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  ה"ב

                                          

מלגות הנשיא "עבודת דוקטור זו הושלמה בעזרת מלגה נדיבה שניתנה לי במסגרת    

לדיק� ולרקטור , הנני מודה לנשיא האוניברסיטה". והדיק� לדוקטורנטי� מצטייני�

לתורמי� מילטו�  תודה מיוחדת. על הענקת המלגה שאיפשרה את השלמת העבודה

  .ייקובס'ומירנה ג

  

  

  

' יהודית עציו� ופרופ' למוריי ומנחיי פרופ עמוקי�כני� ולהביע רגשי תודה ברצוני    

עציו� ' פרופ. ליוו אותי מקרוב במהל� כתיבת המחקר הנוכחיאשר , אדווי� סרוסי

, לא חסכו מזמנ� וממרצ�, סרוסי היו אלה אשר ניתבו אותי למחקר הנוכחי' ופרופ

  .תודה מקרב לב. לאור� כל הדר� עזרו והאמינו בי, תמכו, עודדו

ברצוני להודות לעובדי הארכיו� של המחלקה למוסיקה בבית הספרי� , כמו כ�   

ובפרט לספרנית דריה ישראלי , הלאומי והאוניברסיטאי של האוניברסיטה העברית

    .סבלנותהאדיבותה ו, על עזרתה

  .הכוונתה והערותיה המועילות, ברלובי  על עזרתהיפה ' תודה מיוחדת לפרופ   
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  תקציר

  

מטרת המחקר הנוכחי היא לעמוד על מכלול האספקטי� הקשורי� ליצירת    

ישראל מתחילת העלייה הראשונה �פופולרית באר�� התרבות המוסיקלית העממית

הונחו היסודות לזהותה בתקופה זו . ועד סו� מלחמת העול� הראשונה �1882ב

אחד הגורמי� תה יוהתרבות המוסיקלית הי, הלאומית של המדינה המתהווה

  .זהות לאומית זוהחשובי� בהתהוותה של 

כי תרבות מוסיקלית ופולקלור מוסיקלי  ההנחההנוכחי מתבסס על המחקר    

תהלי! , משו� כ! .זהותה הלאומית של אומה מודרניתמהווי� אבני יסוד ב

פופולרית אינו נאמד �התפתחותה של התרבות המוסיקלית העברית העממית

. בתקופה יבט המוסיקלי בלבד של השירי� שנכתבו והושרובאמצעות בחינת הה

רוב המנגינות היו שאולות מארצות המוצא של יש להצביע מראש ש, יתירה מזאת

את מהות המהפכה  �במלוא י�משקפאינ� הטקסטי� של השירי� א� . העולי�

ישראל בעיד" הציונית משו� שלא נית" להבי" מה� �התרבותית שהתרחשה באר�

מורכבות החברתית והתרבותית של חיי העולי� באר� בתקופה של שתי בלבד את ה

ההיסטורית של התרבות  המשמעותלעמוד על מלוא  מנת�על .העליות הראשונות

שלושה  להתייחס אל הכרחי, המוסיקלית הפופולרית שנוצרה באר� בתקופה הנדונה

 אופייה) ב( ;עצמ� מאפייניה� של השירי�) א(: ניה�ביהגומלי" יחסי פרמטרי� ו

האידיאולוגיה ) ג(; שירי� אלה צרכו והפיצו, קבוצת האנשי� שיצרושל  הדמוגרפי

  .באר� של  התרבות המוסיקליתכינונה מאחורי  שעמדה

הנבחנת בראי התפיסה של , מוקדש לאידיאולוגיה הציונית הפרק הראשו�   

ו בספר אריק הובסבאו�י "עתפיסה אשר הוטבעה לראשונה , "אמצאת מסורת"

. The Invention of Tradition (Cambridge University Press, 1994) הנודע



ב 

 צורה של זיקה אלתגובה הלובשת , מסורות מומצאות הנ" תגובה למצבי� חדשי�

שני עקרונות בסיסיי� מונחי�  .צירו� של שניה� או מדומה, עבר אמיתי – העבר

אילו  :קרו" הבחירהע הראשו" הוא .ביסודו של כל תהלי! של אמצאת מסורת

. "להצליל"ואילו , "להאיר"מסורות או אירועי� היסטוריי� בוחרי� , מנהגי�

עקרו" המתח המתמיד בי" העול� המודרני לבי" הנסיו" לקבע העיקרו" השני הוא 

בלתי "לפחות חלקי� מסוימי� של חיי החברה בתו! השינוי וההתחדשות כ

העבודה הנוכחית  .י" הרוחות החדשותלב, בי" החלק הקבוע והיש" ,קרי, "משתני�

אבני היסוד בבניית התרבות העברית בכלל מדגימה כיצד כל הסממני� הללו היוו 

  .והתרבות המוסיקלית הפופולרית בפרט

 ציוני אירועי�באמצעות  ,קוד� כל ,תהלי! האמצאה בכל חברה נתונה נבנה   

סיפורי , אנדרטאות ,טקסי זיכרו", חגיגות, חגי�: וסמלי� המתקשרי� אל העבר

למערכת החינו! . ההמנו" הלאומי, הדגל הלאומי, מחזות, שירי�, מיתוסי�, גבורה

הפצה של המסורות הלאומיות וההחדרה תהלי! הב נודעת חשיבות מיוחדת

כי א� , לא רק להחיות ולחזק את הזכרונות הקיימי� כי ה" מאפשרות, המומצאות

לתחושת ולתרו� , מחד ,ת של העברלהציג פרשנות מחודשבמטרה , ג� לשנות�

  . מאיד!, קולקטיביהזיכרו" הההמשכיות של 

תנועה את הבולטי� שייחדו המאפייני� מדגיש הפרק הראשו" את ה, בהמש!   

. ושהעצימו אצלה את תהלי! אמצאת המסורת לאומיותהתנועות ההציונית  משאר 

� של המאה ה �80ת הרק החל משנו, התנועה הציונית הופיעה באיחור יחסי, ראשית

אר� בעל משמעות היסטורית וזיקה קמאית לע� � היא התמקדה בחבל, שנית. 19

במילי�  .למרות שרוב הע� היהודי חי בארצות אחרות במש! מאות שני�, היהודי

האידיאולוגיה הציונית הלאומית נולדה לפני שהייתה קיימת טריטוריה , אחרות

אילצה את שכ" היא , מרחיקות לכתהיו השלכות לתופעה חריגה זו  .מיושבת

 )טבעיי� במקומות אחרי�כ הנתפסי�( מנגנוני�בזמ" קצר ליצור התנועה הציונית 

 כשפה מדוברתהעברית חודשה השפה  ,שלישית .הלאומית שיתמכו באידיאולוגיה



ג 

 ה שלבמקביל להולדת ,בתור אחד היישומי� המובהקי� לאידיאולוגיה הלאומית

, לבסו� .)בניגוד לאומות אחרות, כ"קוד� לולא ( עצמה ולוגיה הלאומיתהאידיא

רצ� טריטוריאלי , מטבע הדברי�, מדגישותאחרות התנועות לאומיות בניגוד ל

 ,לחילופי", ופנתה העשיר של הגלות את העברטישטשה  התנועה הציונית ,וכרונולוגי

  . ישראל� של חיי הע� היהודי באר� אל ההיסטוריה הרחוקה

, דהיינו( חייו של היהודיתחומי בשינוי בכל  תוהציונדגלה  ,יתכתנועה מהפכנ   

 כל התופעות, בהתא� לכ! .)ואישית תתרבותי ,תחברתי, תכלכלי, תפוליטימבחינה 

לא , כולל רפרטואר השירי� של התקופה, התרבותיות והחינוכיות בראשית היישוב

�על, במלי� אחרות .אלא א� חיזקו והפיצו אותה, רק נתנו ביטוי לאידיאולוגיה זו

היה , אשר יובדל מ" הזיכרו" היהודי המסורתי, מנת לבנות זיכרו" קולקטיבי ציוני

, לפרש מחדש אירועי� ידועי�, בנרטיב ההיסטורי היהודי" רביזיה"לערו! צור! 

, לפיכ!( .להמציא מסורת, או בקיצור, להסיט את הדגש, אירועי� אחרי�" להצניע"

: יה שלפני העיד" הציוני לשתי תקופות מרכזיותההיסטורהציונות את חילקה 

 ,בהיסטוריה של הע� היהודי" תקופת הזוהר"שנתפסה כ, התקופה הקדומה

מטרתה של חלוקה זו הייתה הבלטה . "תקופת החוש!"שנתפסה כ, ותקופת הגלות

הקשר לאדמת , נושא הגבורה היהודית: של שלושה נושאי� היסטוריי� מרכזיי�

פוליטי על פני ההיבט הדתי באירועי� � ההיבט הלאומיפת ישראל והעד�אר�

  ).היסטוריי� ידועי�

ניכרת בתנועה , מצד אחד, שהרי, ד" בתרבות באידיאולוגיה הציונית השניהפרק    

הציונית השאיפה למלא במהירות את התרבות העברית החדשה בתוכ" ספציפי 

רבי� לא הולידו הדיוני� ה, א! מאיד!, כאחד היסודות לזהות הלאומית החדשה

על הרצו" העז והמודעות  זה מעיד מצב .פרוגרמה מגובשת ומפורטת בנושא

המוגברת לצור! לטפח תרבות עברית כחלק משמעותי ביותר בתו! המפעל הציוני 

יכולת להתוות נתיב התפתחות מעשי ולמלא אותו �על אי ,ויחד ע� זאת, הכללי

א התרבות הייתה מונחת ההנחה בבסיס כל הדיוני� אודות נוש .בתוכ" קונקרטי



ד 

המובנת מאליה כי היווצרותה של תרבות יהודית חדשה חייבת להיות חלק 

אינטגראלי מתהלי! התגבשותה של הזהות היהודית החדשה וכי בניית תרבות 

בפרק . ישראל היא אחת ממטרותיה המוצהרות של התנועה הציונית� חדשה באר�

שדנו בנושא התרבות העברית מרכזיי� אישי� שלושה כתביה� של נדוני� 

הדיוני� הרבי�  .צבי� בסקי ורחל ינאית ב"'מיכה יוס� ברדיצ, אחד הע�: העתידית

א! לא בכ! שהתוו , אודות התרבות תרמו רבות לבריאתה והתפתחותה הראשונית

אלא בכ! שהעלו את נושא התרבות לעדיפות גבוהה , דר! התפתחות ברורה ומגובשת

� הציבורי כפ" שלא נופל בחשיבותו מצדדי� אחרי� של המהפכה בסדר היוכל כ! 

יהודי רוסיה המשכילי� והחילוני� מילאו תפקיד מרכזי בעיצוב התרבות  .הציונית

היוו ה" משו� ש, משו� שייחסו חשיבות רבה לנושא התרבותה" , בתקופה הנדונה

  . ועלאלה אשר יצרו את התרבות בפ בעיקר משו� שהיורוב בהגות הציונית ו

 אופייה של התרבות המוסיקלית שנוצרהשלושה גורמי� דומיננטיי� קבעו את    

היו מש� שהגיעו העולי�  ,כאמור ,שהרי, איתאירופ�תרבות מזרח :בתקופה הנדונה

הרצו" העז  ;גור� שקבע את טיבו של רפרטואר השירי� – התרבות העיקריי� נושאי

 ;מ" הישוב רבי� אישי� התגייסו  שלש� כ!להעמיד במהירות מערכות תרבותיות 

שני הגורמי�  –הציונית  אידיאולוגיהוכינו" תרבות חדשה כמרכיב בולט ב

האחרוני� היו אחראי� למודעות המוגברת לצור! להעמיד במהירות רפרטואר 

הצטרפו  אלה גורמי�אל שלושת . תרבותי מגוו" ולאינטנסיביות של התהלי!

שהוליד את (אורח החיי� השיתופי , יבה באר�המצב והסב :כגו" ,מרכיבי� משניי�

שהשפיעו על כיוו" היצירה  י�דומיננטיאישי� רקע של וה )"ביחד"ההווי של ה

  .התרבותית

, קבוצת האנשי� שיצרושל  הדמוגרפי אופייהבעבודה זו עוסק בשלישי הפרק ה   

ה ישראל בתקופ� באר�היישוב היהודי . תרבות המוסיקלית הזאתצרכו והפיצו את ה

לא השתת� בבניית התרבות " היישוב היש"". גו� מגובש וממוסד הוולא היהנדונה 

את . חילונית ביסודהמשו� שהייתה , )בכללותו וא� התנגד לרעיו" הציוני( החדשה



ה 

: הרעיונות הציוניי� באר� ייצג היישוב החדש שכלל שלוש קבוצות עיקריות

 והאינטליגנציה העירונית ניכר בקרב. הפועלי�והאיכרי�  ,האינטליגנציה העירונית

 והתרכזאשר ישראל �ביותר המודעות והשאיפה ליצור תרבות עברית חדשה באר�

קידו� וייסוד אגודות מוסיקליות כולל , בעיקר בהקמת מוסדות תרבות שוני�

פעילויות ספונטניות בשטח התרבות והמוסיקה , לעומת זאת. המוסיקה האמנותית

נודע תפקיד מרכזי בבניית התרבות עברית בתחילת שלה" , תועממי�הפופולריות

  .הפועלי� והאיכרי�פרי יוזמת� של  יוה ,היישוב

מוסיקליות בקרב �סוקר את סוגי הפעילויות התרבותיות רביעיהפרק ה   

שכל , תו! עיו" בתולדות ההתיישבות בולטת לעי" העובדהמ .המתיישבי� הראשוני�

 –אינטליגנציה , פועלי�, חקלאי� –� ידי המתיישבי� הראשוני�צעד שנעשה על

שחלק גדול מפעולות התרבות למרות . התקשר באופ" כלשהו לקידו� העניי" הלאומי

נראה כי כול" כוונו ליעד , ספונטניות ולא מתוכננות מראש, פרי יוזמה מקומית ההי

שלא נכתב בתקופה כל הדבר מפליא במיוחד לאור העובדה . מוגדר של יצירת תרבות

  .לתחייה תרבותיתשמי ומפורט מצע ר

. שירי� מתקופת שתי העליות הראשונות 237קורפוס של מציג  חמישיהפרק ה   

כ! קשה יותר להעמיד קורפוס שירי� מלא במידה , ככל שהולכי� אחורה בזמ"

כזאת שיית" מושג ברור על מצב התרבות המוסיקלית הפופולרית בישראל בתקופה 

של שירי� ) אגב�לרוב בדר!(אזכורי� ופה כוללי� אמנ� מקורות התק. הרלוונטית

 מופיעי� לעיתי� בזכרונותיה� של המתיישבי�ה ,חגיגות וטקסי�בומעמדי שירה 

 ,אול�. סיפורי� וקטעי עיתונות או, רשמי מסע ,ספרי מסע, מכתבי� ,יומני�: כגו"

. לא יבואו בצדו תווי הלח" שלו, אפילו א� מובא במקור כלשהו שיר במלואו

קוד� כל , �20רוני� ע� תווי� החלו להופיע בעיקר למ" העשור השני של המאה השי

א� כי אי" כל ביטחו" שהגירסה ( ת לפעילותו של אברה� צבי אידלסו"הודו

, אלה למרות מגבלות ).הגירסה שאכ" הושרה אז ייתההבספריו המוסיקלית 

בראש סדר א� , הרפרטואר של המתיישבי� הראשוני� נית" לשחזור במידה רבה



ו 

דבר (העדיפויות מציבי� לא שחזור מדוקדק של כל השירי� על לחניה� המקוריי� 

האווירה של , אלא מאפייני הרפרטואר באופ" רחב, )בלתי אפשרי בפני עצמו

התהליכי� שעיצבו את הזמר העברי מראשיתו והניחו יסוד אית" , התקופה

שירי�  –" חשובי�"להתפתחותו העתידית וכמוב" העמדה של קורפוס שירי� 

   .שלגביה� אי" כל ספק כי היו פופולריי�

, קבצי השירי� ששימשו מקור לשירי התקופה בהמש! מפורטי� בפרק הרביעי   

אנרי� 'וכ" נסיו" לסווג את השירי� לז, תהלי! של מיו" השירי� והרכבת הרפרטואר

, ההקשר לאדמ, מהפכה הציוניתישיר ל�אשר רוב� מתקשר באופ" ישיר ובלתי

הפרק . פוליטי על פני ההיבט הדתי�הגבורה היהודית ומת" עדיפות להיבט הלאומי

מציג  יביעפרק השהואילו , עוסק באופ" היווצרות השירי� ודרכי הפצת� שיהשי

אשר לגביה� אי" ספק כי היו נפוצי� ומושרי� בתקופה בה ,  "להיטי�"שורה של 

  . מתמקד המחקר הנוכחי

אלא , ישראלי ייחודי�נדונה לא נוצר סגנו" מוסיקלי אר�בתקופה היש להדגיש ש   

וא� , התרבות המוסיקלית הפופולרית נשענה לחלוטי" על לחני� גלותיי� קיימי�

לחני� לא , אול�. אירופי מובהק� הלחני� המעטי� שנכתבו באר� נשאו אופי מזרח

טת מוסיקה לאומית נשפשכ" , "מקורית"תרבות העדר מקוריי� אינ� מעידי� על 

בשל אלא , תכונות מסוימות המצויות בתו! המוסיקה עצמהבשל ומתקבלת לא 

ו חלק והי שירי�ה. כאל לאומיתזו למוסיקה המתייחסת קביעת דעה קולקטיבית 

אישרו את יעדיה וקידמו , אינטגראלי מהמהפכה הציונית בכ! שנשאו את מסריה

  .   את הופעתו של האד� החדש בתרבות החדשה
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  מבוא

  

אחד השירי� המפורסמי� ביותר מתקופת העלייה , 1)166( "ניצני�"לפנינו השיר    

את הטקסט בעברית כתב  2".פה באר� חמדת אבות"הידוע ג� בש� , השנייה

לגליל של תלמידי  לקראת הטיול, 1912המשורר והמורה ישראל דושמ  בשנת 

על הלח  של שיר אידי " הולבש"הטקסט העברי של דושמ  ". יההרצל"הגימנסיה 

, את המילי� של השיר באידיש 3.מאת הרמ  צבי ארלי#" גלות מארש"ידוע בש� 

המשוררי� "שנמנה ע� , כתב מוריס רוזנפלד, "ניצני�"אשר שימש בסיס מוסיקלי ל

זכו , באידיש ובעברית, שתי הגירסאות של השיר 4.בתקופה" הפרולטריי�

השוואה . שראל החל מתקופת העלייה השנייהי'לפופולריות רבה ה  בגולה וה  באר�

בי  הטקסט בעברית לבי  זה באידיש מעלה ניגוד גמור ביניה� מבחינת האווירה 

בחוסר אמונה מוחלט בעתיד , המתאפיי  באווירה קודרת, הטקסט באידיש. והתוכ 

מהווה דוגמה , טוב יותר וביכולתו של הע� היהודי לחל� עצמו ממצבו העגו�

רוח זה ניכר במיוחד בבית האחרו  המבטא 'מצב .הרוח הגלותי'ד למצבאופיינית מא

מעבר תמידי מייסורי� לכאב וראיית המוות כמוצא מיוחל , חוסר תקווה ותכלית

הטקסט בעברית שופע , בניגוד לטקסט הפסימי בשיר האידי. מהמציאות

מו עתיד אמונה בעתיד טוב של הע� היהודי וביטחו  ביכולתו לבנות לעצ, אופטימיות

   5".גלותית"היא אותה מנגינה , לעומת זאת, המנגינה. זה

גלומה התמצית של צמיחת התרבות המוסיקלית " ניצני�"בהיסטוריה של השיר    

  :רכיביה המרכזיי� ה�. ישראל' העברית החדשה באר�

                                                 
1

 .המספר בסוגריי� מצביע על מספרו הסידורי של השיר בנספחי� 
2

 ".ש� באר� חמדת אבות"בגולה נהוג היה לשיר את השורה הראשונה  
3

שמואל . שמואל שפירא מציי  את ריכטר כמחבר המוסיקה. 13, )1999 –ט "תשנ, תל אביב( מעייני הזמר, מאיר נוי 
 .20, )1948, המרכז לתרבות :תל אביב( משירי העלייה השנייה, שפירא

4
מכא  אופי השירה שלו על . וכל חייו היה פועל עני שעבד בתנאי ניצול, מוריס רוזנפלד נולד בפולי  וחי בניו יורק 

 .ב"השירי� שלו היו פופולריי� במיוחד באסיפות של פועלי התעשייה היהודיי� בארה. המפעלי� הנצלניי�
5

  .אופי וביצוע השיר השתנו א- ה�, טמפו. הכוונה כא  לאות� תווי� 
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   ;הישענות על לח  קיי� וידוע •

  ;הרוח באופ  קיצוני'טקסט חדש שנכתב ללח  זה בו משתנה מצב •

 ;שימוש בלעדי בשפה העברית •

  ;ספר' שיר שנכתב בידי מורה לצרכי� חינוכיי� ושהופ� לראשונה בבית •

 ;שיר לכת המיועד לשירה בצוותא ובטיולי� •

, אוריינטציה כלפי העתיד: כגו , מספר מוטיבי� בולטי� בתוכ  המילולי •

 .ישראל ורוח אופטימית באופ  כללי'הדגשת הקשר לאר�

 

