בלוות
הכלה לבית בעלה אין

קצבה ' .

עקב תוספת זו נחזור על הפראגמאטיקות משנים עברו  ,ונבחן מה נאמר בהן

בסוגיה זו  .והנה בפראגמאטיקה משנת  , 1741בסעיף ' נישואין ' הדן בענייני נישואים ,
נאמר לפני הפיסקה בסעיף שדנו בו בהיתר הריקודים באחד מלילות שבעת ימי
המשתה  ,כדלקמן

:

' ובזמן לוות הכלה לבית החתן אחרי שבעת ימי המשתה כל עוד

שיהיה בלילה וימצאו שערי החצר סגורים ולא זולת יוכלו להזמין כל הנשים שירצו
ללוותה בשמחה בכינורות וצלצלים

כמו שהיה המנהג הקדמון ' .

27

פיסקה זו מלמדת

על עוד פן של החיים הפנימיים בגטו של מאנטובה  ,שבו דאגו פרנסי הקהל  ,כי

השמחות והחיים החברתיים  -תרבותיים יישמרו עד כמה שהדבר ניתן במסגרות הבית

פנימה ולא יפרצו מחוצה לו .

כאשר היה הכרח לערוך חגיגות כאלה בחלקן

בפרהסיה  ,ברחובה של עיר  ,העדיפו לעשותן בלילה  ,שעה ששערי

הגטו היו נעולים .

כמו כן מצביע המקור שלפנינו  ,כי המדובר במנהג קדמון שהיה נהוג בקהילה זו .
אמנם בפראגמאטיקות שמשנת

174 %

עד שנת

1783

לא היתה כל התייחסות

למנגנים שליוו את טקסי החתונה  ,אף  -על  -פי  -כן ברור עתה שהם היו חלק בלתי נפרד
26

ארכ' הסמינר ,

27

ארכ ' הסמינר

1783
1741

( ומשם גם הציטוט
( וראה הערה

. ) 17

הבא ) .

ן

יהודי איטליה  :על המחול

77

מטקסים אלה  .על הימצאות נגנים ורקדנים יהודים במאנטובה  -לאו דווקא במגזר
היהודי הפנים קהילתי אלא בחצרות הדוכסים  -זמן רב לפני פירסום תקנות הקהל
בענייני מותרות ומחול מראשית המאה ה  , 17 -יש בידינו עדויות

בפראגמאטיקה משנת

רבות .

28

אין חידוש לגבי מחולות  ,מורה לריקודים ונגנים

1789

בהשוואה למה שנקבע בתקנות קודמות  ,אך יש בה הרחבת היריעה והכללת חג
הפורים במסגרת ההיתרים להזמנת מנגנים וליציאה במחולות  .וזו לשון התוספת
הנדונה

' חבל נוגנים אקאדי " מייא בלעז ברבים נאסרה לגמרי רק בנישואין ובליל

:

פורים הותרה

[ .'] . . .

29

על ההיתרים המיוחדים לרקד בימות הפורים  -גם ריקודים

מעורבים  -בקהילות איטליה  ,עמדתי בהרחבה בפירסומים אחרים ואין כאן המקום
לעמוד על תופעה
מנגנים הוזמנו גם

מעניינת זו ' .

בהתחלת התקנה האחרונה  ,יש רמז ברור  ,שאותם

0

לאירועים נוספים בחיי חברה זו  ,בלי לפרט לאיזה אירועים הכוונה .

על כך מצביעה ראשיתה של התקנה  ,המורה על איסור ' נגינתם ברבים '  ,להוציא מכלל
זה את האירועים שבהם הותרה נגינתם  ,כמפורט בהמשך

התקנה .

בשתי הפראגמאטיקות האחרונות שפירסמו ממוני קהל מאנטובה בשנת
ובשנת

% 795

31

-

792ן

השנה שבה כבשו הצרפתים את העיר  -אין כל שינויים בתוכנם

לאלה שקדמו להן  .בכך הסתיימו לדידנו מקורות המידע על חיי המחול בקהילה
28
29

זו .
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