, מחד: לוב של שני יסודות עיקריי� המנוגדי� זה לזה לכאורהראינו כא  שי   

תפנית חדה בצורת המחשבה היהודית , ומאיד#, המשכיות מ  הגלות מבחינת הלח 

, 19'שאופייה נבע מהדיכוי ומרדיפות היהודי� במזרח אירופה במאה ההגלותית 

טי זה מתח דיאלק. מבחינת הטקסט, שמסביבה זו צמחו פעילי הציונות הראשוני�

בי  החדשנות הרדיקלית לבי  ההמשכיות מ  העבר הוא ממאפייני היסוד של 

נושא אמצאת המסורת יידו  . קונספציה עליה מושתת מחקר זה ,אמצאת המסורת

דה כאחד המנגנוני� הבסיסיי� של בניית אומה בעיד  ובהרחבה במהל# העב

  .לתו של מנגנו  זהלבחינת פעו case-studyכשהתנועה הציונית משמשת , הלאומיות

מטרת המחקר הנוכחי היא לעמוד על מכלול האספקטי� הקשורי� ביצירת    

כחלק  ישראל'פופולרית בשפה העברית באר�'התרבות המוסיקלית העממית

ועד  1882'החל מ  העלייה הראשונה ב, מהתהוותה של ישות לאומית יהודית חדשה

 י� בעבודה זומייצג" פופולרי"או " עממי" י�המונח. סו- מלחמת העול� הראשונה

שתזכה , "אמנותית"המכונה תרבות מוסיקלית הנבדלת מזו של המוסיקה 

ורק בהקשרי� לנושא המוסיקה , לאזכורי� אקראיי� בלבד במהל# העבודה

נובע מכ# שהתרבות " עממי"ו" פופולרי"השימוש לסירוגי  במונחי�  .הפופולרית

בשלהי המאה  אל נוצרה ברובה המכריעישר' המוסיקלית של היישוב היהודי באר�
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מועברת (" תעממי" מוסיקה היא נמצאת בתפר שבי , כיוו  שכ# .20'במאה הו 19' ה

' לא, תעירוני" (תפופולרי"מוסיקה לבי   ,)תכפרי, תאנונימי, תסורתימ, פה'בעל

  .)שמחבריה ידועי� ,תמסחרי, תאתני'או לא תקהילתי

, כידוע, משו� שבשנה זו החלהנבחרה כשנת תחילת המחקר  1882שנת    

ומקובל להחשיב שנה זו כתחילתו של העיד  הציוני , ההתיישבות באר� בפועל

איננה מקובלת ברוב המחקרי� , לעומת זאת, 1918שנת . בהיסטוריה היהודית

שסיומה הוא ג� נקודת סיו� עבור המחקר , העלייה השנייה. כסיו� של תקופה

. שנת תחילתה של מלחמת העול� הראשונה, 1914'ב, כידוע, הסתיימה, הנוכחי

את . יישובכמסיימת תקופה בתולדות ה 1914מסיבות אלה נבחרת בדר# כלל שנת 

שנות מלחמת העול� הראשונה באר� נית  להגדיר כשנות קיפאו  והצטמצמות 

תנאי החיי� . של היישוב היהודי –תרבותי ודמוגרפי , כלכלי –כמעט בכל התחומי� 

ובמקומות מספר אפילו שרר רעב , הורעו עוד יותר, הקשי� ממילא, של המתיישבי�

אפילו א� . לא הייתה זאת תקופה של התחלות חדשות, מטבע הדברי�. של ממש

היא איננה מהווה נקודת התחלה של תקופה , מהווה סיו� של תקופה 1914שנת 

חלת ע� ה, לכל הדעות, זו תתחיל. ישראל'באר� חדשה בתולדות היישוב היהודי

. הראשונה חמת העול�ישראל והעלייה השלישית בתו� מל'המנדט הבריטי על אר�

  .כשנת סיו� המחקר 1918בחרתי בשנת , על כ 

הונחו היסודות לזהותה , 1918 – 1882, בתקופה בה עוסק המחקר הנוכחי   

 מרכיבי�והתרבות המוסיקלית הייתה אחד ה, הלאומית של המדינה המתהווה

המחקר מתמקד בהתגבשותה של . תה של הלאומיות החדשההחשובי� בהתהוו

. תרבות מוסיקלית זאת  כחלק בלתי נפרד מצמיחתה של התרבות העברית בכללותה

 ידוע כי בתקופה הנדונה הונחו יסודות דומי� ג� בספרות ובתחומי אמנות
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בתקופה זו התפתחה  6.הציור והארכיטקטורה, אמנות הבמה: כגו  ,מקבילי�

  " .תרבות מהגרי�"מתו# " מיתתרבות לאו"

איסו- ידי 'שחזור רפרטואר התקופה עלעל , בראש וראשונה, עבודה זו מושתתת   

תו# עמידה על מספר  � שהושרו בתקופת העלייה הראשונה והשנייהשירי וקיבו� של

, אופ  היווצרות השירי�, מידת הפופולריות של כל שיר, טקסט, לח : מאפייני�

נעשה בהסתמ# על מקורות  המחקר. צריכת� בתקופה תהלי# הפצת� ודרכי

שירוני התקופה ושירוני� מאוחרי� יותר המכילי� את ) א: (ראשוניי� משני סוגי�

עדויותיה� של אנשי� ספציפיי� המופיעי� במגוו  רחב של ) ב(  ;שירי התקופה

� דיווחי, ישראל לגולה'מכתבי� מאר�, קטעי יומני�, זכרונות ספרות מקורות כגו 

קטעי עיתונות או , סיפורי מסע, ישראל'של שליחי התנועה הציונית על הנעשה באר�

ממקורות אלה עולה כי השירי� היו חלק בלתי נפרד מפעילויותיה� . ספרות יפה

  :החברתיות של המתיישבי� הראשוני�

ותי עד כמה מה, כל המעיי  בזכרונותיה� ויומניה� של המתיישבי� הראשוני� למד לדעת"...    

כל מעשה חולי  בבית , כשירת יחיד וכשירת רבי�, השיר ליווה. היה השיר לחיי היו� יו� שלה�

, עלייה על קרקע: שלא לדבר על שיר במעמדי� של שמחה וחג כמו, בעבודה ובשעות הפנאי, ובשדה

או אפילו קבלת פני עגלה שהתאחרה , השתלטות על שודדי� שחיבלו בשדות, מציאת מי� בבאר

  7..."מוב  שהשיר תפס את מקומו ג� בשעת מסע. לחזור

  

לא תמיד נית  . אוספי השירי�הסוג השני של המקורות משמש רקע וסימוכי  ל

שנכללו בשירוני� המיוחסי� לתקופה הרלוונטית למחקר אכ  לדעת א� השירי� 

, מתו# שפע התיעוד שאינו מתייחס למוסיקה ולשירי� באופ  ישיר. שייכי� אליה

, טקסי�, תיאורי� של חגיגות, מידע דוגמת סיפורי� על השירי� דלותביקשתי ל

, הווי של עבודה משותפת בה� השתתפו או צפו המספרי�, בילוי חברתי, נשפי�

  .מקומו ותפקידו בחיי העולי�, וזאת במטרה ללמוד על טיב הרפרטואר

                                                 
6

תל ( האמנות בארצנו, גימזו. ח; )ללא תארי#, הקיבו� המאוחד( להמציא ע�, להמציא אר�, ראה למשל יפה ברלובי� 
; 655 – 650, 162'161חוברת , )1961דצמבר (ט "כ, מולד ,"ישראלי'ראשית הסיפור האר�", ישראל חנני; )1942, אביב

'תולדות היישוב היהודי באר�, עורכת, זהר שביט; )1984, תל אביב( שני� של אמנות 75 –ב תל אבי, עור#, פישר. י
 1980 – 1880הסיפורת העברית , שקד. ג; )ט"תשנ, ירושלי�( בנייתה של תרבות עברית .ישראל מאז העלייה הראשונה

 ).1977, תל אביב(
7

  .365 ,)1992, משרד הביטחו ( באר�'נא'אעברה, עורכת, יפה ברלובי� 
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חלה במהל# המחקר התברר לי כי קיי� פער גדול בי  ההתפתחות הרבה ש, אול�   

במחקר בכל התחומי� של תולדות היישוב לבי  ההיצע המוגבל יחסית במחקר 

בשטח ההיסטוריה המוסיקלית של היישוב ; בתחו� ההיסטוריה של התרבות

לידתה של הזהות הישראלית בעיד  המודרני זכתה , לשו  אחרת. ההיצע דל במיוחד

התרבותי  היבטא# ה –חינוכית , כלכלית, לתשומת לב מחקרית מבחינה מדינית

המוסיקה של  שאלת תפקידה. י התעלמו כמעט לגמריהמוסיקל היבטומ  ה, נזנח

  .במחקר עד עתהנדונה בהרחבה בעיצוב וקביעה של הזהות הלאומית לא  העממית

בשני� האחרונות הופיעו שלושה מחקרי� המתייחסי� להיסטוריה המוסיקלית    

  בספרו, יהואש הירשברג. של היישוב

Music in the Jewish Community of Palestine, 1880 – 1948. A Social 

History (Oxford, 1995), 

. וכ  בהקמת מוסדות מוסיקליי� מקצועיי�, עוסק בעיקר במוסיקה אמנותית

לא יכול , ישראל'למרות חשיבותו הרבה של ספר זה ותרומתו לחקר המוסיקה באר�

לב מיוחדת להתגבשות 'דיש תשומתלהק, בגלל היקפו הרחב של הספר, היה המחבר

.  הפופולרי הזהות התרבותית העברית כפי שהיא משתקפת ברפרטואר המוסיקלי

הספר מקי- תקופה ארוכה יחסית ומטפל בהיבטי� רבי� של המוסיקה וחיי 

מוסדות ואירועי� , הוא מספק פרטי� רבי� על מלחיני�: המוסיקה ביישוב היהודי

במוסיקה העממית בהקשרה האידיאולוגי כפי  ד  בהרחבהא# לא , מוסיקליי�

  . שיעשה מחקר זה

. 1950 – 1920ישראלי בשני� ' השיר האר�, בעבודת הדוקטורט שלו, נת  שחר   

עוסק בעיקר , )1989, האוניברסיטה העברית( היבטי� סוציומוסיקליי� ומוסיקליי�

 �פצת השיריהוא ד  בה. בשני� שאחרי התקופה בה מתמקד המחקר הנוכחי

בתיעוד ומיו  , לאר�'באמצעות שירוני� מודפסי� באר� ובחו� העבריי�

לאור ומספר ההוצאות של כל ' המוציאי�, המלחיני�, סטטיסטיי� של השירי�
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מבלי להתייחס , פי ממצאי� סטטיסטיי� אלה' תוצאות מחקרו מתבססות על. שיר

  . רחב יותרתרבותי ה' כמעט לפירוט הפעילות המוסיקלית הנלווית ולהקשר החברתי

בנייתה של תרבות . ישראל מאז העלייה הראשונה' תולדות היישוב היהודי באר�   

הוא הספר הראשו  מסוגו המטפל בכל , )1999, ירושלי�(בעריכת זהר שביט , עברית

את הפרקי� העוסקי� בתחו� המוסיקה כתבו . ההיבטי� של בנית התרבות העברית

עקרוני אינ� מציגי� רעיונות או תיעוד אשר באופ  , יהואש הירשברג ונת  שחר

  .  חדשי� מעבר למה שכבר הופיע במחקריה� הקודמי�

 תחלי- לדיו  בתהלי# �אינ, יהיוככל ש י�חשוב ,איתור המקורות ומיונ�, א� כ    

תרבות מוסיקלית ופולקלור מוסיקלי . התהוותה של התרבות המוסיקלית העברית

בעיד  הלאומיות . של אומה מודרניתה� חלק בלתי נפרד מזהותה הלאומית 

הפולקלור המוסיקלי היה מרכיב , שבהשפעתה נולד ג� הרעיו  הציוני, באירופה

אפשר 'שאי, מכא  8.אינטגראלי בהגדרת הזהויות הלאומיות האינדיבידואליות

'לעקוב אחר תהלי# התפתחותה של התרבות המוסיקלית העברית העממית

הצד . וסיקלי בלבד של השירי� שנכתבו והושרופופולרית באמצעות בחינת הצד המ

המוסיקלי גרידא איננו מהווה אינדיקציה בלעדית לתהליכי� החשובי� שקבעו את 

אופייה העתידי של התרבות החדשה וא- מטעה א� ברצוננו לעמוד על טבעה של 

רוב המנגינות היו . התרבות המוסיקלית הפופולרית בתחילת תולדות היישוב באר�

                                                 
8

להל  מספר . כולל תרבות ופולקלור מוסיקליי�, על עקרו  התרבות המשותפת, בי  היתר, הגדרת הלאומיות נסמכת  
שני אנשי� ה� בני אותו "טוע  גלנר ש, כ# למשל. דוגמאות נבחרות להגדרת הלאומיות תו# הדגשת ההיבט התרבותי

לפי הגירסה הגרמנית ; 27, )1994, תל אביב( ולאומיות לאומי�, גלנר. א". לאו� רק א� ה� שותפי� לאותה תרבות
הראשונה שמבי  שלוש , שהשפעתה הייתה ניכרת בעיצוב התנועות הלאומיות באירופה, הרומנטית של הלאומיות

  . הנקודות המגדירות את הלאומיות היא השוני התרבותי בי  העמי�
A. D. Smith, Theories of Nationalism (New York, 1972), 17; 

" רוח הע�. "עשרה'רעיו  נלווה לעקרו  הפוליטי של הלאומיות במאה התשע) Volkgeist" (רוח הע�"דלהאוז רואה ב
  .באה לידי ביטוי ג� בתרבות ובאמנות

C. Dahlhaus, Between Romanticism and Modernism (University of California Press, 1980), 81; 
  ".אפשר לראות בה כמבטאת הבדלי� ברגש הלאומי... שהמוסיקה העממית ,עובדה מקובלת על הכל היא"

Denis Arnold, “Nationalism in Music”, in  The New Oxford Companion to Music, v. 2 (Oxford 

University Press, 1983), 1231.   
הסגנו  , דרה של לאומיותיודגש כי למרות שתרבות בכלל ותרבות מוסיקלית בפרט ה  חלק בלתי נפרד מכל הג

והחלטתו , העממי� שלו'כל לאו� מחליט מה� הנכסי� המוסיקליי�. המוסיקלי לכשעצמו אינו מגדיר את הלאומיות
 ". זרי�"זו יכולה לכלול ג� מנגינות ממקורות 
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, לכל היותר, כ# שבחינת  המוסיקלית תביא, מארצות המוצא של העולי�שאולות 

  .לדיו  בפולקלור של עמי אירופה השוני�

שמוסיקה איננה שדה  ,א� כ , נקודת ההנחה הבסיסית עליה נבנית עבודה זו היא   

, פוליטי, תרבותי, אלא מאחורי כל חיבור צלילי נוכח קונטקסט חברתי, אוטונומי

א� , לצלילי� לכשעצמ� תהיה מעט מאד משמעות, מנקודת מבט זו .יכלכלי או איש

בעקבות , קליפורד גיר�. א� נוציא אות� מההקשר החברתי והתרבותי שלה�, בכלל

. רואה באד� בעל חיי� האחוז ברשתות משמעות שטווה הוא עצמו, מקס ובר

שלי# את א� נ 9.ה  ה  המרכיבות את הוויית התרבות, לדעתו של גיר�, רשתות אלה

, בי  היתר, נקבל שהווייתו של אד� באה לידי ביטוי, הגישה של גיר� על מוסיקה

ועל אחת כמה וכמה מוסיקה עממית , מכא  שמוסיקה. במוסיקה שהוא עצמו יוצר

ידי אד� או קבוצת אנשי� מתו# ' ידי גאוני� יחידי סגולה אלא על'שלא נוצרה על

או אחד הקטעי� , ו# הוויית התרבותאינה אלא אחת החוליות בת, הע� בדר# כלל

אנתרופולוגיה של "בספרו  Alan Merriam. אנושי'בתו# המארג החברתי

כשהוא , מונה עשר פונקציות עיקריות של השימוש במוסיקה בחברה" המוסיקה

, פונקציה של הבעת רגשות: 10מגדיר פונקציה כסיבה ומטרה של השימוש במוסיקה

, פונקציה של תקשורת, פונקציה של בידור, יתפונקציה של מוסיקה כהנאה אסתט

פונקציה של חיזוק , פונקציה של תגובה פיזית, פונקציה של ייצוג סימבולי

פונקציה של מת  תוק- ולגיטימציה למוסדות , הקונפורמיות לנורמות חברתיות

, פונקציה של תרומה להמשכיותה ויציבותה של תרבות, חברתיי� וריטואלי� דתיי�

 –רק שתיי� , מכל הפונקציות שנמנו 11.ל תרומה ללכידות החברהפונקציה ש

ה   –מוסיקה כהנאה אסתטית ומוסיקה כתרומה להמשכיות ויציבות תרבותית 

כל . התנהגותיות'כל היתר ה  פונקציות חברתיות; תרבותיות טהורות'אסתטיות

                                                 
9

  . 17, )ללא תארי#, כתר: ירושלי�( פרשנות של תרבויות, קליפורד גיר� 
10

 Alan Merriam, The Anthropology of Music (Northwestern University Press, 1964), 210. 
11

 Ibid., 219 – 226. 
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הפונקציות ג� יחד מספקות נקודת אחדות וליכוד שסביבה מתאספי� האנשי� 

   12.עילות הדורשת שיתו- פעולה ותיאו� של הקבוצהלפ

מכא  שהפונקציה של שירי העלייה הראשונה והשנייה בחברה היישובית הייתה    

מוסיקה "בהקשר הנוכחי מתייחס המושג ". מוסיקה מגויסת"קוד� כל פונקציה של 

אלא ג� , למוסיקה המושמעת לא לש� הנאה וחוויה אסתטית בלבד" מגויסת

. ספרסיבי של המוסיקה עצמהקצעי לקידו� רעיו  מחו� לתחו� האמשמשת אמ

איננו מתכוו  למוסיקה שנכתבה בכוונה תחילה כאמצעי " מוסיקה מגויסת"המונח 

כאשר במהל# הפצתה והשמעתה נוספות , כי א� לשימוש במוסיקה, למטרה אחרת

וכחי המחקר הנ. לה משמעויות ופונקציות אחרות מלבד החוויה האסתטית הטהורה

מוסיקה כסוכ  , מוסיקלי'במוסיקה כאמצעי לקידו� אידיאל חו�, א� כ , מתמקד

  .בסיטואציות חברתיות שונות

לאור# כל ההיסטוריה ידוע כוחה של המוסיקה לרכ# וג� לעורר ה  רגשות וה     

בצד דגל (המוסיקה שימשה לא אחת כסמל של זהות לאומית או אתנית . פעולות

כפי שכבר  13,אמצעי מחאה או סימ  לרגש מסוי�, )ומי אחרלאומי או כל סמל לא

   השישית במאה בואתיוס העיר

א� נכו  הדבר ? האי  זה מוב  מאליו כי רוח� של הלוחמי� מועלית באמצעות צלילי החצוצרות"   

אז על אחת כמה וכמה צלילי� רכי� יכולי� לבטל את , רוח שליו עשוי להפו# לזע�'כי מצב

  14..."הכעס

     

מתכונה זו  –היכולת לעורר רגשות מסוגי� שוני� שלעיתי� א- יגרמו לאד� לפעול 

פוטנציאל  בעלתברור שאמנות . המייחדת את אמנות המוסיקה נובע ג� השימוש בה

מושא , במצבי� מסוימי�, גדול כל כ# להשפיע על רגשות מוכרחה להיות

                                                 
12

 Ibid., 227. 
13

  Marcia Herndon, "Music and Public Policy", in Max Peter Baumann, ed., Music in the Dialogue of 

Cultures: Traditional Music and Cultural Policy (Wilhelmshaven: Noetzel, 1991), 57. 
14

  Boethius, Fundamentals of Music, in Oliver Strunk, ed., Source Readings in Music History (New 

York: W. W. Norton, 1998), 140. 
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מלבד היותה חוויה  ,מכא  שמוסיקה 15.ולאו דווקא במוב  השלילי, למניפולציות

זה היה  .התנהגות אנושית ושפת תקשורת ג� יחד, היא תופעה חברתית, אסתטית

בקרב המתיישבי� , הרבה לפני היותה חוויה אסתטית, התפקיד הראשי שלה

  .במחקר הנוכחי נבחנתוככזאת היא , הראשוני�

בהקת מהווה דוגמה מו, וג� לאחר מכ , ההיסטוריה של היישוב בתקופה הנדונה   

יומי לבי  הרפרטואר המוסיקלי ' אמצעי בי  ההווי היו�'ישיר ובלתי, לקשר מיידי

קשר זה בא לידי ביטוי בשלושה תפקידי� מרכזיי� שמילאו השירי�  16.שנוצר

זאת הייתה פעילות בה התרחשה אינטראקציה בי  , ראשית: בחברה היישובית

, לידה, משחק, מנוחה, יומית של חיי הפרטי כגו  עבודה'העולי� ברמה היו�

פולחני� , תה חלק בלתי נפרד מטקסי�ווהמוסיקה הי, שנית; מוות, נישואי 

השירי� שימשו כצורת תקשורת לש� הבעת , ולבסו-; ואירועי� ציבוריי� אחרי�

כאשר החברה העתידית הייתה , בתקופה הנדונה .לב'רוח או משאלות' מצבי, רגשות

אלה . יקבעו בה נורמות ודפוסי התנהגותטבעי היה שי, בשלב התהוותה הראשוני

, באמצעות הפעילות המוסיקלית בכלל והשירי� בעיקר, במידה רבה מאד, נקבעו
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לא , קרי מוסיקה שלה אי  שימוש פונקציונלי בחברה, "מוסיקה אבסולוטית"המושג , לער# 1800עד לשנת , כידוע 
, מוסיקלי כלשהו' המוסיקה נוצרה ונשפטה בהתא� לתועלת שהיה בכוחה להביא למע  קידו� אידיאל חו�. רהיה מוכ

שבא לידי ביטוי (עיקר ערכה של המוסיקה היה טקסי , בער# 18' עד סו- המאה ה, למעשה. חברתי או דתי, פוליטי
אחד משני מקצועות הלימוד החיוניי� נחשבה המוסיקה ל, למשל, ביוו  העתיקה. (או פדגוגי) מובהק בכנסייה למשל

נצו 'וינצ.) בצד התעמלות שהייתה אחראית להתפתחות הגו-, להתפתחות האד� והייתה אחראית להתפתחות הנפש
ייחשבו המיומנות , א� למוסיקאי אי  את היכולת לכוו  את מוחותיה� של מאזיניו: "1581גלילי ביטא השקפה בשנת 

מאחר שאמנות המוסיקה נוצרה ונכללה בי  האמנויות הליברליות רק למע  מטרה  ,והידע שלו לחסרי תוק- ותועלת
  ".ולא למע  שו� מטרה אחרת, זו

Lydia Goehr, The Imaginary Museum of Musical Works (Oxford: Clarendon Press, 1992), 122; 136. 
התוצר של פעילות זו , לות יצירתיתבער# לא הייתה קיימת ההפרדה בי  מוסיקה כפעי 1800לפני שנת , למעשה

. נוצרה למע  מטרה ספציפית, וככל המוצרי�, יצירה מוסיקלית נתפסה כמוצר. והפונקציה שלה בחברה ובתרבות
אז הופיעה באירופה  1800נולד רק סביב שנת , של פעילות יצירתית כמטרה בפני עצמה, הרעיו  של יצירה לש� יצירה

לפיה המוסיקה איננה נספח לפעילות אחרת אלא אמנות העומדת ברשות , מנטיתאסתטיקה הרוה, אסתטיקה חדשה
  .עצמה

16 Merriam  אמצעי מצוי  לחדור את מנגנוני ההגנה של חברה , בגלל חופשי הביטוי המורשה בה�, רואה בשירי�
. רה נתונהשל התרבות ולקבל מושג על התהליכי� האמיתיי� המאפייני� חב" אתוס"מסוימת ולהגיע להבנה של ה

ת הטקסטי� של שירי השבט באשי א Merriamמביא בתור דוגמה למשמעות החבויה אותה נית  לדלות מהשירי� 
שהוא חסר אוני� ואינו , ששדותיו אינ� מעובדי� כראוי, פיזית ונפשית, ברבי� מה� מסופר ש� על אד� חלש. בקונגו

. מי� או אמפתיה כלפי מגרעותיו של האיש ומצבורח, בטקסטי� לא מתגלי� כל סימני חמלה. מצליח בכל מעשיו
בשירי� אלה לא מתגלה סובלנות כלפי החלש . היחס אל האיש הוא יחס של בוז והדגשת חולשותיו, במקו� זאת

התכונה החברתית החשובה שנחשפת כא  היא הנטייה לחוסר אחריות . בחברה אלא אדישות ובוז כלפיו כאד�
שימוש לרעה בכוח השלטו  תופסי� את רוב המקו� , פעולות נגד החברה, דחייה חברתית, לחימה. קהילתית

דחייה ואדישות חברתית : מ  הטקסטי� עולות מספר תכונות המאפיינות את החברה של השבט. בטקסטי� של באשי
רצו  בולט של אנשי באשי 'פסיביות כמעט מוחלטת למה שקורה בתו# החברה ואי, והחלש בכלל זה, כלפי הפרט

כ# בטקסטי� של שירי התקופה .   ,Op. CitAlan Merriam.205 ;201 ,. צה לקחת אחריות על החלשי� שבהכקבו
על נורמה חברתית  יותר אלא זה מעיד, אי  זה אומר כמוב  שלא היו כאלה. יו�' לא נמצא כמעט ביטוי לקשיי היו�

 .י שתי העליות הראשונותלפיה לא מקובל היה להתלונ  ולהתאונ  על החיי� המפרכי� באר� בקרב עול
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קהל ונורמות ' שירה היה תפקיד מרכזי כמעצבי דעת'משו� שלשירי� ומעמדי

התהלי# פעל אלא לרוב , השירי� לא רק ביטאו את רחשי לב� של העולי� .התנהגות

, נורמות התנהגות, אחראי� במידה רבה מאד לעיצוב דעת קהל השירי� היו –הפו# 

המוסיקה כחלק בלתי נפרד , במילי� אחרות. צורות בילוי ומצבי רוח קולקטיביי�

מההוויה החברתית הייתה נוכחת בסיטואציות חברתיות והשפיעה על היבטי� 

עיצבה את התנהגות  ,הולידה נורמות חברתיות, אחרי� של התנהגות הקבוצה

   .פציפיי� וקבעה את טבעה של אינטראקציה חברתיתסקבוצה במצבי� חברתיי� ה

תכונותיה של המוסיקה , כמו במחקר הנוכחי, כאשר מדובר במוסיקה ע� טקסט   

ידי קהל 'זאת משו� ששיפוט של שיר על, כאמנות מגויסת מתעצמות לאי  שיעור

   17.פי המוסיקה'פי המילי� יותר מאשר על'נעשה בדר# כלל על

ה  הגורמות על פי רוב לכ# שציבור נאחז בו כבאמצעי להביע רחשי לבו , המילי� של השיר"   

. פשוטה ככל האפשר, עליה להיות קלה. המלודיה קובעת בנידו  זה רק לעיתי� רחוקות. וחווייתו

" תתוק "כי אז , וא� יקרה המקרה ובמלודיה ייווצר מהל# צלילי� החורג מ  המסגרת השגרתית

  18"".עממית", הע� ותיהפ# לרגישה'כל הסתייגויות בפי זמרללא 

  

 הדומיננטיות של הטקסט על פני הלח  מבחינת המשמעות החברתית של השירי� 

בעובדה שטקסטי� רבי� נכתבו במיוחד לכבוד  ,בי  היתר, ניכרת בתקופה הנדונה

   .ואילו הלח  שלה� נבחר כמעט באקראי, התנועה הציונות והרעיו  הציוני

שירי ע� "המחקר הנוכחי מבוסס על ההנחה הידועה בתחו� חקר שירי הע� לפיה    

פה ה� 'ושירי הע� המועברי� בעל 19"הינ� תיעוד היסטורי של התודעה העממית

בי  , כל תרבות מתבטאת, פי גישה זו' על 20".קול� האמיתי של האנשי� שחיו בעבר"

  . בשיריה, היתר

                                                 
17

 A. S. Rumbelow, Music and Social Groups: an Interactionist Approach to the Sociology of Music 

(University of Minnesota, 1969), 137. 
 ,מפעלי תרבות וחינו#: תל אביב( הוא נוח שפירא, נש'ומחברו בר" עמלי'הה'לי, יה חי לי"השיר , מנשה רבינא 18

1966( ,3 – 4.  
19

  Simon Frith, "Why Do Songs Have Words?" in Music for Pleasure. Essays in the Sociology of Pop 

(Cambridge: Polity Press, 1988), 112. 
20

 Roy Palmer, A Touch of the Times (Penguin, Harmonds Worth, 1974), 8. 



 20

המשאיר לעיתי� רוש� עמוק , נות הוא מעי  סיור היסטורישל פזמוני� מתקופות שו" מצעד"   

מעורר התרגשות יותר , לימוד היסטוריי� או מדפדו- באלבו� היסטורי'יותר מקריאת פרקי

  21."א- מאל- יותר מה�, ומבחינות רבות, מה�

  

שי� לב# לשיריו בדור , מגמותיו ושאיפותיו באיזה תקופה שתהיה, רצית לדעת מעמד איזה ע�"   

  22."כי דור דור ושיריו, הואה

  

על הנורמות , כל תרבות משמיעה את קולה בדר# המעידה על הכלכלה שלה

, כאמור, הטקסט. צורות הארגו  וכדומה, מידת הריבוד החברתי, המוסריות שלה

ח החברה כי הוא מספק מספר נקודות מבט על השאלות הוא אמצעי מעולה לניתו

בצד העובדה שהמילי� מעבירות את המסר של . החשובות של התנהגות אנושית

. מאחורי כל שיר קיי� ג� רובד נוס- של משמעות, השיר בצורה ברורה ומדויקת

מכא  שהפרופיל העיקרי של שירי� ואופני ביצוע� בתרבות מסוימת יתאי� לפרופיל 

התנהגות , לשו  אחרת. הגותי העיקרי שמורכב מתכונות חברתיות כלליותההתנ

ת יכולה להיות אחד האינטדיקטורי� הרגישי� והמהימני� ביותר של אקספרסיבי

סגנו  השירה : כיווני'תהלי# זה הוא כמוב  דו. המודל החברתי והמבנה החברתי

קובעי� את אופי ומבנה והתנהגות חברתיי� , מצביע על מבנה והתנהגות חברתיי�

, בתקופת שתי העליות הראשונות בכל הופעותיה בסיטואציות החברתיות 23.השירה

מאשר הסוכ  הראשי באינטראקציה ) קטליזטור(המוסיקה הייתה יותר זרז 

כשהמטרה שלשמה משתמשי� במוסיקה נמצאה מחו� לתחו� , החברתית

א יידונו בנפרד הלחני� לכשעצמ� ל, על כ  .ות של המוסיקה עצמהאקספרסיביה

במחקר הנוכחי משו� שניתוח הלחני� יתרו� א# מעט להבנת דרכה של התרבות 

  . המוסיקלית העממית העברית בראשיתה

  

                                                 
21

  .1960במאי  20, אמנות וביקורת, משא לספרות. משא 
22

 .ל"הקדמת המו, )ד"תרע, ירושלי�( כינור ציו , "שירי� אחרי� –זמני� אחרי� " 
23

ידי קבוצת 'מקובלי� לרוב ביצועי שירי� פומביי� המושרי� על, למשל, בקרב האנידניאני� של צפו  אמריקה 
לכל הזמרי� נודעת חשיבות  מושל� בו'כשכל הקולות מצטרפי� לאוניסונו לא, בסגנו  כוחני, גברי� בקולות גסי�

ידי קבוצה של 'בוצעו על –רפואה טקסית , יציאה למלחמה, דיג, ציד –הפעילויות השכיחות בקרב האינדיאני� . זהה
  . פי דפוס מסורתי ללא מנהיג דומיננטי אחד'ונהגו על, גברי� שהצטרפו יחדיו באופ  זמני בהסכמת כול�

Alan Lomax, Song Style and Culture (New Jersey: Transaction books, 1978), 8. 
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להבנת מהות  וג� חקר וניתוח מילות השירי� אינ� מהווי� בסיס מספק די   

 משו� שא- מה�, ישראל בעיד  הציונות' המהפכה התרבותית שהתרחשה באר�

ת  להבי  כיצד חיו העולי� באר� בתקופה של שתי העליות הראשונות לא ניבלבד 

כדי לעמוד על מלוא משמעותה . ומהי המשמעות העומדת מאחורי המילי�

וחשיבותה ההיסטורית של התרבות המוסיקלית הפופולרית שנוצרה באר� בתקופה 

י� של חייבי� אנו לבחו  תרבות מוסיקלית זו כקשורה למספר היבטי� נוספ, הנדונה

משו� שלא ייתכ  דיו  , מחקר זה הוא בטבעו בינתחומי, מסיבה זו. התנועה הציונית

  .הרחב שלה הקשרבתוצרי� מוסיקליי� של תרבות ללא ראיית ה

ראיתי לנכו  , מנת לעמוד על טבעה של התהוות התרבות המוסיקלית העברית'על   

זיקתה של   בהחלק הראשו  ד. לחלק את הדיו  בו לשלושה חלקי� מרכזיי�

בתפיסתה את , "אמצאת מסורת"של  רעיו  המחקריאידיאולוגיה הציונית אל הה

' ואי, מחד, כאחד הסוכני� הראשיי� בבניית הזהות הלאומית החדשההתרבות 

, ביסודה, הציונות הייתה .מאיד#, יכולתה להציע תכני� תרבותיי� קונקרטיי�

פה במחצית השנייה של המאה אחת מתו# תנועות לאומיות רבות שהתעוררו באירו

הקונספציה של אמצאת מסורת הייתה . 20'וא- המשיכו אל תו# המאה ה 19' ה

מאחר . כולל התנועה הציונית, מרכיב יסוד של תנועות לאומיות אלה

, שהאידיאולוגיה הציונות סיפקה את הרקע העיקרי לצמיחת התרבות העברית בכלל

של הלאומיות האירופית כפי שה� באי� נבחני� בעבודה זו עקרונותיה הבסיסיי� 

איזו חברה ראו בעיני : השאלות העולות לדיו  בהקשר זה ה . לידי ביטוי בציונות

אילו אלמנטי� ירכיבו את דמותה של ? רוח� מגבשי האידיאולוגיה הציונית

הערכי� והסמלי� החדשי� , מה� המסורות? התרבות שתיווצר ומה יישלל ממנה

  ? ומה� הישני� ששימרה, ת החדשהשיצרה החברה והתרבו

בהקמת מוסדות שוני� המקיפי� , מטבע הדברי�, לידתה של אומה חדשה מלווה   

 (Nationאת כל התחומי� בחיי הפרט והמספקי� את כל צרכיו בתו# מדינת הלאו� 

State .( בתהלי# של הקמת אומה חדשה נבני� מנגנוני� בסיסיי� במהל# תקופה
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, מוסדות רפואיי�, מוסדות פיננסיי�, וסדות שלטו  עצמימ: כגו , קצרה יחסית

מפעלי תעשיה וכל מוסד אחר היכול להיות מוק� כתוצאה מהחלטת� של מספר 

תהלי# של התהוות והתגבשות , לעומת זאת. אנשי� שיש בידיה� האמצעי� לבצעה

שיי# לאות� מנגנוני� , שבהיבטו המוסיקלי עוסק ממחקר זה, של תרבות

והנשעני� על מגוו  רחב של , לעיתי� במש# תקופה ארוכה, אופ  טבעיהמתפתחי� ב

  .משאבי�

נקודת הפתיחה של התנועה הציונית הייתה שונה מכל תנועה לאומית , במוב  זה   

בשעה שאצל אומות אחרות הישות הפוליטית הוקמה על בסיס של ע� שישב . אחרת

חלה כאשר בקושי היה התנועה הציונית ה, כלל שני� רבות בשטח מסוי�'בדר#

רוב� המכריע של תושבי מדינת הלאו� . ראליש' יישוב יהודי טריטוריאלי באר�

שהוקמו בשלב מוקד� (כאשר חלק גדול ממוסדות המדינה  ליההגיעו א היהודית

הבדל . כבר היו קיימי�) כשעניי  הקמת המדינה בפועל עוד לא נראה באופק, מאד

אצל עמי אירופה : לת התרבות הלאומיתזה מהותי במיוחד לצור# הדיו  בשא

המדינות החדשות שהוקמו ; התהלי# של התגבשות התרבות היה טבעי וממוש#

הוגי , לעומת זאת. באירופה כתוצאה מהופעת הלאומיות נשענו על תרבות קיימת

הציונות וג� אנשי ההתיישבות החדשה עמדו בפני צור# דחו- לבנות מערכות תרבות 

, ע� זאת .חוד תרבותי הוא חלק בלתי נפרד מכל זהות לאומיתשהרי יי, לע� החדש

למרות , לא גובשה באידיאולוגיה הציונית תכנית קונקרטית בתחו� התרבות

רקע זה של ערפול ומבוכה בתנועה . הדיוני� הרבי� אודות חשיבותו של נושא זה

הציונית באשר לתכני� קונקרטיי� של התרבות החדשה חיוני להבנת דר# 

  .כפי שיודג� במהל# העבודה, ותה של תרבות זו בפועלהתגבש

. נוצרה באר� מציאות חדשה בחיי הע� היהודי, בעקבות הרעיו  הציוני והגשמתו   

' אי: בי  א� מודעת ובי  א� לאו, העליות הראשונות עמדו בפני דילמה תרבותית

, חדש והשאיפה ליצור לפחות אשליה של, מחד, היכולת ליצור משהו חדש כיש מאי 
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בבסיסה של התהוות התרבות  י�דילמה זו ודרכי ההתמודדות עמה מונח. מאיד#

   .המוסיקלית העברית כחלק מתהלי# אמצאת המסורת

החלק המרכזי השני בעבודה מוקדש לאישי� הספציפיי� שיצרו את התרבות    

התרבות . ישראל 'באר�היהודי בעשורי� הראשוני� של היישוב העברית החדשה 

שהרי מלבד המורשת מהגולה שלא , בראשיתה לקתה בחסר מהרבה בחינות העברית

לא היה  24,לשמש בסיס לתרבות החדשה) לפחות לא ברמה המודעת(התאימה 

, עקב כ#. ממנו נית  לברוא את התרבות המיוחלת י�תרבותינכסי� בנמצא מאגר 

חנה בהקשר זה תיב. שימש כר פעולה נרחב ליזמי תרבות מסוגי� שוני� זה שדה

, הכלכליי�, הדמוגרפיי�, מה היו מאפייניה� האישיי�: השאלות הבאות

אשר עמדו במרכז  התרבותיי� והאידיאולוגיי� של אנשי שתי העליות הראשונות

תרבותי של 'כיצד משתק- הרקע החברתי? היצירה של התרבות העברית החדשה

לוסייה מה הייתה מידת השתתפות� של חלקי האוכ? האנשי� ברפרטואר שנוצר

מה היה אורח חייה� ? ישראל ביצירת המסורות החדשות והפצת 'השוני� באר�

אילו מוסדות ? ושל השירה בפרט,  כולל מקומ  של פעולות תרבות בכלל, באר�

תוגש בחלק זה סקירה , כמו כ ? הקימו העולי� הראשוני� כולל מוסדות תרבות

נטקסט ונה והשנייה כקונרחבת על פעולות תרבות שונות בתקופתה העלייה הראש

  .  וכרקע לרפרטואר השירי�

 237של  מאפייניה�דרכי הפצת� ו, ד  באופ  היווצרות�המרכזי השלישי  החלק   

בי  , השתמשתי, לצור# כ# .מ  התקופה שנאספו במהל# המחקר לעבודהשירי� ה

וקס בבית הספרי� הלאומי והאוניברסיטאי שבאוניברסיטה ' בארכיו  נוי ,היתר

קורפוס השירי� . ית שהוא המאגר הגדול הידוע בעול� של שירי� עבריי�העבר

וככזה הוא יכול , מחקר מכיל את רוב� המכריע של שירי התקופההשנאספו לצור# 

שירי�  סיו  לבנות רשימה שלינעשה נג� בחלק הזה  .להחשב כקורפוס שירי� מייצג
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הציונות עמדה על כ# שאפשר . אחד ההיבטי� החשובי� המאפייני� את התנועה הציונית הוא המהפכנות, כידוע 
למרות הנתק של קרוב לאלפיי� שנה בי  , לעצב מחדש את הזהות היהודית הקיבוצית בסביבתה ההיסטורית הקדומה

אמורה הייתה להתחולל מהפכה של ממש בחיי� , כתוצאה מכ#. ה ההיסטורית שלופזורת הע� לבי  הטריטורי
ישראל תו# שינוי רדיקלי ביותר כ  באורחות 'כשהמוקד המרכזי של המהפכה הוא המעבר מהגולה לאר�, היהודיי�

  .חייה� וכ  בהשקפת עולמ� של היהודי�
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בתקופה של שתי  תרהנפוצי� והמושרי� ביו, שלהערכתי היו השירי� המפורסמי�

ידי הצלבה של מספר 'שנבחרו מתו# הקורפוס הגדול על, העליות הראשונות

בגלל מידת הפופולריות  .ולעמוד על המשמעויות הקונטקסטואליות שלה� ,מקורות

  ".להיטי התקופה"שירי� אלה בעבודה הנוכחית מכוני� , שלה�

 1882שראל בי  השני� י' היסטוריה של היישוב היהודי באר�בלמעשה  ד המחקר    

אשר התפתחה מאוחר , באמצעות בחינת התרבות המוסיקלית העממית 1918 –

הנסיו  לבנות תמונה כוללת של פעילות . יותר לתרבות מוסיקלית פופולרית

מוסיקלית עממית לסוגיה בתקופה זו יתרו� לשחזור התגבשותה של הזהות 

שירי� ידועי� בחלק גדול למרות שמחבריה� של ה. הלאומית העברית המודרנית

שירי� , ולכ  אי  לדבר על אנונימיות כתופעה המאפיינת את הרפרטואר, מהמקרי�

. בזכות הפונקציה שה� מילאו בחברה ובתרבות" ע�'שירי"אלה ה� בבחינת 

אלא לפונקציה , )כלל' בדר#, בצוותא(הכוונה כא  איננה לאופ  ביצוע השירה דווקא 

 לשמור עליה ,כ# לברוא'זהות תרבותית שהיה חשוב כלכמרכיב חיוני של , כגרעי 

  . ולפתח אותה

 העלייה הראשונה בתקופתישראל ' באר�פופולרית 'העממיתהפעילות המוסיקלית    

העבודה הנוכחית . והשפעת הגומלי  בינה לבי  חיי היישוב טר� נחקרו והשנייה

ת היישוב שואפת אפוא להציג היבט חשוב זה בהגדרת הזהות הלאומית בראשי

מתו# מחקר זה תתעוררנה בוודאי שאלות נוספות החורגות מגבולות . באר�

שאלות אלה קשורות להגדרתנו . התקופה והעשויות לעודד מחקרי� נוספי� בנושא

ונוגעות , מבחינה מוסיקלית בפרט ומבחינה תרבותית בכלל מדינת לאו� יהודיתכ

  .ללב לבה של שאלת הזהות התרבותית באר� עד היו�
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   פ ר ק   ר א ש ו �

אמצאת "האידיאולוגיה הציונית בראי הקונספציה של 

  "מסורת

   

 Eric)הטביע אריק הובסבאו�  The Invention of Traditionבספרו הנודע    

Hobsbawm ( אשר האיר באור חדש את ההתייחסות , "אמצאת מסורת"מושג האת

  : אל תפיסת העבר

 …המתנהלי� בדר� כלל על ידי חוקי� מקובלי�, נהגי�פירושה מערכת מ" מסורת מומצאת"   

וה� מבקשי� להשריש נורמות וערכי התנהגות , סי או סמליקמנהגי� אלה ה� בעלי אופי ט

כאשר הדבר . שבאופ� אוטומטי מרמזת על המשכיות מ� העבר, מסוימי� באמצעות החזרה עליה�

�  25 ."תאי�מנסה מערכת מנהגי� זו לבנות המש� לעבר היסטורי מ, נית

  

הקונספציה המתוארת כא� הייתה מאבני היסוד בבניית התרבות העברית בכלל 

מונח זה יבואר בהקשר הרחב של התנועה . והתרבות המוסיקלית הפופולרית בפרט

מנת להבי� בהמש� את התהוות התרבות המוסיקלית הפופולרית "הציונית על

  .הישראלית בתקופת שתי העליות הראשונות

 , מחד גיסא, מנת שייראה"על ,"יש�"בלבוש " חדש"סורת היא הגשת אמצאת מ   

בתוכו את הרעיונות החדשי� אות� רוצי�  יכיל ,מאיד� גיסא, א� ,ידוע ומוכר

צורה של תגובה הלובשת , מסורות מומצאות הנ� תגובה למצבי� חדשי�. לקד�

העבר , יתר על כ�. צירו# של שניה� או מדומה, עבר אמיתי – העבר זיקה אל

ייחוד�  .ההיסטורי עליו נשענת המסורת המומצאת אינו חייב להיות ממוש� או רצי#

 ההיסטורית שבה� היא שההמשכיות, הוא בכ�" מסורות מומצאות"של 

                                                 
25 Eric Hobsbawm and T. Ranger, eds., The Invention of Tradition (Cambridge University Press, 1994), 

1. 



  26

ולפעמי� ה� , מסורות מומצאות מועתקות לפעמי� ממסורות עתיקות  26.מלאכותית

  27.מעוצבות מחדש תו� שאילת מנהגי� או סמלי� מ� העבר

      �מבדיל אותה מקבוצות ה ,של העבר שלהייחודי כל קבוצה אתנית מפתחת זיכרו

לעיתי� קרובות  .המסורת והמנהגי�, התרבות, הטריטוריה, בצד הלשו�, אחרות

, העצו� של ריטואלי�" אגרמ"ידי שאילה מה"מעוצבות המסורות החדשות על

מתו� כל אלה . ובי�אגדות וא# מקורות כת, פולח� דתי, פולקלור, סי�קט, סמלי�

תופעה שזוהי מאחר  .אל תו� ההווה" מושתלי�"החומרי� המתאימי� ו" נשלפי�"

כשהמשתנה הוא רק מימדיה ואופייה של , שידעה ויודעת כל חברה ביחס לעברה

  .זיכרו� קולקטיבי מהו וכיצד הוא פועל חשוב להבהיר בקצרה, האמצאה

    �, היסטוריה נזכרת: היסטורי קולקטיבינית� להבחי� בי� שלושה סוגי� של זיכרו

היסטוריה נזכרת כוללת אירועי� . היסטוריה המתגלה מחדש והיסטוריה מומצאת

, מנהיגיה ומשורריה של קבוצה מסוימת בחרו לזכר� כחשובי�, ורעיונות ששליטיה

, פולחני�, היא נשמרת בטקסי זיכרו�. אפילו א� היא לא תמיד מדייקת בפרטי�

תוכניות , בידור עממי, אפוס, ביוגרפיות, כרוניקות, מחזות, �שירי, ריטואלי�

וההיסטוריה , כאשר חל שינוי בדימויה העצמי הרצוי של הקבוצה. 'חינוכיות וכד

מחליפי� אותה שני הסוגי� האחרי� של הזיכרו� , הנזכרת לא תומכת בדימוי החדש

ה המתגלה היסטורי. היסטוריה המתגלה מחדש והיסטוריה מומצאת: הקולקטיבי

או נדחתה על ידי הזיכרו� הקולקטיבי ואשר /מחדש היא היסטוריה  אשר נשכחה ו

פיענוח , חפירות, מסמכי�, התגלתה מחדש על ידי אנשי מחקר באמצעות תעודות

בחלקיה   ,זוהי בעצ� היסטוריה שנשכחה ושוחזרה. כתבי� עתיקי� ושפות נשכחות

היא היסטוריה שנוצרה למע� מטרה  , לעומת זאת, היסטוריה מומצאת. או במלואה

מתוכננת ומפורשת מתו� מאגרי , היא יכולה להיות מומצאת ממש. מסוימת

ובמצבי� קיצוניי� אפילו , ההיסטוריה הנזכרת או ההיסטוריה המתגלה מחדש
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 Ibid., 2. 
� משיסודותיה� וסמליה� נלקחו , בהיסטוריה הציונות נית� לראות בחגי ישראלדוגמה מובהקת למסורת מומצאת   27

   .ישראל"באר', חילונית ברובה, א� ה� עוצבו מחדש עבור חברה מודרנית, העבר הרחוק
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. מכוונת וא# נכפית, אמצאת העבר יכולה להיות ספונטנית, כמו כ�". מזויפת"

שת של העבר התואמת טוב יותר את צרכי ההווה ה מחודיהמטרה היא להגיע לראי

   28.ואת השאיפות לעתיד

   �שני עקרונות בסיסיי� המונחי� ביסודו של כל תהלי� של  נית� לבודד, מכא

מסורות או אירועי� , לו מנהגי�יא :עקרו� הבחירה הראשו� הוא. אמצאת מסורת

עקרו� המתח הוא העיקרו� השני . "להצליל"ואילו , "להאיר"היסטוריי� בוחרי� 

המתמיד בי� העול� המודרני לבי� הנסיו� לקבע לפחות חלקי� מסוימי� של חיי 

, בי� החלק הקבוע והיש� ,קרי, "בלתי משתני�"החברה בתו� השינוי וההתחדשות כ

  .לבי� הרוחות החדשות

וסמלי�  ציוני אירועי� בעזרת ,קוד� כל ,תהלי� האמצאה בכל חברה נתונה נבנה   

, סיפורי גבורה, אנדרטאות, טקסי זיכרו�, חגיגות, חגי�: אל העבר המתקשרי�

כשחשיבות מיוחדת , ההמנו� הלאומי ועוד, הדגל הלאומי, מחזות, שירי�, מיתוסי�

הפצה של המסורות הלאומיות וההחדרה תהלי� הב מערכות החינו�לנודעת 

מהווה  מוסיקה פופולרית מתאימה באופ� מיוחד לתהלי� זה כי היא. המומצאות

לביטויי� " כלי קיבול"אירועי� המוניי� ומשמשת , חגיגות, מרכיב טבעי בטקסי�

   29.פטריוטיי�

כי א� ג� , אלה מאפשרי� לא רק להחיות ולחזק את הזכרונות הקיימי�כל    

לתחושת ולתרו� , מחד ,להציג פרשנות מחודשת של העברבמטרה , לשנות�

סוגי האירועי� שהאומה או הקבוצה 30 .מאיד� ,קולקטיביהזיכרו� הההמשכיות של 

לו תקופות ואירועי� מעדיפה יאעל , בי� היתר, האתנית בוחרת לזכור ולציי� מעידי�
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 Bernard Lewis, History Remembered, Recovered, Invented (Princeton University Press, 1975), 11-

13. 
29

 צומות, חגי� מוכ �אירועי ,מקורות ספרותיי�: לשימור ההיסטוריה ארבעה אמצעי� עיקריי�ברנרד לואיס מונה   
  .כתבי� היסטוריי�ומנהגי� וחוקי�  ,חגיגות או

Ibid., 43 – 53. 
מומצאות המסורות מתקשרות ה, האלמנטי� בתו� המסורת קל וא# אפשרי להמציא באותה מידהלא כל מאחר ש

  .שלה� כמו הדגל או ההימנו� הלאומיי� פעמי� רבות ע� סמלי� המתאפייני� בקלות האמצאה וההחדרה
30

 Yael Zerubavel, Recovered Roots (University of Chicago Press, 1995), 5 – 6. 
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כל האמור לעיל עולה כי זיכרו� מ .החברה לזכור ואילו לטשטש או לשכוח

  :על כ� מעיד הובסבאו�. לעיצוב מחדשנתו� , לפחות בחלקו, קולקטיבי

אול� יש לצפות . ומקו� הידועי� להיסטוריוני� שלא ראו אמצאת מסורת נראה כי אי� תקופה"   

שזה יקרה לעיתי� קרובות יותר כאשר תמורות מהירות בחברה מחלישות או הורסות מודלי� 

ויוצרות מסורות חדשות שהמודלי� הישני� לא , חברתיי� עבור� עוצבו המסורות הישנות

�לא , יה� ומקדמיה� הממוסדי� לא מתאימי�או כאשר מסורות ישנות ונושא, מתאימי� לה

כאשר חלי� : בקיצור. לא גמישי� יותר במידה מספקת או מחוסלי� בדר� אחרת, מסתגלי�

  31."שינויי� גדולי� ומהירי� מספיק או מצד ההיצע או מצד הביקוש

  

העבר כתוצאה מתמורות וזעזועי� מדיניי� ראייה מחודשת של דוגמה מובהקת ל

. 19"יכה ברעיו� הלאומיות אשר התבסס ברחבי אירופה במאה הגדולי� קשורה לתמ

טבעית   כישות לאו�האומה ומדינת על מושג ה, כידוע, הלאומית מושתתת תפיסהה

בסיס לגיטימי לכל ומוקד של נאמנות עליונה המהווה  ,"נורמלית"או  ,ואידיאלית

גדיר את אנדרסו� מ 32.נתיניההכלכליות והתרבותית של , הפעילויות החברתיות

משו� שאפילו באומה , "פוליטית מדומיינת community)(קהילייה "האומה כ

אינ� פוגשי� , הקטנה ביותר אי� החברי� בה מכירי� את רוב החברי� האחרי�

וע� זאת בתודעתו של כל חבר אומה יש , אות� או אפילו אינ� יודעי� עליה� משהו

וע� ארנסט גלנר כי הלאומיות ברוח דומה ט 33.דימוי של שייכות� לאותה קהילייה

היא ממציאה אומות במקו� שה� לא ; איננה התעוררות של אומות לתודעה עצמית

 ,קוד� כל, והיא נתפסת, היא קהילייה מדומיינת, א� כ�, כל אומה 34.קיימות

, לזה מתלווה, כיוו� שכ� .החיי� באותו מרחב גיאוגרפיבי� אנשי� כאחווה עמוקה 

, הייחודינרטיב היסטורי המדגיש את ההיבט הפוליטי הצור� ביצירת , בהכרח

נרטיבי� היסטוריי� כאלה נולדי� בתנאי� היסטוריי�  .הריבוניו המאחד
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 Eric Hobsbawm and T. Ranger, eds., op. cit., 4 – 5. 
32

  על התפתחות מושג הלאומיות ראה   
Eugene Kamenka, “Political Nationalism – the Evolution of the Idea” in E. Kamenka, ed., Nationalism. 

The Nature and Evolution of an Idea (London, 1976), 6 – 12. 
 .36, )ט"תשנ, האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב. תרג� מאנגלית ד� דאור( ליות מדומיינותקהי, אנדרסו� בנדיקט 33

34
  Ernest Gellner, Thought and Change (London: Weidenfeld and Nicholson, 1964), 169. 
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 35 .כתוצאה משינוי עמוק שחל בתודעה המביא איתו אמנזיות אופייניות, ספציפיי�

בו מדומה רציפות א# המטושטש לעיתי� ו ,מאחר שהעבר מרוחק, במילי� אחרות

ההיסטוריה של האומה לאור�  אפשר לזכור את"ומכיוו� שאי, סוימתבמידה מ

   .אותה )לכתוב( צרי� לספר, הדורות

, זו עמדה ג� בבסיס טיעוניה של התנועה הציונית והביאה מערכת ערכי� חדשה   

אחת ההשלכות המעשיות . לאמצאתה של תרבות עברית חדשה, בסופו של דבר

סימני הייחוד הייתה ש, והציונות בפרט ,החשובות של תופעת הלאומיות בכלל

מבלי הפכו לדומיננטיי� , מדומי� או מומצאי�, משוחזרי�, אמיתיי�, י�הלאומי

חשובי� אלמנטי� לשקול את מידת התועלת שבה� או אפילו במחיר הפסד� של 

; עלילתי "למצוא עבר מפואר ורבכל אומה שאפה , באופ� זה 36.מתחומי� אחרי�

  .המציאו אותו, בנמצאלא היה כשעבר כזה 

היו , בצד המקורות הרעיוניי� שהתנועה הציונית שאבה מ� הלאומיות האירופית   

אשר בלעדיה� לא נית� להבי� את מאפייניה של התרבות , לה היבטי� ייחודיי�

�. מצאהאהיבטי� ייחודיי� אלה האיצו והעצימו את תהלי� ה. החדשה שנוצרה כא

לעומת תנועות לאומיות אירופיות  ה באיחור יחסיהתנועה הציונית הופיע, ראשית

אר' "היא התמקדה בחבל, שנית 19.37"של המאה ה 80"רק החל משנות ה, אחרות

למרות שרוב הע� היהודי חי , בעל משמעות היסטורית וזיקה קמאית לע� היהודי

                                                 
35 �השינויי�  אחרי שאנחנו חווי� את: "... אנדרסו� מדמה את המצב לילדות מול בגרות. 240, ש�, בנדיקט אנדרסו

כמה אלפי ימי� שחלפו . את תודעת הילדות" לזכור"איננו יכולי� עוד , הגופניי� והרגשיי� שמביאה איתה ההתבגרות
כמה מוזר הצור� להעזר באחרי� כדי לדעת שהתינוק העירו� ! בי� הילדות לב� הבגרות המוקדמת נעלמי� ללא שוב

אינו אלא העדות בעלת התוק# החזק ביותר ... התצלו�. ההוא את, השרוע לו באושר על השטיח, בתצלו� המצהיב
, מסמכי� רפואיי�, מכתבי�, כרטיסי דיווח, יומני�, אישורי לידה(במצבור המודרני הענקי של עדות דוקומנטרית 

מתו� הזרה זו נולדת תפיסה . וב� בזמ� מדגישה את אובדנה מ� הזיכרו�, שמתארת רציפות מדומה מסוימת) וכדומה
 .241 – 240, ש�." צרי� לספר אותה, "לזוכרה"שמכיוו� שיא אפשר , של זהות, ותשל אישי

36
  .9, )1970(ב "י ,בתפוצות הגולה, "ניתוח סוציולוגי, התנועה הלאומית היהודית", '"יעקב כ  

37
בקרב הע� , )18"סו# המאה הב(כאשר הופיעו באירופה סימני� ראשוני� לצמיחתה של תודעה לאומית מודרנית   
לי� בע� היהודי גילו אז את הערכי� וחלקי� גד. יהודי החלו להתגלות דווקא סימני טשטוש של תודעה זוה

צעירי� . מעמדו או דתו, ללא קשר למוצאו, לפיה� האד� מוער� באשר הוא אד� "ההשכלה"האוניברסליי� של 
חרי שני� ארוכות של קיפוח א, פז להשתלב בחברה הסובבת כשווי�" הזדמנות "תבונהה"חברת בני"יהודיי� ראו ב

גברה , 19"הגרמני� או הפולני� במאה ה, ככל שגברה התודעה הלאומית של אומות אירופיות כמו הצרפתי�. ודיכוי
באופ� , במקביל. שכ� ה� ביקשו לראות עצמ� כשווי�, הזדהות� הפטריוטית של יהודי� אלה ע� בני האומה בה ישבו

רה בוטה ובצ, של האנטישמיות המודרנית שמה ק' הרק הופעת. יהדותהלכה והתרופפה זיקת� ל, בלתי נמנע
  .פנו ללאומיות היהודית, במידה רבה בתור ברירת מחדל, והיהודי�, לתקוות אלה, ואכזרית
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במהל� ההיסטוריה נוצרו , במלי� אחרות 38.שני�בבארצות אחרות במש� מאות 

ורק לאחר מכ� נולדה האידיאולוגיה של , )או ריכוזי� אתניי�(יות מדינות לאומ

�קוד� נולדה : אצל היהודי� היה התהלי� הפו�. לאומיות כער� הזדהות עליו

היו לתופעה חריגה זו  .ורק לאחר מכ� הותאמה לה טריטוריה, אידיאולוגיה לאומית

את הוואקו�  למלאהתנועה הציונית אילצה את שכ� היא , לכת" השלכות מרחיקות

 )טבעיי� במקומות אחרי�כ הנתפסי�( ליצור מנגנוני�, הבה אומר, במהירות

  .הלאומית שיתמכו באידיאולוגיה

גור� נוס# שהבדיל את התנועה הציונית מתנועות לאומיות אחרות היה בחירת    

לא הייתה שפה אחת , שהיו מפוזרי� על פני ארבע יבשות, ליהודי� .השפה הלאומית

. דיברו בשפת המקו� בו ישבוורוב� חלק� לאדינו , חלק� דיברו אידיש :משותפת

הגות דתית ובמידה מסוימת ג� שפת , שפת תפילה, כידוע, השפה העברית הייתה

כי השפה הלאומית היהודית נולדה כשפה  ,יוצא אפוא. השיח המשפטי והמסחרי

בניגוד , ולא לפני כ�, האידיאולוגיה הלאומית ה שלמדוברת במקביל להולדת

39.לאומות אחרות
   

תנועות לאומיות . היבט מרכזי בתולדות התנועה הציונית היה יחסה להיסטוריה   

לעומת , התנועה הציונית. רצ# טריטוריאלי וכרונולוגי, מטבע הדברי�, מדגישות

 אלא פנתה אל ההיסטוריה הרחוקה, העשיר של הגלות לא הדגישה את העבר, זאת

מנהגי� והמסורות ה גישה דומה ננקטה כלפי. ישראל"ר'של חיי הע� היהודי בא

אשר שאפו לחזק את תרבות� , עמי אירופהבשונה מ: לאומיי�היהודי� ה

התנועה הציונית , מעול� של שליטי� ומדכאי� זרי� ומנהגיה� לאחר ההשתחררות

  . שנוצרו בגולה מרדה במנהגי� היהודיי� המסורתיי�

                                                 
 בתו� ,"מהפכנית"מאבק על סמלי הזהות הקולקטיבית ועל גבולותיה בחברה הישראלית הבתר", איזנשטדט. נ. ש 38

  .10, )1996, שדה בוקר(פולמוס ב� זמננו : ציונות, עורכי�, ליפנחס גינוסר ואבי ברא
39

. בהקשר זה חשוב לציי� כי העברית שימשה ג� סמל של מרד כנגד הגולה בה דיברו רוב יהודי מזרח אירופה אידיש  
יי� שהרי ההגייה האשכנזית עד, מרד זה הפ� לבולט עוד  יותר ע� המעבר המכוו� מהגייה אשכנזית להגייה ספרדית

  . נתפסה בתור חלק מדפוס החיי� בגולה
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חד את התנועה הציונית יותר מכל הוא ההיבט ההיבט החשוב ביותר המיי, אול�   

בעוד שתנועות לאומיות אירופיות הציגו שילוב כלשהו של  40.המהפכני הדומיננטי

כאשר לעיתי� היסוד השמרני א# גבר על זה , גישה שמרנית ע� גישה מהפכנית

זה  היבט מהפכני . קשה מאד להבחי� ביסודות שמרניי� בתנועה הציונית, המהפכני

ל האמונה כי זהותו הקיבוצית של הע� היהודי תעוצב מחדש לכשירוכז נשע� ע

עיקרו� זה הוא עיקרו� מפתח  ).או בטריטוריה בלעדית אחרת(בסביבתו ההיסטורית 

קומ' של מהגרי�  : על אחת כמה וכמה בתחו� התרבות, להבנת דרכה של הציונות

מנת להפו� לפועלי� "ישראל על" נמו� היגרו לאר'"ציוניי� ממעמד בינוני ובינוני

סוג חדש של מבנה ידי ביסוס "על "מהפכה"חוללו  ובתהלי� התיישבות� ולאיכרי�

היא ביקשה , יותר ממה שהתנועה הציונית ביקשה להחיות, למעשה. חברתי יהודי

  .לברוא

, פוליטי: בשינוי בכל תחומי חייו של היהודי, כידוע, האידיאולוגיה הציונית דגלה   

הבסיס המוסכ�  .ישראל" אישי שיתרחש רק באר', תרבותי, חברתי, כלכלי

כמו בכל , והמשות# לכל הזרמי� והדעות בכל התחומי� באידיאולוגיה הציונות היה

התנועה הציונית התקוממה כנגד צורת החיי� היהודית . עיקרו� השלילה, מהפכה

וה� במערבה על א# ההבדלי� בחיי היהודי� בי� שני , ה� במזרחה, באירופה

, "תחו� המושב"בעיירות של , בייחוד ברוסיה הצארית, במזרח אירופה. מקומותה

הייתה , יצרניי�" התפרנסה ממקצועות בלתי, ה היהודית בצפיפותיחייתה האוכלוסי

היהודי� היו מנודי� . לאות ומחרושת ומוכת דלותקמח עירמנותקת ברובה המכ

במערב ג� . ג� לא ה� עצמ�, ללא זכויות וללא גו# שיג� עליה�, יטיתלחברתית ופו

לצאת מ� הגיטו  19" היהודי� במש� המאה הלמרות שש� הצליחו מאות , אירופה

 הנוצר, בעיקר מבחינה כלכלית ותרבותית, היש� ולהשתלב בסביבה המודרנית

גיטו זה . "הגיטו החדש"הרצל במחזהו  תארהרגשה מעיקה של גלות אותה היטיב ל

                                                 
40

; 1978 ,ראשית התנועה ,'כר� א ).ע� עובד והספריה הציונית: תל אביב( המהפכה הציונית ,ראה למשל דוד ויטל  
  .1991 ,שלב ההכרעה , 'ג כר�; 1984 ,שנות העיצוב ,'כר� ב
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אבל א� , תלב בסביבתושהליכול היהודי לצאת ולכאורה : כמו מוק# חומת זכוכית

בחומה  לפתע יחבטהעתיד הוא ל ,א� ינסה לממש את מה שנראה פתוח וחופשי

ת חומת הזכוכית אמה שיוצר . אז יתברר לו שהוא עדיי� סגור ומבודדו, ההסמוי

שג� תו� כדי התבוללות מתרכזי� היהודי� במקצועות מסוימי� , בדהוהיא הע

תרבות " יצרו היהודי� תת ,ביודעי� או לא ביודעי�. מוגבלי� ובתחומי פעילות

התרבות הגרמנית של יהודי , לשו� אחרת. שהגוי מרגיש בה ובזרותה, מיוחדת

היהודי� בוררי� לה� את . גרמניה שונה מ� התרבות הגרמנית של הגרמני� עצמ�

אניי� היסודות ההומניסטיי� ודוחי� יסודות נוצריי� מזה ויסודו לאומניי� פאג

היסודות שדווקא אות� העלתה הרומנטיקה הלאומית אל מוקד הזהות  –מזה 

אבל נאמנות� נשענת על , היהודי� המתבוללי� ה� פטריוטי� גדולי�. העצמית

, במילי� אחרות 41.של סביבת�" שורשית"ציונליז� מוסרי וה� זרי� לעממיות האר

כ� ג� היא לא פתרה את ול, האמנציפציה לא הפכה את היהודי לגרמני או לצרפתי

 הגיעוג� א� היהודי� ש, א� כ�, נוצר מצב במערב אירופה". השאלה היהודית"

ערער איי� לחברתי או כלכלי , כל זעזוע מדיני, הסובבתשגי� גבוהי� בחברה יהל

קבוצה  יומשו� שה, היהודי� היו הקרבנות הראשוני�. את מעמד� החדש מיד

  .תייצב להגנתההחלשה שאיש לא 

אנו מוצאי� תיאורי� רבי� המציגי� את מצב היהודי� בגולה הציונית בספרות    

, נתפס כאד� מדוכא, בגלל נסיבות חייו האומללות, היהודי הגלותי: באור שלילי

�חלש המקבל את גורלו בפסיביות ומקווה להיוושע בידי , ותר�, נכנע, מתרפס, פחד

, חלשי�, שורשי� חסרי, תלושי�"היהודי� בגלות תוארו כ. או בידי הגויי�, שמיי�

לא , לא אוהבי אכילה ושתייה, לא חסוני�, לא אנשי עבודה, לא זקופי�, לא ישרי�

  42".אוהבי טבע

                                                 
  ,)�"תש, אוניברסיטת חיפה(בלימודי ציונות סדרת הרצאות . כיסוד האתוס הציוני" שלילת הגולה", אליעזר שביד 41
5 – 7 .  
, )מ"תש( 16 ,קתדרה, "הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית מקומית וילידית באר' ישראל", איתמר אב� זהר 42

הספרות הציונית השתמשה בה� להדגשת דמותו ; תיאורי� מעי� אלה הופיעו תחילה בספרות האנטישמית .172
  .לותיהשלילית של היהודי הג
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למרות עמדתה השלילית כלפי ההוויה היהודית הגלותית לאור� הדורות והשאיפה    

משע� ת ולחפש נקוד התנועה הציוניתחייבת הייתה  ,לחולל מהפכה בחייו של היהודי

, מדינה, דהיינו(שהרי מכל הקנייני� שעליה� נבנית תנועה לאומית בדר� כלל , בעבר

"דתית הייתה ליהודי� רק מורשת  )שותפות גורל, שפה, תרבות, כלכלה, טריטוריה

שהנכס המשות# שהיה ליהודי� בראשיתה של , אפשר לומר. משותפת היסטורית

מ� העבר  אלא זיכרונות הלא הי )מלבד העבר הדתי העשיר(הלאומיות המודרנית 

, לכ�. מדומי� או מיתיי�, מומצאי�, ואי� זה חשוב א� היו אלה אמיתיי�, הרחוק

חייב היה לשאוב מ� המורשת , מי שרצה לטפח את הזהות הלאומית היהודית

, השאלה לא הייתה 43.מה ג� שבכל מקרה לא נית� היה להתעל� ממנה, ההיסטורית

�אלא אילו אלמנטי� מ� , השראה בהיסטוריה היהודית הא� לחפש מקורות, א� כ

באופ� היעיל ביותר את האינטרסי� של הזהות הלאומית ישתלבו וישרתו  העבר

   44.היהודית החדשה

   �נוצרו הבדלי� משמעותיי� בי� הזיכרו� הקולקטיבי היהודי , כתוצאה מכ

היה צור� , לש� יצירתו של האחרו�. המסורתי לבי� הזיכרו� הקולקטיבי הציוני

 �להבליט , לפרש מחדש אירועי� ידועי�, בנרטיב ההיסטורי היהודי" רביזיה"לערו

, או בקיצור, להסיט את הדגש, אירועי� אחרי�" להצניע", אירועי� מסוימי�

ההיסטוריה שלפני אי� זה מפתיע שהציונות חילקה את , לפיכ�. להמציא מסורת

מטרתה  45.פה הקדומה ותקופת הגלותהתקו: העיד� הציוני לשתי תקופות מרכזיות

נושא : של חלוקה זו הייתה הבלטה של שלושה נושאי� היסטוריי� מרכזיי�

                                                 
43

מסות ומחקרי� . אנטישמיות, ציונות, בתו� לאומיות ,"המימד ההיסטורי של הלאומיות היהודית", שמואל אלמוג  
  .35 – 34, )ב"בשנ, ירושלי�(

44
, אד� אצלנו נמוק בחייו במסורות ההלכות והדיני�"ב�" :בסקי מסכ� זאת במילי� הבאות'מיכה יוס# ברדיצ  

שיר "אבל יש לנו ; שממיתי� את הנפש ואינ� נותני� לה פדות, לנו בנחלת אבותינו הרבה דברי�, התורות והמשפטי�

מיכה יוס# " …ישי למכמני הטבע ולהדר גאונה"יש לנו תהילות ב�; ליפעת החיי�, יש לנו שירות לחיי�, "השירי�
, )ב"תשי, ע� עובד :תל אביב( )בסקי'ברדיצ(  גוריו�"בתו� כל מאמרי מיכה יוס# ב�, "לשאלת העבר", בסקי'ברדיצ

  .שימשו בסיס ליצירות רבות בתקופה הנדונה וג� לאחריה –" תהילי�"ופרקי " שיר השירי�" –מקורות אלה  .ב"מ
שעה " יהדות השרירי�"כוכבא בבואו להדגי� מהי " של ברהכוחני השתמש בדימוי  ,לעומת זאת, מקס נורדאו   

כוכבא "בר". עשרה מאות שנות גלות"ות שחוללו בתוכנו שמונההשמות הנורא"שדיבר על הצור� בחינו� גופני כנגד 
שמואל . "הששה לקראת נשק, היהדות המחושלת במלחמה"התגלמות כ, "גיבור שלא ידע מפלות"הפ� איפוא ל

  .137, )ד"תשמ(' ט, הציונות, "דת העבודה"ל" יהדות השרירי�"מ", אלמוג
45

  ראה  
Yael Zerubavel, op. cit., 16 – 36. 
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פוליטי על "ישראל והעדפת ההיבט הלאומי"הקשר לאדמת אר', הגבורה היהודית

  .פני ההיבט הדתי באירועי� היסטוריי� ידועי�

לאומית של " ו�התקופה הקדומה מתחילה מההיסטוריה השבטית הטר, כידוע   

תקופת בית שני הייתה . יהיכוכבא במאה השנ"מרד בראבינו ומסתיימת באברה� 

שכ� ש� היו מצויי� הגיבורי� , תקופה היסטורית אידיאלית עבור התנועה הציונית

תקופה חשובה אחרת היתה תקופת . כמו למשל המכבי�, שקל היה להזדהות אית�

כגו� עצ� הישיבה במקומות , ציוניתבחשיבה ה ביטויי� רבי�שהיו לה , המקרא

חפירות ארכיאולוגיות , �"חידושי� של שמות גיאוגרפיי� מהתנ, הנזכרי� בתורה

השימוש בספרי המקרא כבאוצר הלשו� , שחשפו שרידי� עבריי� מימי קד�

   46.אהבת המקרא והסתייגות מההלכה –וכ� היפו� היוצרות כלפי המסורת , העברית

ה� את אובד� גילמה עבור הנרטיב ההיסטורי הציוני  ,זאת לעומת, תקופת הגלות   

וה� את אובד� החוויה הקולקטיבית היהודית , הקשר הפיזי ע� המולדת הקדומה

הנרטיב ההיסטורי הציוני כמוב� שבמסגרת אידיאולוגית זו בחר  47.כאומה מאוחדת

חברתיי� ופוליטיי� משמעותיי� , כלכליי�, מהבדלי� תרבותיי�להתעל� 

דוגמאות  .לאור� שנות הגלות פתחות� של הקהילות היהודיות השונותבהת

הגליית� של עשרת שבטי הכמעט מוחלטת מ התעלמותמובהקות נוספות ה� ה

כשהחופש  ,רומיהיווני וה, פרסיה, בבליהשלטו� ההיהודי� תחת תולדות או  ,ישראל

הפכה  ,א� כ�, התקופה היהודית הקדומה. הפוליטי שלה� הוגבל בצורה חמורה

לגיבוי ההיסטורי של האידיאולוגיה , דהיינו, "אמצאת המסורת" לשמקור מרכזי ל

                                                 
46

 Dankwart A. Rustow, A World of Nations, Problems of Political Modernization (Washington, 1970), 

44 – 45. 
  .38 ,ש�, "המימד ההיסטורי של הלאומיות היהודית", שמואל אלמוג: מצוטט על פי

ת הגלות לא סימל הזה לכשעצמו לפיו מתחלקת ההיסטוריה היהודית לתקופה קדומה ותקופ) פריודיזציה(התיקו#  47
ג� המסורת היהודית הבדילה את חיי היהודי� בגולה מהתקופה : היפרדות מהפכנית מהזיכרו� היהודי המסורתי

. ג� היא חרתה בזיכרונה את ציו� ואת הגלות כשני מצבי� שוני� בחוויה היהודית הקולקטיבית. הקדומה בישראל
גו� מיו� העבר על פי דורות שוני� של חכמי� או כתביה� המסורת היהודית הציעה ג� תיקו# אלטרנטיבי כ, אול�

א� ג� מצב שהדגיש את , הגלות מציו� הייתה עונש משמיי�, עבור היהדות המסורתית). תקופת המשנה, למשל(
ישראל קיבל "במש� מאות השני� של החיי� בגלות הניתוק מאר'. המשימה הרוחנית של היהודי� כע� נבחר

ממולדת קדומה הפכה ציו� לאר' מטפיזית : שהקלה על הסבל של חיי הגלות, ניתמשמעות מטפיזית או רוח
היא , כלומר. הציעה גישה שהיא היסטורית קוד� כל, לעומת זאת, הציונות. שהיהודי� נשאו אית� לא� שהלכו

  .Yael Zerubavel, op. cit., 15 – 16. הסיטה את הדגש ממסגרת תיאולוגית למסגרת היסטורית
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מושרשת ובזיכרו� הציוני מצטיירי� העברי� הקדומי� כאומה גאה . הציונית

   .וא# למות למענו, שלהלהילח� למע� החופש הפוליטי  אומה המוכנה , באדמתה

י והקל ביותר להעברת המסרי� המייד, אמצעי הנגיששימשו כ, מעל הכל, החגי�   

החגי� מחזקי� , בדומה לכל מסורת מומצאת. במסורת הציונית החדשההחדשי� 

אלא את ראיית� המשתנה של אירועי�  ,ומנציחי� לאו דווקא אירועי� היסטוריי�

אספקטי� מהעבר יהיו מרכזיי� יותר לזיכרו� אילו מחזור החגי� קובע  .אלה

אילו או , ילו אירועי� ייזכרו כמשמעותיי� יותרא, יטושטשוואילו הקולקטיבי 

לא המציאו מיתוסי� וגיבורי� , א� כ�, הציוני�החגי� . יצורפו יחד לחג אחד

פירשו מחדש את המסורת היהודית הקיימת לצור� הדגשת היבט  אלא, חדשי�

כגו� , לחגי�" חקלאי"בהוספת מימד במיוחד   תבולט גישה זו. ספציפי זה או אחר

הסטת הדגש מהצד הדתי ב ,בסוכות" חג האסי#"הבאת ביכורי� בחג השבועות או 

   .בחג הפסח או רעיו� השחרור הלאומי  ,למשל חג החנוכהכמו  ,פוליטי"לצד הלאומי

הנטייה לראות ולפרש מחדש את ההיסטוריה היהודית הקיימת , מכל יותר ,אול�   

לאומי הפ� לנושא המאבק ה. בחגי ישראל הגבורהרעיו� טוי בהדגשת באה לידי בי

פי " לרוב על, התרכז הזיכרו� הקולקטיבי של המסורת המומצאת שסביבומרכזי 

שהיו בדר� כלל , ניצחו� היהודי�> " עימות > " צר מתנכל ליהודי� : התבנית הבאה

, ההירואיותהדמויות  ,כמו האויב, הפרטי� משתני� מחג לחג. מעטי� מול רבי�

כמו בדוגמאות המובהקות (מאבק אותו סוג של א� תמיד נוכח , המקו� והתקופה

כגו� , נוספו חגי� חדשי� לקטגוריה זובמרוצת השני� ). של חג החנוכה או חג פורי�

, של סיפורי� עשיררפרטואר והתפתח סביב� , יו� העצמאותוהקרב על תל חי 

התרבות התעלמה  ,ש על נושא המאבקלעומת הדג .מחזות וטקסי� חדשי�, שירי�

כגו� אלה הקשורי� לנפילת בית , מימי אבל וצו�העברית החילונית במידה רבה 

  .  המקדש

לא והמסורת החל מתקופת שתי העליות הראשונות  היסטוריהזו של ה" אמצאה"   

התנגד לרעיו� הציוני " היישוב היש�("עוררה שו� ספקות או התנגדות ביישוב החדש 
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. למסורת נפוצה" מסורת מומצאת"והפכה מהר מאד מ) הקשור בו ממילא ולכל

מערכת  –" מסורת"נוצרה , תו� זמ� קצר מאד מתחילת ההתיישבות החדשה, כלומר

עבור המתיישבי� הייתה מסורת אשר  "  סמלי� ומנהגי� שהייתה ברובה מומצאת

, ראשית :הצלחה זול חברו שלושה גורמי� עיקריי�. המסורת היחידה, לכל דבר

אומה עברית לכונ� הכמיהה ששררה בקרב המתיישבי� הייתה זאת 

ליצירת  מאמצי� בלתי נלאי�נעשו , בהמש� כפי שנראה, שנית. מחודשת/חדשה

 . אנשי היישובמ רבי�סופרי� ו, מורי�, מחנכי� ,מצד מנהיגי� מסורת חדשה

וקא המומצאת החדשה היכתה שורשי� עמוקי� במהירות דוהמסורת , שלישית

. שורשי� אלה התאימו היטב למטע� האישי שהביא איתו כל אחד מהעולי�ש משו�

לאיש לא היה זמ� או רצו� לחכות , 48בניגוד לדרישות האידיאולוגיות של אחד הע�

 �שנית� מה  :יישא פרי באופ� טבעייצירת המסורת הציונית עשרות שני� עד שתהלי

מושא "לאר'" קדושה"טריטוריה  כההפ, כ� ."נברא"אכ�  – במהירות" לברוא"היה 

 ,תהלי� זהה חל בתחומי� פחות מוחשיי� .שפה לאומיתולשו� לא מדוברת לממשית 

 �התרבות המוסיקלית הפופולרית . מנהגי� ומסורות חדשי�, תרבות "בריאת"כגו

שנוצרה בתקופה הנדונה היא חלק מהשאיפה הכוללת למלא במהירות את המאגר 

  .מאבני היסוד של כל תרבות לאומיתע� כחלק "הריק של שירי

 נולדה דמות של, אידיאולוגיה הציוניתאמצאת המסורת ב מתהלי�יוצא "כפועל   

ישראל "מעבר היהודי� לאר'השקפה שחלק מהדמות מומצאת וכאד� יהודי חדש כ

מיכה יוס# על צור� זה עמד . קשור ג� בשינוי האד� הנושא במעבר זהצרי� להיות 

היה  המכשול העיקרי שעיכב את התקדמותו של הע� היהודיש שטע� בסקי'ברדיצ

  : ותאחר תכונות שבאה על חשבו� פיתוחיתר בחיי� הרוחניי� "התרכזות

                                                 
48

להיאחז ג� בקרב , שחולל נפלאות בקרב עמי� אחרי�, זה לא הצליח הרעיו� רב העוצמה של תחיה לאומיתמדוע "  

 …, בהיחפז� לעשות גדולות ללא עת, התשובה האמיתית נעוצה בעובדה שאבות רעיו� התחייה הלאומית.. ?היהודי�
רעיו� צעיר ור� , מלאכותיי� באמצעי�, עזבו את הדר� הארוכה של ההתפתחות הטבעית והורידו לעול� העשייה

, ירושלי�" תל אביב( כל כתבי אחד הע�, "לא זה הדר�" ."בטר� נתפתחו כוחותיו כראוי, בטר� נתבשל כל צרכו
  .ב"י, )י"תש
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, הספר יותר מדי"היא עשתה אותנו לע�; כל עוז חיינו, המחשבה היתרה אכלה כל מיטב חיינו"   

עבודה שינקה כל החיי� אשר  ,על ידה העבדנו את מוחנו עבודה רבה וקשה. לע� דעתני יותר מדי

  49..."והוציאה כל הד� החי אשר בנפשנו, בנו

  

 50להישאר תקוע בעברו ע� היהודיהדבקות ברוח גרמה ל ,בסקי'ברדיצלדעתו של 

על כל יחיד , על כ�. הנאות החיי�, טבע, כגו� רגש, ולדחות צדדי� אחרי� של החיי�

. היצר והחיי� המפעמי� בו"לגאול את עצמו באמצעות מת� ביטוי ופורק� לכוחות

לדעת , הכרחי, על מנת לצאת מהמצב העגו� בו נמצא הע� היהודי בתקופתו

ידי שילוב ערכי " על, שבי� יהדות לאנושיות" הקרע שבלב"לאחות את , בסקי'ברדיצ

) לאסתטיקה לשמה ולאמנות הפלאסטית, לאהבה, הזיקה לטבע(החיי� שבה� דגל 

  51.בתו� תרבות ישראל

הציעה תנועת , גלות שנכפתה על ע� ישראל שינתה את טבעו המקוריהמאחר ש   

אל טבעו הראשוני ולחדש כמקד� , באופ� תיאורטי, ציו� להחזיר את היהודי" חיבת

על שלילת  ,על כ�, דמותו של האד� החדש התבססה .את תכונותיו המקוריות

מאיד�  ,יצירת תכונות חדשות המנוגדות לאלה הקיימות ועל, חד גיסאמ, הקיי�

  .פחד היהודיה נגדכוהגבורה הכוח  או ,פאראזיטיותה נגדהפרודוקטיביזציה כ: גיסא

יפה ברלובי' מציעה לרכז את תכונותיו של היהודי החדש בשלוש שלמויות    

שלמות החוס� באה . שלמות מוסרית ושלמות לאומית, שלמות החוס�: בסיסיות

, שנית; ו# ונפש בריאי� וחזקי�בג, ראשית. לידי ביטוי בשני מישורי� מרכזיי�

כאד� שברירי , כידוע, בתפיסה השוללת את דמותו של היהודי הגלותי שהצטיירה

רוח הוא הזניח את הגו# ויחד עמו את כל המער� התכוני במשו� שבהתמקדו , ורפה

שלמות זו מתקשרת . גבורה, אומ' לב, זקיפות קומה: כגו�, הנובע מתפקודו של הגו#

בשלמות .   יושב האוהלי�, אל איש האדמה, הזיכרו� היהודי הקדו� באופ� ישיר אל

היהודי לבי� , ההערכות הפנימית: מוסרית מבחינה יפה ברלובי' בי� שתי הערכויות

                                                 
, ע� עובד: תל אביב().בסקי'ברדיצ(גוריו� "בתו� כל מאמרי מיכה יוס# ב�, "שינויי�", בסקי'מיכה יוס# ברדיצ 49

 .ז"מ, )ב"תשי
50 "� .ש�." עבר בלי הווה ובלי עתיד, עבר ארו� מקי# אותנו. אלפיי� שנה לא היה לנו הווה כלל במש
51 �  .194, )1993 –ג "תשנ( 3, עיוני� בתקומת ישראל, "בסקי לדוד ב� גוריו�'בי� מיכה יוס# ברדיצ", אבנר הולצמ
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החסר המוסרי שהפ� לאחד . היהודי בי� העמי�, וההערכות החיצונית, עמו

החיצונית  ממאפייניו הבולטי� של היהודי הגלותי ניכר יותר במסגרת ההערכות

כ� שלגבי שלמות זו נקלע היהודי בי� שתי רמות . מאשר במסגרת ההערכות הפנימית

במסגרת החיי� היהודיי� של ציוויי� תורתיי� משתדל הוא לשמור : תוהתנהג

יהודית נאל' הוא "ואילו בחיכוכו ע� הסביבה הלא, ולקיי� את ערכי המוסר

חשיבות . בקיו� ללא מולדת כאמצעי מסייע להגנה ולהישרדות, להרפות מרסנ�

המרכיב המכריע , לדעתה של ברלובי', מיוחדת נודעת לשלמות לאומית שהיא היא

כא� יש ליצור את אות� התכונות שנעקרו מתודעת הע� . "היהודי החדש"במודל 

  52.נאמנות למקו�, שורשיות, אהבת מולדת: כגו�, במהל� אלפיי� שנות נדודי�

" תנועת חיבת. ל היהודי החדש לא היה מודל אוטופימוד, למרות האידיאליזציה   

�לדר� ההתפתחות  לא הניחה, מעשית"בעצ� היותה תנועה אידיאולוגית, ציו

לנכו� להחליט  מצאהאלא , המקרית להביא את היהודי לידי המפנה המבוקש

ולכוונו מראש , מגשי�"בעצמה ובהתא� לעקרונותיה מה דמות תיראה לאותו יהודי

זאת משו� שלא הסביבה . � נוצרה הסביבה הקיומית החדשהעוד טר, אליה

אלא המערכת הרעיונות , העתידית מהווה גור� בקביעת הפוטנציאל למודל המוצע

, שתהלי� עיצובו מחדש של היהודי, יוצא אפוא. שתביא לידי מימושה בסביבה זו

ו� צי"תקבל באמצעות תנועת חיבתה, במהפ� היסטורי זה של המעבר מגולה למולדת

, כתהלי� שבו היהודי אינו נפנה לבנות את זהותו החדשה על דר� החיפוש והתהייה

את , בסופו של דבר, אשר תגבש בו, אלא מודע הוא לאותה מטרה מכוונת מראש

  53.המודל הידוע

הגבורה  –שלושת הנושאי� ההיסטוריי� אות� ביקשה התנועה הציונית להדגיש    

מדיני במקו� הפ� הדתי "והבלטת הפ� הלאומיישראל " הקשר לאדמת אר', היהודית

" היהודי החדש"היוו השראה ובסיס למודל של  –באירועי� היסטוריי� ידועי� 
                                                 

 18 –17, עלי שיח ,"לוגיה ציוניתהצעה לאנתרופו. בספרות העלייה הראשונה" היהודי החדש"מודל ", יפה ברלובי' 52
 . 55"54, )1983 –ג "תשמ(

בספרות העלייה  כבר "היהודי החדש"ישראל מנהלת דיאלוג ע� מודל זה של "הספרות העברית באר'. ש� 53
מקבל עליו את המודל , איש העלייה הראשונה, כשהסופר –תקופה בה הונחו היסודות לתרבות העברית  "הראשונה 

 .67, ש�. ביקורתללא עוריי� או 



  39

שהפ� למושג , "עברי"המושג  ."עברי"או " העברי החדש"עד מהרה במושג  חל#ושה

 .שלוש תכונות מרכזיות" היהודי החדש"מ" ירש", מרכזי במכלול התרבותי החדש

, תה זאת התפיסה לפיה יש להפו� את אופ� הקיו� היהודי על פיוהיי, ראשית

טבעיי� ובריאי�  ,ובמקו� הרוחניות היתרה להשיב את ע� ישראל לחיי� ארציי�

התפיסה שעתידו של המפעל הציוני ייקבע רק על ידי אות� , שנית ;ועל אדמת

ויעבדו ישראל " יחידי� שיקבלו על עצמ� אחריות אישית לגורל� בכ� שיעלו לאר'

קביעה שתחייתו של ע� ישראל בארצו חייבת להיות מבוססת על ה, ולבסו# ;בה

סימ� את , "עבריות"או , "עברי"המושג . ולא על היסוד הדתי, יסוד לאומי חילוני

שהשתמר ביהודי " טוב"הוא היה אמור לשאול את כל ה. החיוביוהמודרני , החדש

�יעקב שביט . אלפיי� שנות גלות ולהשיל מעליו את כל השלילי שהצטבר בו במש

  :ברעיו� הציוני" עבריות"מציע ארבעה מכלולי תכונות שיוחסו ל

  ;'יצרית וכד, ויטלית, גלותית"אנטי, עברי הוא יצור אנושי בעל מהות חדשה .א

עבריות היא בעיקרה פתיחות לעול� המודרני ולאינטרפרטציה לאומית  .ב

 ;של ההיסטוריה היהודית) בניגוד לזו הדתית(

בריות היא ביטוי וגילוי של זיקה ישירה אל נו# האר' וטבעה והזדהות ע .ג

 ;עמ�

ריבונית של ע� ישראל בארצו "מדינית"עבריות היא ההתגלמות הלאומית .ד

  54.ההיסטורית

לעול�  אמור לבוא ,גלותיי� של המהפכה הציונית"פי עקרונותיה האנטי"על   

  : מות המידה הבאותפי א"שמכל המקורות ג� יחד מצטייר על" האד� החדש"

  אידיאליסט .א

  מהפכ�  .ב

  איכר  .ג

                                                 
 .114 – 113 ,)ד"תשמ(' ט, הציונות, "שתי פרספקטיבות –חברה לאומית ותרבות לאומית עברית ", יעקב שביט  54
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  חייל .ד

  שוחר תרבות .ה

  דבק בקבוצה  .ו

  דובר עברית  .ז

  בז למותרות ותענוגות החיי� או לכל דבר אחר העשוי להסיטו מדרכו  .ח

  בעיניו" גלותי"מתנגד לכל דבר שהוא   .ט

  55מודע לתפקידו ההיסטורי  .י

, ה הראשונהיהעלי הראשוני� העוני� לתיאור זה הופיעו למ� תחילתה שלהחלוצי� 

כל התופעות . להתחזק וללבוש צורה, זה להתפשט המשי� דימוישלאחריה 

לא , כולל רפרטואר השירי� של התקופה, התרבותיות והחינוכיות בראשית היישוב

   .אלא א# חיזקו והפיצו אותה, רק נתנו ביטוי לאידיאולוגיה זו

                                                 
55

: תל אביב( דיוק� –הצבר , לתיאור מרוכז של דימוי זה ראה עוז אלמוג. דימוי זה נדו� לא אחת בספרות המחקרית  
  ).1997, ע� עובד
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  ש נ י   פ ר ק

  תרבות באידיאולוגיה הציונית

  

למרות השאיפה החזקה של התנועה הציונית למלא במהירות את התרבות    

מעטי� ה� הנושאי� , כפי שתואר בפרק הקוד� העברית החדשה בתוכ� ספציפי

. באידיאולוגיה הציונית שדיברו עליה� כל כ� הרבה ואמרו כל כ� מעט כמו התרבות

, תיאורטי מגובש ומפורט להישע� עליו דה הציונית לא פיתחה מסהתנוע, כאמור

אי� פירוש הדבר שנושא התרבות נזנח באידיאולוגיה . בפרט בתחו� התרבות

אלא שכל הדיוני� והכתבי� , הנושא עורר דיוני� וויכוחי� רבי� –להיפ� . הציונית

על , מחד, מצב דברי� זה מעיד. מעול� לא התגבשו לידי תורה שלמה וכוללנית

הרצו� העז והמודעות המוגברת לצור� לטפח תרבות עברית כחלק משמעותי ביותר 

יכולת להתוות נתיב התפתחות מעשי � על איאיד� ומ, הכללי בתו� המפעל הציוני

הכל שאפו להפו� תרבות עברית , במילי� אחרות. ולמלא אותו בתוכ� קונקרטי

. ות דמותה הסופית והדר� אליהא� לא ידעו מה צריכה להי, עשירה לעובדה קיימת

ההגות הציונית מתאפיינת בריבוי נסיונות לתת הגדרה לתרבות העברית החדשה 

של  הס� מונחת ההנחה המובנת מאליה כי היווצרותיבסבישראל כאשר ��באר

ראלי מתהלי� התגבשותה של הזהות גק אינטלח חייבת להיותתרבות יהודית חדשה 

ישראל היא אחת ממטרותיה �ות חדשה באר�היהודית החדשה וכי בניית תרב

הערפול הרב ששרר בסוגיה הוא ג� הסיבה לכ�  .של התנועה הציוניתהמוצהרות 

  .שהדיוני� בנושא התרבות כמעט ולא התייחסו למוסיקה באופ� ספציפי

למרות שאי� זו המסגרת המתאימה להתייחסות נרחבת אל תפיסת התרבות    

בקצרה על מספר שאלות מהותיות באשר לתהלי� אענה , באידיאולוגיה הציונית

דמותה של , באופ� מעשי, מה אמורה להיות :התהוותה של התרבות העברית
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באיזו מידה התרבות ? מי צרי� להיות אחראי לבנייתה ועיצובה? התרבות העברית

ובאיזו מידה תולדה של התפתחות , שנוצרה הייתה תוצאה של הכוונה אידיאולוגית

מה היה מקומה של האידיאולוגיה הציונית , במילי� אחרות, וא? ניתאספונט

מהו המנגנו� שקבע ועיצב את תהלי� ? בתהלי� התהוותה של התרבות העברית

  ?צמיחת התרבות בסופו של דבר

של שלוש  "קואליציה רופפת למדי"הולצמ� מתאר את הציונות בראשיתה כאבנר    

של עוינות , סי� של ניכור וחוסר הבנהשבינ� לבי� עצמ� שררו יח, 56קבוצות עיקריות

שהתאפשרה הודות להכרה במצוקת היהודי� אותה ביקשו , וא% של זלזול הדדי

  :טריטוריאלית�לפתור במסגרת לאומית

חניכי התרבות , כגו� הרצל ונורדאו ,האינטליגנציה היהודית הליברלית המערבית .א

יפציה של יהדות צנשהגיעו אל הציונות מתו� אכזבה מפירות האמ ,המערבית

במגמות מקיפות יותר של התגבשות , לשיטת�, הפתרו� הציוני השתלב. המערב

הצעד הראשו� , לפי אסכולה זו. 19� הלאומיות שניכרו בארצות אירופה במאה ה

  .החשוב ביותר בדר� להגדרה עצמית של הע� היהודי הוא השגת טריטוריה

80� השפעלו מאז תחילת שנות , תרוסית החילוני�אנשי האינטליגנציה היהודית .ב 

ע� הופעתו של הרצל ו "ציו��חיבת"במסגרת האגודות השונות של  19� של המאה ה

קבוצה זו הייתה הגדולה ביותר מבחינה . קיבלו על עצמ� ברצו� את מנהיגותו

  .מספרית

 שהונהגה, בעיקר מתו� יהדות רוסיה, קבוצת הציונות הדתית לגווניה השוני� .ג

תמיכת� של רבני� . הוגי� כמו שמואל מוהליבר ויצחק יעקב ריינס�בידי רבני�

כי הוא עולה בקנה אחד ע� האמונה בגאולתו , אלה ברעיו� הציוני נבעה מהכרת�

שתפסו , בניגוד לעמדת� של החוגי� החרדי� הקיצוניי�, המשיחית של ע� ישראל

  .שכמוה ככפירה בעיקר ,את הפעולה הציונית כמעשה של דחיקת הק�

                                                 
56

אניטה  בתו�, "הספרות העברית ופולמוס התרבות בתנועה הציונית בראשיתה. תרבות נולדת", �אבנר הולצמ 

  .151 – 145 ,)2000, ר"מרכז זלמ� שז: ירושלי�( עיד� הציונות. עורכי�, יהודה ריינהר� ויעקב הריס, שפירא
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שראו את עיקר תכליתה של הציונות בתחייה , ברוסיה" חובבי ציו�"מול    

שראו בחזונ� את , ניצבה גישת� של ציוני המערב, לאומית� התרבותית עברית

מבחינת הצביו� הרוחני ; י�דמדינת היהודי� בעיקר כפתרו� חומרי לצרת היהו

ת� של הציוני� מ� הצד השני עמדה גיש. תהיה זו מעי� שלוחה של תרבות אירופית

הניגוד בי� השקפותיה� . יתתרבותי היה מקביל לתוכ� דהתוכ� השעבור� , הדתיי�

ני הצדדי� היה אינטרס שיקר משו� שלעב, הפעולה ביניה� שיתו%לא מנע את 

לדחוק את שאלת התרבות והרוח אל שולי הקונגרסי� הציוניי� ולדחותה לעתיד 

 שאלהח אירופה החילוני� לא הייתה לציוני מזר, לעומת זאת. רחוק ככל האפשר

ולכ� ה� היו אלה שהעלו אותה שוב ושוב לדיו� , מציקה וחשובה משאלת התרבות

וכ� ג� , נשענו על תרבות קיימת –המערבי והדתי  –שני הזרמי�  57.בתנועה הציונית

יהודי רוסיה המשכילי� , לעומת זאת. ביקשו להמשי� במדינת היהודי� לכשתקו�

שימשה בהגות " תרבות"אפילו עצ� המילה . לו בבריאת תרבות חדשהוהחילוני� דג

התפקיד המרכזי בעיצוב , בהתא� לכ� 58.קולטורא –הציונית בהגייתה הרוסית 

 הת הרבה שייחסושבנוס% לחשיב ,קבוצה זוהתרבות בתקופה הנדונה נודע ל

בי�  ,ובמיוחד, וה�, ה� בהגות הציוניתהיא היוותה רוב , את התרבות החדשהילבר

  . עולי העליות הראשונות

ג� ההתעסקות האינטנסיבית בשאלת התרבות בקרב יהודי רוסיה , אול�   

למרות . ילוני� לא הולידה פרוגרמה או תיאוריה קונקרטית מגובשת ומפורטתהח

ניכרת מבוכה , דיוני� סוערי� בסוגיית התרבות שליוו את ראשית התנועה הציונית
                                                 

עד , 1903 – 1897שהעסיק את התנועה הציונית באינטנסיביות בי� השני� , "פולמוס הקולטורא"עול� כ� בא ל 57
 ,בי� היתר, בתנועה הציונית ראה "הקולטוראפולמוס " על. כשעלתה על הפרק שאלת אוגנדה 1903� ששכ� זמנית ב
, יעקב שביט ;49, 48, 47ונות גלי, )1934(ב "כ ,העול�, "שאלת התרבות בקונגרסי� הציוניי�", אברה� לוינסו�

, זהר שביט בתו�, "עמדות יסוד ומושגי יסוד, ישראל�מעמדה של התרבות בתהלי� יצירתה של חברה לאומית באר�"
 12, )ט"תשנ, ירושלי�( בנייתה של תרבות עברית. ישראל מאז העליה הראשונה�תולדות היישוב היהודי באר�, עורכת

מאמרי� רבי� על נושא התרבות הופיעו . 129 – 61, )ב"תשמ, ירושלי�( סטוריהציונות והי, שמואל אלמוג ;27 –
 .ואחרי� האשכול, השילוח, המגיד, הצפירה, המלי�בשני� אלה בעיתוני� העבריי� כמו 

�שאלת התרבות הושפעה מהעיסוק האינטנסיבי ב 58"Kultur" לאור� כל המאה ה�בעיקר החל מהגות� של , 19

 Nation(תפיסת האישיות מקבילה לתפיסת מדינת הלאו� , למשל, פיית הזהות של פיכטהבפילוסו. פיכטה ושילר

State( , ומשו� כ� המושג""Kultur "הופ�  אצלו למושג מקודש המסמל את הקונסוננס המושל� בי� האד� והאומה ,

  . מיזוג אידיאלי בי� האני והמדינה, Bestimmungאו אפילו במשמעות של 
Jeoffrey H. Hartman, “Culture” and “Civilization”, in The Fateful Questions of Culture (New York: 

Columbia University Press, 1997), 205 – 214. 

אשר הייתה הנושאת העיקרית של רעיו� , זוהה במיוחד ע� האינטליגנציה מהמעמד הבינוני Kulturהמושג 
  .ובייחוד על אחד הע�, ותתפיסה זו השפיעה על הוגי הציונ. הלאומיות
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יכולת להגדיר את מושג התרבות העברית או �בות ואיעמוקה באשר לתוכנה של התר

בעקבות הקונגרס הציוני השני הצהיר , כ� למשל. להצביע על תכניה הקונקרטיי�

  ראוב� ברייני� כי

ואיש מה� , סופרינו וחכמינו מדברי� השכ� והערב על התרבות העברית, טובי ציונינו וחובבינו"  

  59."יה� עומד עולמנו הקט�לא פירש כראוי את שתי המילי� האלה שעל

  

הנסיו� של נחו� סוקולב להגדיר  סוגיה היאדוגמה נוספת למידת הערפול ששררה ב

  :את תוכנה של התרבות העברית

את כל , שיצר... את כל היצירה, כולל את כל הפעולה שפעל... החלק העברי שבקולטורה"   

וכל מה שניכר ומצוי� , � העבריהכישרו, את כל ההמצאות שהמציא הרוח העברי, התקנות שתיק�

כל מה שיצא מתו� התכונה המיוחדת של , כל מה שחות� עברי טבוע עליו, כי מילדי העברי� זה

  60."בי� בענייני� הרוחניי�, בי� בענייני� הגשמיי�, ע� העברי�

  

בנוס% לנסיונות תיאורטיי� להכניס תוכ� ממשי בהגדרתה של תרבות עברית    

כבר בקונגרס . צעדי� להקמת גופי� מיוחדי� לקידו� הנושא ננקטו מספר, עתידית

הציוני הראשו� בבאזל הציע מרדכי אהרנפרייז להקי� מנגנו� חינוכי מסוע% להפצת 

לכונ� ועדה לתמיכה בספרות העברית ואפילו לפעול להקמת , הלשו� העברית

הציע בקונגרס השני הוסי% אהרנפרייז ו. אוניברסיטה עברית בירושלי� או ביפו

וכ� ועדה שתטפל בכל ענייני התרבות של , "אגודה כללית של השפה העברית"לייסד 

וא% נקבעו , ההצעות התקבלו בהתלהבות רבה לאחר דיו� ער. התנועה הציונית

שי עא� בפועל לא נעשה שו� צעד מ, תקנוני� מפורטי� לפעולת� של גופי� אלה

גרס הציוני החמישי בשנת ה שבה והועלתה כנושא מרכזי בקוניהסוג .להפעלת�

אחד הסעיפי� של מצע . 61"הפראקציה הדמוקרטית"הפע� ביוזמתה של , 1901

ההודאה בקיומה של עצמיות יהודית ויצירה רוחנית יהודית "קבע כי " פראקציה"ה

ליצור  –הבה אומר כי תעודת הציונות היא , היא חלק יסודי של התפיסה הציונית

                                                 
59

  .2, 217גליו� , )1898(ח "ל ,המלי�, "הקונגרס השני", ראוב� ברייני�  
60

 .156 ,ש�, אבנר הולצמ� 
61

כסיעה  1901�שהתארגנה ב, רוב� סטודנטי�, קבוצה של אינטלקטואלי� צעירי� ממזרח אירופה וממערבה 
 .מרטי� בובר וברתולד פייבל, ליאו מוצקי�, בי� אנשיה נמנו חיי� ויצמ�; פוליטית בהסתדרות הציונית
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את מושג התרבות העברית הגדיר מצע זה ". אלישר�עברית באר��תרבות לאומית

עד כמה שאפשר לקשרו לתרבות האנושית , יצירת הרוח העברי בעבר ובהווה"כ

להעביר בקונגרס החמישי החלטה " פראקציה"הצלחת� של חברי ה 62...."הכללית

משו� שבפועל לא הוקצבה , בזכות הפעולה התרבותית התבררה כהישג ריק מתוכ�

  .ה של החלטה זוא% פרוטה למימוש

הדיו� בשאלת התרבות יצא , למרות הערפול והמבוכה ששררו בנושא התרבות   

הע� היהודי בגולה היה ברור לכל כי , ראשית .מתו� מספר נקודות הנחה מוסכמות

צור� להגדיר מחדש את תכניה הרוחניי� של  יש וכי, פיזי ורוחני, שרוי במשבר

. מסגרת החיי� המסורתית רבת הדורות הזהות היהודית בעקבות התערערותה של

לתוכנה הרוחני של  יהדת לא תספק את המקור הבלעדי ואולי א% לא העיקר, שנית

השפה העברית מונחת במרכז היווצרות הוסכ� כי , שלישית .הזהות החדשה

תרבותי של הע� ה מולש� קידו, רביעית .וכ� ספרות בשפה העברית, התרבות

ישראל � התרבות החדשה תיבנה באר�, ולבסו% 63.אומיתהיהודי נחו� חינו� ברוח ל

  .כטריטוריה לאומית של הע� היהודי

, על רקע המבוי הסתו� אליו נקלע הדיו� בשאלת התרבות לאחר הקונגרס החמישי   

את עמדותיה� כלפי , כל אחד בנפרד, בסקי'� ומיכה יוס% ברדיצעניסחו אחד ה

צבי המציגי� השקפה � ל ינאית ב�יחד ע� סדרת מאמריה של רח 64.שאלת התרבות

מ� המעט יחסית שנכתב אודות  ,מרכזיי�אלה היו הטקסטי� ה, 65מרקסיסטית

ות באידיאולוגיה את תפיסת התרב ייצגוש ,בתקופה הנדונה התרבות החדשה

, רעיונותיה� הניחו את היסודות לאו דווקא לתיאוריה תרבותית מקיפה .ניתהציו

                                                 
62

 .158 – 157, ש�, אבנר הולצמ� 
63

קידומו התרבותי של הע� : "בהכרזה בסיו� הקונגרס הציוני החמישי א% הוש� סימ� שוויו� בי� שני הדברי�  

המהפכה , לדוד ויט ."…הוא אחד היסודות העיקריי� של התכנית הציונית, היינו חינוכו ברוח הלאומית, היהודי
  .151, )1984, ע� עובד והספריה הציונית: תל אביב( שנות העיצוב, 'כר� ב ,הציונית

64
המאמר הופיע . ו"קפ –ג "קע, )י"תש, ירושלי��תל אביב( בתו� כל כתבי אחד הע�, "תחיית הרוח", אחד הע� 

בתו� כל מאמרי , "לשאלת התרבות", בסקי'ברדיצ. י. מ. 491 – 481; 399 – 385, )1902(' י, השילוחבמקור בכתב העת 
 159, )ב"תרס(' ג, ספר השנההמאמר הופיע במקור ב. א"מ –' מ, )ב"תשי, תל אביב( )בסקי'ברדיצ( גוריו��מיכה יוס% ב�

חרב , בסקי ראה אניטה שפירא'תיאור מעמיק יותר של מהות הוויכוח בי� אחד הע� לבי� מיכה יוס% ברדיצ. 164 –
 .53 – 37, )2002, ע� עובד: תל אביב( 1948 – 1881הציונות והכוח . היונה

65
; 6 – 2, ז"ט; 15 – 2, ו"ט: א"אדר תרע –שבט , האחדות, "ישראל�לשאלת הקולטורא באר�", צבי� רחל ינאית ב� 
 . 8 – 5, ד"כ; 10 – 6, ג"כ; 15 – 11, א"כ –' כ; 15 – 11, ט"י; 18 – 14, ז"י
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יותר מאשר להציע פתרונות ודרכי  .ה החדשהאלא יותר לפולמוס התרבות בחבר

, ה� העלו את נושא התרבות לסדר היו� והצביעו על נקודות כואבות שהיוו, פעולה

אחד הע� היה , מבי� אלה .מבחינה תרבותית עקב אכילס של הבניי� הציוני, לדעת�

  .זה שסיפק לתנועה הציונית את המצע התרבותי המגובש והמפורט הראשו�

  הקולטורא: של ע� "מדרגתו הקולטורית"מבחי� בי� שני חלקי� של  אחד הע�   

היא קניי�  הקולטורא. שנמצא בו הוא עצמו והמצב הקולטורי, שברא ברוחו

בכל תקופה � באי� לידי ביטוי מיטב הכוחות הפנימיי� של הע ואובייקטיבי שב

בדומה לפרי  ,צורה שאינה תלויה עוד ביוצריה, ונשמרי� לדורות בצורת� זוותקופה 

הינו חזיו� סובייקטיבי וזמני שפירושו מידת  המצב הקולטוריואילו . שנפל מ� האיל�

והתגלותה בדרכי חייה� הפרטיי�  האנשי�התפשטותה של הקולטורא בקרב 

שני צדדי� אלה של חיי התרבות  66.מצב שמתחל% מתקופה לתקופה, והציבוריי�

בתקופות מסוימות בחיי הע� . ת�לא תמיד שווי� זה לזה מבחינת דרגת התפתחו

וה� , גאוני� ובעלי כישרו�, הכוח הרוחני שלו מתרכז בנפש� של מספר אנשי�

לפי מצבו הקולטורי באותו , שאי� הע� בכללו, יוצרי� לו קולטורא מקורית גדולה

ייתכ� מצב שבו מצבו הקולטורי של ע�  –ולחילופי�  .מוכשר להבינה כראוי, זמ�

אי� , דהיינו כשבכל תחומי החיי� ניכרי� סימני השכלה ותרבות, מגיע לדרגה גבוהה

   67.אי� הוא מעמיד ענקי רוח יחידי�

מגיע אחד הע� למסקנה כי " מצב קולטורי"לבי� " קולטורא"מתו� ההבחנה בי�    

, נמצא בדרגת התפתחות גבוהה מאד אצל הע� היהודי" קולטורא"למרות שמצב ה

 68.שרוח היצירה היהודית הופנתה לשדות זרי�משו� , אי� זה מביא לו תועלת

� את מוצא� היהודי המאמציה� של היהודי� להצניע ביצירותי חר%העובדה ש

                                                 
66

בכ� טבע אחד הע� את שני . ה"קע, )י"תש, ירושלי�� תל אביב( אחד הע� בתו� כל כתבי, "תחיית הרוח", אחד הע� 
  .המושגי� ואת ההבחנה ביניה� שהפכו למושגי יסוד שכיחי� בספרות שדנה בנושא התרבות שני� רבות לאחר מכ�

67
, קו�ביי, בה פעלו ענקי רוח כשייקספיר, 17�וה 16� בתור דוגמה למצב הראשו� מביא אחד הע� את אנגליה במאות ה 

. בעוד שהע� האנגלי נמצא אז במצב קולטורי שפל שעמד בניגוד גמור לדרגת הענקי� שיצאו מקרבו, לוק או יו�
דהיינו מצב של דרגת התפתחות תרבותית גבוהה א� היעדר של אנשי� יחידי� , הדוגמה של אחד הע� למצב הפו�

 .ש�, אחד הע�. היא שווי�  של תקופתו, קומה�בעלי שיעור
והוא עצמו אינו , להגדיל עושר� וכבוד� של שונאיו ורודפיו, מפזר ניצוצי רוחו לכל עבר, מוציא ולא מכניס עמנו" 68

 .ו"קע ,ש� ,אחד הע� ."כמעט שאי� אנו מצטערי� כלל על פיזור כוחותינו הקולטוריי�, וגרוע מכ�…נהנה משלו
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לדעתו , אינה יכולה, הרוח היהודית שלה� תצו� ותבצב� בכל מעשי היצירה שלה�

ולכ� כל מאמציה של התנועה הציונית , לשמש נחמה לתרבות העברית, של אחד הע�

קרי להחזרת� של הכוחות היוצרי� , ת מכווני� להצלתה של רוח זוצריכי� להיו

, כי, מקלט חומרי לבדו לא יפתור את בעיית היהודי�. היהודיי� לחיק היהדות

רוחני לא יתהווה מעצמו ברגע מרכז , יגוד לדעת� של ציוני� רבי�בנ, ראשית

ית� בכל מאחר שלא נ, שנית 69.כתוצר לוואי טבעי שלו, שייווצר המרכז החומרי

יש , בוודאי לא בזמ� הקרוב, ישראל�מקרה להעביר את כל היהודי� מהגולה לאר�

אחת מנקודות . להציל את הרוח היהודית, מימוש�כמטרה מיידית וברת, לפחות

נקודת תורפה שהוא עצמו היה מודע (התורפה העיקריות בהצעותיו של אחד הע� 

י� את קצב התפתחותה של הרוח היא שכל נסיו� להשפיע על כיוו� ולהא) לה היטב

  70.היהודית נוגד כל תהלי� התפתחות טבעי וארו� השני�

המצב המתואר נכו� לגבי ע� צעיר העולה לראשונה על בימת , ע� זאת   

ואילו ע� ישראל כבר עבר מזמ� את השלבי� הנמוכי� בדר� התפתחות , ההיסטוריה

קנייני� רוחניי� בד בבד ע� במקרה של הע� היהודי מותר ורצוי לעסוק ב, לכ�. זו

, לדעת אחד הע�, באופ� זה. הקנייני� החומריי� וא% להאי� את תהלי� היווצרות�

כלומר את הקנייני� , ע� ישראל יבנה עתה את ביתו למטה ולמעלה בבת אחת

של הע�  הקולטוראאחד הע� מעלה על נס את  71.החומריי� והרוחניי� במקביל

אלמלא היה האידיאל של , � יכול היה להיות טובשלו ג המצב הקולטורי; היהודי

מצב זה מסוכ� . העמי� בתוכ� ה� יושבי� –" אדוניה�"היהודי� בגולה להידמות ל

חורי� � אד� ב�: "במיוחד מפני שבו נוצר בקרב היהודי� מהל� מחשבה של עבדי�

   72".אלא בזו של עצמו, ומצבו לא במידת� של אחרי� מודד את נפשו

                                                 
69

יביאו מאליה� את , תוקנות באופ� יותר טובולו ג� יהיו מ, לא עשרי� וא% לא מאה קולוניות של עובדי אדמה"  
, ש�, אחד הע�." תשועתנו הרוחנית במוב� הקיבו� של הכוחות המפוזרי� והתרכזות� בעבודת הקולטורא הלאומית

  .א"קפ
70

בתחילה מתאמ� .) מ. ש. ההדגשה במקור. (ההתפתחות הבריאה והטבעית של כל ע� הולכת מ ל מ ט ה   ל מ ע ל ה" 
כשהצליח כבר לברוא לעצמו תנאי� חיצוניי� נוחי� לקיומו , ורק אחרי כ�, דתו החומרית והמדיניתהוא לבצר את עמ

 .א"קפ, ש�, אחד הע�..."  הוא מפנה לבו ג� לעבודת הרוח
71

 .ב"קפ, ש�, אחד הע� 
72

 .ש�, אחד הע� 
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הלא היא , חד הע� לבעיה בוערת במיוחד הקשורה בענייני רוחמכא� מגיע א   

אול� אינו מחדיר גאווה , הע� היהודי רוכש ומפי� השכלה. הגאווה הלאומית

, מכא� שעל הציונות לעסוק לא רק בהפצת השכלה ודעת. לאומית דר� השכלה זו

 לא השכלה, במילי� אחרות. להדגיש ולהבליט את היסוד הלאומי, ובעיקר, אלא

  .אלא השכלה לש� החדרת הרוח הלאומית, לש� השכלה

לאור� כל הדר� ניכרת הימנעותו של אחד הע� מלהציע דרכי� קונקרטיות    

אבל עוד יותר בולט היעדר כל התייחסות לתוכ�  73.למימוש המטרות שהוא מציג

מה יהיו רכיביה , א� כ�? הא� תהא זו תרבות הנסמכת על הדת: התרבות העתידית

מה תהיה מעמדה ומידת ? מה תהא מקומה של הדת בה, וא� לא, דתמלבד ה

תרבות� של היהודי� שאמורי� היו ליצור  –השפעתה של התרבות האירופית 

מה יהיו מקורות השפעה , מלבד הדת והתרבות האירופית? ישראל� תרבות ג� באר�

לדעתו של אחד , אי� ספק? ישראל�בפרט השפעת הסביבה החדשה באר�, נוספי�

כי יש לשאו% לחיסול פיזי של הגלות ולחיסול האופי הגלותי הפוגע פגיעה , ע�ה

אול� הא� גורל דומה צרי� להיות ג� מנת , אנושה בגאווה הלאומית היהודית

לא רק שאי� עליה� מענה אצל אחד , כל השאלות הללו? חלקה של התרבות הגלותית

  .אלא שה� כלל לא עולות לדיו�, הע�

ל אחד הע� על התרבות העברית מתאפיינות בלהט ותחושת התבטאויותיו ש   

רצו� או מודעות לתרג� להט זה להצעות למעשי� , ובחוסר יכולת, דחיפות מחד

אינ� יכולות לשמש אשר , שלוש מסקנות כלליותעולות מכתביו . קונקרטיי� מאיד�

ת אלא י� ספרות לאומיהוא קובע כי א, ראשית. לפעילי ויזמי תרבות" מורה נבוכי�"

אי� עתיד , שנית .בלבד ולשונ� הלאומית של היהודי� היא עברית, בלשו� לאומית

על הציונות להכניס בעבודת , ולבסו% .ישראל�אר�, לתרבות העברית אלא במולדתה

                                                 
לא זה הוא , י דעתילפ, אבל... אפשר אמנ� שרבי� מ� הקוראי� קיוו למצוא פה ג� עצות והצעות יותר מעשיות" 73

היותר נאמ� והוא בורא לו תמיד את האורגני� הדרושי� בצורה " אורגניזטור"הוא הוא ה... הרעיו� עצמו. העיקר
  .ו"קפ, ש� ".מתאימה למטרתו
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א� , התרבות. שבבסיסו הגאווה הלאומית, ההשכלה והתרבות את היסוד הלאומי

  .להיות תרבות מחנכת חייבת, כ�

בסקי יצא ג� הוא בהתקפה חריפה נגד מצבו התרבותי של הע� 'ברדיצ יכה יוס%מ   

, "אור לגויי�"בהצהירו כי למרות הדעה הרווחת בע� היהודי בדבר היותו , היהודי

על רקע  74.מצבו התרבותי בכי רע משו� שלמעשה תרבות כזאת אינה קיימת

ית� שלא נהעובר מאב לב� התפתחותה של תרבות היא תהלי� טבעי שהעובדה 

בסקי את המצב העגו� של היהודי� 'מסביר ברדיצ ,להשפיע עליו או להאי� אותו

בזמנו אשר נובע מאותו חוסר המשכיות רציפה שהיא תנאי הכרחי להתפתחות של 

  :תרבות

תרבות של , תרבות התלמוד, תרבות היהדות האלכסנדרונית, �"הייתה לנו תרבות התנ"   

אבל עתה נקרעו החיי� באוהלי יעקב לקרעי� שאינ� ; מרפילוסופיה דתית ותרבות הקבלה וגו

מבלי שנוכל לעצור בה� ומעבר השני , האישיי�, מעבר מזה רבו הצרכי� התרבותיי� …מתאחי�

מבלי להניח כל אפשרות  –רצוני לומר , מבלי תת מקו� לעבודה חדשה, הצטמצמה היהדות בחוגה

זווית � מבלי שנמצא לנו כל קר�, וק בחו�אנוסי� אנו להיות אסופי הש. לצר% לה עבודה חדשה

  75!"בבית

  

, בסקי'פי ברדיצ�על, לפריחה מחודשת של התרבות היהודית, א� כ�, הסיכוי היחיד

החזרת כל הכוחות היהודיי� היצירתיי� , כלומר". הרוח הלאומית"טמו� בהצלת 

  .בסקי לאחד הע�'ובזאת דומה ברדיצ, הפועלי� אל חיק היהדות

וטוע� כי אצל כל ע� הלאומיות " הרוח הלאומית"מעלה על נס את בסקי 'ברדיצ   

היא האוצר היחיד שבו אצורות הסגולות האנושיות ובה מוצא היחיד שמירה 

חסר לע� , שהוא המונח בבסיסה של כל תרבות, ודווקא היסוד הזה. לקנייניו

יסוד בסקי נגד היהודי� המתבוללי� שהרי ללא 'יוצא ברדיצ, בהתא� לכ�.  היהודי

                                                 
74

... בעוד חוש� באוהלינו ואופל בחיינו, העתידה להיות לאור לגויי�, אנו מתיימרי� לשווא בתרבות מוסרית נעלה"  
בתו� כל , "לשאלת התרבות", בסקי'ברדיצ .י .מ." לא תרבות מבפני� ולא תרבות מבחו�, רבות קיימתאי� לנו ת

בסקי מגדיר את מושג 'ברדיצ. א"מ'; מ, )ב"תשי, ע� עובד: תל אביב( )בסקי'ברדיצ(גוריו� � מאמרי מיכה יוס% ב�
ניי� האנושיי� והמכניס אות� המקי% כל החיי� הרוח, תולדתי�התרבות היא רכוש רוחני: "התרבות באופ� הבא

: נאמר, וא� נחפו� להביע זה בשפה מופשטת. עממית קבועה ומיוחדת לקיבו� ידוע�לתו� צורה נפשית תולדתית
שארית . יומ��יומ� והצרכי� בני�מהחיי� בני.) מ. ש. ההדגשה במקור(התרבות היא   ה ש א ר י ת   ה נ צ ח י ת   

ומוצא עבודה , וכה כל דור ודור נוחל מהקוד� לו, � מתחיל במקו� שסיי� בו אביוכל ב. מתנחלת מאב לב� ומדור לדור
  .ש�." לפניו על דר� השתלמותו והתקדמותו

75
  .שם  
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והיהודי� המבקשי� להשתלב בתרבויות זרות חסרי� , לאומי לא תיתכ� תרבות

רוח "הבא ליצור בתו� הע� היהודי לא מוצא לפניו  –ולחילופי� . דווקא יסוד זה

יצירת בסיס לאומי רחב . בסיס מוכ� לפריחה תרבותית, אחידה ומגובשת" לאומית

והיווצרותה של , ל תרבות עבריתאחיד ומגובש כזה הוא תנאי הכרחי להיווצרותה ש

  76.תנאי הכרחי להמש� קיומו של הע� היהודי, בתורה, תרבות עברית היא

בסקי מצביעי� על ההכרח להשתית את התרבות העברית 'ה� אחד הע� וה� ברדיצ   

שכ� ה� אינ� מוצאי� ביהדות של זמנ� , לאומיי� ברורי��על עקרונות חילוניי�

הצעותיה� לא תרמו הרבה לפיזור , יחד ע� זאת .תקרקע פוריה ליצירה הרוחני

ליי� להערפל האופ% את הדיו� בשאלת התרבות משו� שה� עסקו בעקרונות כ

, ישראל� אוטופיי� לתחיה תרבותית עברית באר�" מרשמי�"או שירטטו , מופשטי�

מלגעת בשאלה , במודע או לא במודע, שניה� נמנעו. מבלי להציע תכניות קונקרטיות

התוכ� של אותה תרבות שה� כל , באופ� מעשי, מה אמור להיות: ת באמתהמהותי

  ?כ� מקדמי� את בריאתה

הערפול והמבוכה שאפיינו את הדיוני� בשאלת התרבות מעל בימות הקונגרסי�    

הציוניי� ומעל דפי כתבי העת נבעו מהבעיה המרכזית של התרבות העברית של 

� ממשיי� ושאר מוצגי� אמנותיי� היעדר מערכת טקסטי� ספרותיי: אותה העת

סביב� בפועל את הזהות התרבותית העברית החילונית  גבשי�המ, קונקרטיי�

לפרוח הספרות העברית  החלהבתו� שני� ספורות כש ההתמונה השתנת 77.החדשה

א� כי במידה פחותה , פריחה דומה. 20�באמצע העשור הראשו� של המאה ה

ולרית שהרי רוב שירי הקורפוס של התרחשה בתחו� המוסיקה הפופ, במקצת

   .שלה" הלהיטי�" כולל, יהייה השניהמחקר הנוכחי ה� מתקופת העל

 ה נכנסי� אל תו� הדיו� אודות התרבות רעיונות מרקסיסטיי�יייה השניע� העל   

�סדרת מאמריה של רחל ינאית ב�אשר משתקפי� ב, ישראל מרוסיה�שהובאו לאר�

גישתה  .1911בשנת " האחדות" "פועלי ציו�"צבי שפורסמו בביטאו� מפלגת 

                                                 
 .ש� 76
77

 .160 – 159, ש�, אבנר הולצמ� 
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אווירה ששררה ל בהתא�, מעידה על רצו� עז לחולל מהפכהצבי �של ב�הלוחמנית 

מוסיקלית לא במקרה הייתה זו ג� תקופה של פעילות . אז ביישוב היהודי החדש

. עיבוד והוצאה של שירי�, התאמה, אברה� צבי אידלסו� בכתיבהשל אינטנסיבית 

  .היו זהי� העוצמה והלהט, אול� המניעי�, בתחומי� שוני� שניה� פעלו

ישראלית כמשל �צבי מציגה את אזלת ידה של העיתונות האר��רחל ינאית ב�   

היא מאבחנת את בעייתה המרכזית של . ישראל� למצב התרבותי העגו� באר�

כי העיתונות לא ממלאת  תוקובע, ות התרבותדובעקבותיה של כל מוס, העיתונות

לחדור אל תו� החיי� ולהשפיע על מהל� , לדעתה, שהוא, תפקידה העיקריאת 

  :ה� של המוני הע�תימחשבו

 –ובייחוד  –אלא , הוא לא רק לשמש ראי לחיי�, תפקידה של הספרות ובפרט העיתונות"...    

היא רק אז חלק אורגני של  –והעיתונות בכלל  –הספרות . להשפיע עליה�, לחדור לתו� החיי�

פעולותיה� , כשהיא אחוזה ודבוקה בצרכי המוני הע� ומשפיעה על מהל� מחשבותיה�... החברה

  78."ואופ� חייה�

  

על חיי , לכאורה, יה יכול להעידיאמנ� השפע הספרותי הקיי� בימי העלייה השנ

, ידהאול� כמות� של מוסדות תרבות שוני� אינה מע, 79תרבות עשירי� ומגווני�

  וזאת כי, לא על עושר תרבותי ולא על חיי תרבות משגשגי�, לדעתה

עיקר משו� שה� לא �החיי� הקולטוריי� הזורמי� של המוני הע� אינ� מתאימי� אליה� כל"   

רוב� של הקנייני� הקולטוריי� שלנו ה� פרי החו� וטבועי� ; נוצרו על ידי ההמוני� האלה עצמ�

  80."בריה אורגנית של קולטוריות היישוב בכללו ובשלמותו ולא –בחות� ההכנסה מ� החו� 

  

ודמותה מושפעת , צבי�היא בריה אורגנית לפי דעתה של ינאית ב�, א� כ�, התרבות   

וטיב� של האנשי� , מדיני� הבסיס החומרי הכלכלי: משני פרמטרי� עיקריי�

חשוב  ,צבי� מנקודת המבט הסוציאליסטית של ינאית ב�. היוצרי� וצורכי� אותה

, במילי� אחרות. איזה כוחות בחברה ייצרו את התרבות ויהיו אחראי� לדמותה

�אלא חלק בלתי, התרבות איננה רק תוצר מסחרי אליטיסטי עבור המעמד הבורגני
                                                 

78
 .15, )א"באדר תרע' ג(ט "י, האחדות 
79

 .15 – 14, ש�". עיתוני� והוצאות אחדות 8 – 7, תשעי� אל% יהודי�" 
80

  .12, )א"ו באדר תרע"ט(א "כ�'כ, האחדות  
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. המקביל בחשיבה הציונית למעמד הפועלי� החדש, נפרד בקיומו של הפרולטריו�

קיד נושאי התרבות החדשה כמוב� פסולי� לתפ" היישוב היש�"אנשי , משו� כ�

" מורי� רוחניי�"שמנהיגיה� והאינלגיטנציה שלה� אינ� מתאימי� להיות  כיוו�מ

שהוא בכל מקו� נשמת החברה והרוח הדוח% ", א% הדור הצעיר, מאיד�. לכל הע�

רק הפועלי� ה� , לפיכ� .ישראל� דור כזה עדיי� לא ק� באר� –" בדר� ההתקדמות

המוכשר לפעולה עצמית על שדה הקולטורא ומסוגל , הכוח הרבולוציוני היחיד"

   81."ליצירת ערכי� ציבוריי� חדשי�

צבי מבודדת שני כוחות חברתיי� שיש ביכולת� להזניק את התרבות � ינאית ב�   

סופרי� ובעלי האמנויות , מורי�("הפועלי� והאינטליגנציה  –העברית קדימה 

את משו� שהיא עצמה אינה פרי אלא שהאינטליגנציה אינה עושה ז"). החופשיות

� לדעת ינאית ב�, האינטליגנציה. ישראליתצההתפתחות הפנימית של היהדות האר

, אותו רובד חברתי האמור להוביל ולהאיר את הדר� ליצירת התרבות העברית, צבי

ולכ� איננה יכולה , לא מגובשת וג� חסרה תודעה מעמדית, מחולקת, מסוגרתהיא 

לאור זאת יש להמתי� להופעתה של האינטליגנציה . ורילמלא את תפקידה ההיסט

  .ישראלית שתתפתח באר�צאר

יכולתה של האינטליגנציה לבצע את הפריצה התרבותית של הע� היהודי �עקב אי   

  מוטל התפקיד על מעמד הפועלי� כי, המתחדש

א החומרית כי הקולטור. ישר של התרבות האנושית�תמיד נשאר הוא היוצר הישר והאי –פועל "   

את , מצמיחה ומולידה את הקנייני� הרוחניי� של התרבות, הנבראה באופ� ישר על ידי הפועלי�

    82."'אמנותיות וכו, ספרותיות, מוסריות, יה החברתיותתצורו

  

יוצר ג� את , קרי הפועלי�, מי שיוצר את הקנייני� החומריי�, במילי� אחרות

הכוונה ולעורר , יגנציה לספק לו הדרכהאבל על מעמד האינטל. נייני� הרוחניי�קה

    83.תפקידו ההיסטורימודעות לבו תודעה מעמדית שתהפו� ל

                                                 
81

 .ש� 
82

 .6, )א"בניס� תרע' ב(ג "כ, האחדות 
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ישראל עולי� מספר רעיונות �מכל הדיוני� אודות התרבות העתידה לקו� באר�   

קימו� היהדות על בסיס  :אחת ויחידה שאיפה אולכול� השהמשות%  מרכזיי�

אורח החיי� הגלותי  ביקורת חריפה עלב, ראשית כל, המתבטאקימו� זה  .חדש

אורח חיי� זה צרי� להשתנות מ� הקצה אל הקצה כשסעיפי השינוי . במזרח אירופה

, העיקריי� ה� טיפוח תרבות הגו% והיופי כנגד התרכזות מופרזת בצד הרוחני בעבר

, שנית .הבראה כלכלית של החברה היהודית הגלותית והעלאת הגאווה הלאומית

כגו�  תחו� ותחו� בחיי הע� היהודי בארצוכל זה יחלחל בהכרח ל קימו� מיוחל

יש לעשות שימוש סלקטיבי במורשת ההיסטורית , שלישית .ספרות, מדע, אמנות

הרכיבי� יהוו את  ,תרבות אירופית בצירו%, שכ� חלקיה של מורשת זו, היהודית

ומית התרבות הלא, רביעית. התרבות החדשה" תומצא"או  מה� תצמחהעיקריי� 

חברה היהודית החדשה ותהיה זו שתת� השתקו� תהווה גור� מכריע בעיצוב 

למרות , חמישית. זו וג� תחנ� את הע� ברוח לאומית משמעות ותוכ� לחברה

שררה הסכמה רחבה שתרבות עברית , ויכוחי� אידיאולוגיי� בנושאי� אחרי�

היה כי אי� לע� ברור , לבסו%. ישראל ורק בלשו� עברית� יכולה להיווצר רק באר�

ישראל תתהווה �לחכות עד שהתרבות החדשה באר�, וג� אי� כל רצו�, ישראל זמ�

לא . פקח עליוללכוו� אותו ו, אלא צרי� ורצוי להתערב בתהלי�, באופ� ספונטני

אול� רעיו� זה , הוצגו הצעות קונקרטיות כיצד יש להתערב בתהלי� בריאת התרבות

היה אחד הגורמי� המרכזיי� לפעילות תרבותית חילחל אל תו� החברה היישובית ו

התרבות העתידה  מצטיירת בכל הדיוני� .אינטנסיבית למ� ראשית ההתיישבות

ות בעלת אופי אוטופי שבה יתבטלו הבדלי� עדתיי� או רבישראל כת�להיווצר באר�

  .באידיאל על התרבות להיות אחידה ומשותפת לכל שכבות החברה. חברתיי�
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ומעמד האינטליגנציה כמספק לו הכוונה רוחנית הינו רעיו� , התפיסה של מעמד הפועלי� כמחולל התמורה 
את  בייחוד ראיית מעמד הפועלי� כאוואנגארד בחברה ואת האינטלקטואלי� כמשרתי�, מרקסיסטי ביסודו

, אי� ביכולת� של הפועלי�. ה� שלה� וה� של הפועלי�, האינטרסי� של הסדר החדש על ידי גיבוש תודעה מעמדית
את הכושר , בגלל תנאי חייו לאור� דורות, מאחר שמעמד זה חסר, לחולל את השינוי לבד�, פי מרקס� על

משנתו החברתית והמדינית של קארל , שלמה אבינרי. האינטלקטואלי לפתח תודעה ביחס למקומו ותפקידו בחברה
  .277 – 266, )ז"תשכ, תל אביב( מארכס
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ההתיישבות נוצר צור� להכריע אילו רכיבי� ייכללו במערכת כבר מראשית    

ייעוד� הראשי של רכיבי התרבות . החליפית לתרבות יהדות הגולה המזרח אירופית

החדשה היה לספק תרבות שתוכל לעמוד בתביעות של האופוזיציה התרבותית של 

יאומצו  ע א�ילא מקור� של הרכיבי� הוא שהכר, לפיכ�. יהודי יש� כנגד עברי חדש

רכיבי התרבות , כלומר. אלא יכולת� למלא תא הפונקציות החדשות האלה, או לא

ידי האידיאולוגיה של � ת הפנוקציה המוכתבת עלאפי יכולת� למלא �נבחרו על

  84".היהודי הגלותי"היחלצות מתכונות 

תרבות של מהגרי� באר�  –" תרבות במעבר"ד� בתופעה של ה ,איתמר אב� זוהר   

מכל גל הגירה , לפחות עד העליה הרביעית, מבדיל את העליות הראשונות –החדשה 

נעות קבוצות מהגרי� בהתנהגות� התרבותית בי� שתי  ,בדר� כלל. אחר בזמ� החדש

הרצו� לאמ� את ו, הרצו� לשמר את תרבות המוצא שלה� מצד אחד: אופציות

הוחלט , תבמקרה של העליות הראשונו, לעומת זאת. תרבות אר� היעד מצד שני

לאמ� את תרבותה א� לא נית� היה עדיי� , כולה או חלקה, לזנוח את תרבות המוצא

שמש שילא הייתה בעלת סטטוס עוד מפני שתרבות כזאת , של אר� היעד

מערכת תרבותית צרי� היה להמציא לכונ� מנת � שעל ,יוצא אפוא 85 .אלטרנטיבהכ

ראשונות המאגר התרבותי שתי העליות המאחר שבתקופת  .או לברוא אותה, אותה

רצו� עז להפו� בהקד� נוצר , היה ריק, לפחות בתיאוריה, ממנו נית� היה לשאוב

א לידי ביטוי בפעולות תרבות ובתש, תרבות עברית פורחת ומפותחת לעובדה קיימת

בעיקר אודות עצ� ו, אודות אופייה ודמותה של תרבות זוהרבי� דיוני� ה .רבות

א� נוסי% לכל אלה את . עדות מרתקת לתהלי� זהמשמשי� , הצור� בבריאתה

נקבל שלושה מרכיבי� דומיננטיי� , העובדה שתרבות לא יכולה להיוולד יש מאי�

  :באר� שנוצרה המוסיקלית שקבעו את אופייה של התרבות

                                                 
84

 ,)מ"תש( 16 ,קתדרה, "הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית מקומית וילידית באר� ישראל" ,איתמר אב� זוהר 
173 – 174.  

  .171 – 170, ש�  85
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 היו נושאימש� שהגיעו שהרי כאמור העולי� , איתאירופ�תרבות מזרח. 1

  ;התרבות העיקריי�

אישי� התגייסו  � כ�שלשעמיד במהירות מערכות תרבותיות הרצו� העז לה .2

  ;מ� הישוב רבי� 

  .הציונית אידיאולוגיהכינו� תרבות חדשה כמרכיב בולט ב. 3

, המצב והסביבה באר� :כגו� ,הצטרפו מרכיבי� משניי� אל שלושת מרכיבי� אלה

אישי� רקע של וה )"ביחד"שהוליד את ההווי של ה(אורח החיי� השיתופי 

כל . שהשפיעו על כיוו� היצירה התרבותית במקומות ובתחומי� שוני� י�יננטידומ

מנת להבי� �שעל, כ� משמעותית�היה בעל השפעה כללעיל אחד משלושת המרכיבי� 

  .את תהלי� צמיחת התרבות חיוני להתעכב בקצרה על כל אחד מה�

 שכ� הוא, באר� היה מכריעהתפקיד שמילאה המערכת התרבותית הרוסית    

הלשו� וכ� מערכות , הספרות: בעצ� עשייתה של התרבות העברית החדשההתבטא 

דגמי� של העול� ורפרטואר , אידיאולוגיות חברתיות ופוליטיות(סמיוטיות שונות 

ממקור רוסי חדרו בקלות רבה יותר אלמנטי� נראה כי  86).התנהגותי בכלל

בכל מישור , תרביו) י�(החלש) י�(העברי) י�(לתחומי� שבה� היו הרפרטואר

 כפי, ואכ�. זאת הסיבה שהביטוי להשפעה זו בשירי� היה מובהק כל כ�; 87שהוא

הגרעי� המרכזי והבסיסי של רפרטואר השירי� , העבודה הנוכחית מדגימהש

בתקופה הנדונה מתאפיי� בריבוי לחני� סלאביי� ואידיי� אליה� הותאמו מילי� 

 אל�", )5( "אל הציפור", )124( "!שוחו, אחי�, חושו", )44( "ברכת ע�("עבריות 

 ילדה", )46( "בשוק", )37( "בי� חגווי הסלע", )16( "אנו עולי� ושרי�", ) 13( "בית

 מקוסטינה עד ראש", )141( "לחופש", )142( 88"לילות ביהירי�", )132( "ילדתי

ועוד רבי� ) 195(" שושנה", )185( "פז כולה", )159( "משאת נפשי", )158( "פינה
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נקודות , עורכת, נורית גר� בתו�, "חדשהתהליכי מגע  והתערבות בהיווצרות התרבות העברית ה", איתמר אב� זהר 
על השפעת הרוסית על . 131, )ח"תשמ, האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב( ישראל�תרבות וחברה באר�. תצפית

  .הספרות העברית ראה מאמר זה
  .132 ,ש� 87
  .פטרבורגסנט תופעה ידועה בחודש יוני בעיר  –" לילות לבני�"כא� האסוציאציה כנראה ל 88
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ביטוי נוס% הוא הנוהג . ג� בלחני� שנכתבו באר� ניכרת השפעה סלאבית). חרי�א

שתיית תה ושירת שירי� בצוותא כצורה של בילוי , )מיח�(של ישיבה סביב סמובר 

ההשפעה הסלאבית הלכה והתעצמה . חברתי שהוא מנהג עתיק בכפרי� הרוסיי�

  89.ע� העליות הבאות והגיעה לשיאה בתקופת קו� המדינה

מי שיצר את , כתוצאה מ� המבוכה ששררה בהגדרת תכניה של התרבות העברית   

לא המנגנוני� השלטוניי� ו, יזמי� תרבותיי� ציבוריי� ופרטיי�היו  התרבות בפועל

, כידוע, ההסתדרות הציונית לא הקימה(של מוסדות התנועה הציונית והיישוב 

ג�  ,כאמור, א נוצרשו� גו% פעיל המטפל בנושא התרבות ל, מחלקה לתרבות

למחלקת התרבות של הוועד הלאומי הייתה השפעה ו ,בעקבות הקונגרסי� הציוניי�

תרומתה העיקרית של האידיאולוגיה לתרבות הארצישראלית הייתה לאו ). מועטה

, לאו דווקא בהעברת רעיונות ספציפיי� לשדה התרבות, דווקא בתוכ� אלא בעוצמה

גבוהה בסדר היו� וביצירת אווירה ציבורית אלא בעצ� העלאת השאלה לעדיפות 

כללית של תחושת דחיפות וצור� עזי� לפתח את הבסיס התרבותי למדינה החדשה 

כל האינטליגנציה הלאומית וחלק  .כפ� שלא נופל בחשיבותו מהצדדי� החומריי�

ישראלית הסכימו שיצירתה של תרבות עברית היא מטרה צגדול מ� הציבוריות האר

כרוכה היא וכי , ישראל� נית של הלאומיות העברית המתגשמת באר�מרכזית וחיו

התגבשה , לכ� 90.בהבנה חדשה של העבר הלאומי והעתיד הלאומי התרבותי

השפה העברית זכתה למעמד : התרבות הלאומית החדשה על נכסי תרבות משותפי�

 ,הספרות העברית לכל גווניה הפכה לנכס משות% ,בלעדית" שפת תרבות"של 

כל החינו� התבסס על ו, צביו� לאומי מובהקהפגינה חגיגות והטקסי� ה מסורת

אמנ� השתלבו במערכת התרבותית ג� הרבה רכיבי�  .אלה ג� יחדה ערכי�ה

התנועה הציונית ומגשימיה שאבל לא היה ספק , )כמו למשל לחני השירי�( "זרי�"

                                                 
 .נושא ההשפעה הסלאבית במוסיקה טר� נחקר בהרחבהי� שיש לצי 89

 
90

 בתו� ,"יהייה השניקווי יסוד להתפתחות התרבות העברית בתקופת העל": תרבות ומצב קולטורי", יעקב שביט 

  .353 – 352, )1997, יד יצחק ב� צבי: ירושלי�(יה השניה יהעל ,עור�, ברטל ישראל
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לת תרבות להפו� חברת מהגרי� לחברה בע ,לפחות בתקופה הנדונה, הצליחואכ� 

  .לאומית שהתגבשה והתמסדה תו� זמ� קצר מאד
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  י ש ל י שפ ר ק   

מאפייני� דמוגרפיי� וסדרי חברה וקהילה בקרב עולי 

  שתי העליות הראשונות

  

, על מנת להבי� את אופ� תפקודה של המוסיקה בסיטואציות החברתיות השונות   

טיבה של : הגומלי� ביניה� פעולתופרמטרי� שלושה להתייחס אל , כאמור ,הכרחי

צורכי� ומפיצי� , קבוצת האנשי� שיוצרי�של  הדמוגרפי אופייה, המוסיקה עצמה

 הפרקי� הקודמי� של. והכיוו� בו רוצי� להניע את המאזיני�, את המוסיקה

הכיוו� בו רוצ� להניע את ", לצור� העניי�, אושה פ� האידיאולוגיב ועסקהעבודה 

 הפרקואילו , לבחינת טיבה של המוסיקה פרקי� הבאי� מוקדשי�ה ,"המאזיני�

צרכו והפיצו את , לי� את המשולש בהצגתו את האנשי� שיצרוהנוכחי מש

  .המוסיקה

  

  העלייה הראשונה

 23,000(נפש  %26,000מנה היישוב היהודי באר$ כ) 1882(ערב העלייה הראשונה    

והיה כמעט כולו יישוב עירוני המרוכז ברובו בארבע ערי , )91אחר נפש לפי מקור

.ומיעוטו ביפו ובחיפה, טבריה וחברו�, צפת, ירושלי� –הקודש 
92 �, נית� להערי

בי�  ת העלייה הראשונהאת מספר העולי� שהגיעו לאר$ בתקופ ,במידה של זהירות

עולי� רבי� נואשו מתנאיה הקשי� של האר$ והחיי� בה  93.נפש %40,000 ל 30,000
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תולדות  ,עורכי�, משה ליסק וגבריאל כה� בתו� ,"ישראל%הלאומי באר$ הע� היהודי ורעיו� היישוב", ישראל קולת 
 .ח"ל, )�"תש, ירושלי�(מאנית 'התקופה העות: חלק ראשו� .היישוב היהודי באר$ ישראל מאז העלייה הראשונה

, י�ירושל( 'א, ספר העלייה הראשונה, עור�, מרדכי אליאב בתו� ,"ייחודה של העלייה הראשונה" ,מרדכי אליאב  92
  .'ט, )ב"תשמ

קיימות הערכות שונות לגבי מספר  .85, )1978, תל אביב( ראשית התנועה, 'כר� א ,המהפכה הציונית, דוד ויטל  93
, רקע. החברה הישראלית, נ איזנשטדט"ש(נפש  %20,000החל מ, העולי� שהגיעו לאר$ בתקופת העלייה הראשונה
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  94.ועזבו

ח הגיעו ממזר �למרות שרוב. תהומוגני אוכלוסיהעולי העלייה הראשונה לא היו    

מעמד , השכלה, ניכרו ביניה� הבדלי גיל, רומניהורוסיה הצארית מבעיקר , אירופה

הקטנה ו הייתה "קבוצת ביל .היחס לדתאישיי� ו מניעי�, מצב כלכלי, חברתי

יחסית לגבי  מספרית א� ג� בעלת אוריינטציה אידיאולוגית מוגדרת ביותר מבחינה

ירדו  –גברי� ואישה אחת  13 –ויי� הראשוני� "הביל 14. כל הקבוצות האחרות

הגיעה ארצה , )1882בסו/ אוגוסט (כעבור מספר שבועות . 1882ביולי  %6 בחו/ יפו ב

, רווקי�, היו אלה אנשי� צעירי�. איש 14ג� היא בת , ויי�"של הביל שנייהקבוצה 

השתתפו ה� . שיתופיות%משכילי� יחסית ובעלי השקפות סוציאליסטיות, חילוני�

אשר היה , היהודי צעירהמהפכ� הנית ברוסיה והיוו דג� ידוע של בפעילות מהפכ

אלא  95.ההיסטורית וישראל את מולדת% באר$ ההיהדות ולא רארחוק מ� 

לכוו�  פקחו את עיניה� וגרמו לה� להסיט את הלהט המהפכני" הסופות בנגב"ש

  .הציוני

ור הע� שחר: ו שילבה שלושה יסודות מרכזיי�"אידיאולוגיה של אגודת בילה   

ישראל וחידוש פני האומה על ידי התיישבות %הגירה המונית לאר$, היהודי מ� הגלות

רק למרות ש, ו ברחבי רוסיה"חברי� היו מאורגני� בתנועת ביל %500 כ 96.חקלאית

רוב הנשארי�  98.מה% וג� מה� רבי� עזבו כעבור זמ�, 97מה� הגיעו ארצה %60כ

התנועה ברוסיה וג� לא מהמשכילי�  באר$ לא היו דווקא ממנהיגיה המובהקי� של

                                                                                                                                            
 עד להערכה מקסימלית של שישי� אל/ עולי�) 8, )ז"תשכ ,האוניברסיטה העברית: ירושלי�( התפתחות ובעיות

תשרי ( 73 ,קתדרה, )"1914 – 1882(מימדי הירידה מ� האר$ בתקופת העלייה הראשונה והשניה ", יהושע קניאל(

  .)115, )ח"תשנ
94

  .115 ,ש� .75 %% ל 50%אול� נית� להערי� את שיעור היורדי� כנע בי� , אי� מספרי� מדויקי� על מספר העוזבי�  
95

  �  :ויי מנשה מאירובי$"מתאר את הל� הרוח בקרב צעירי� אלה הביל, למשל, כ
רחוק הייתי ג� אנוכי , ובייחוד הצעירי� שבדרו� רוסיה, ככל יתר צעירי ישראל משנות השבעי� למאה שעברה"   

, פיסרב –ולה� השתחווינו אשר אות� עבדנו , היה היו לנו אלוהי� קדושי�. בראשית ימי נעוריי מ� היהודי� והיהדות
הע� אשר לא על ברכיו נולדנו ולא  %, אשר לו מסרנו את נפשנו, היה היה לנו ג� ע�; רנישבסקי ואחרי�'צ, דוברולובוב

קוב$ . מ� השביל אל הדר�, עור�, חרמוני. א  בתו�, "קומ$ זרעוני� ראשוני�"', מנשה מאירובי$ ."ממעיו יצאנו
  .15, )1936, תל אביב( 'ישראל מאת מנשה מאירובי$% וב העברי באר$מאמרי� ומכתבי� בשאלות הייש

96
  .42, )1980( זמני�, "ו"ביל: ראשיתה של הציונות כתנועה חברתית", שלמה נאמ�  

97
  .125 ,ש� ,עור�, מרדכי אליאב בתו� ,"ויי�"תנועת הביל", יוס/ שלמו�  

98
ומה� עזבו מק$ שני� מעטות את , ו"חברי ביל 45כל בתקופת העלייה הראשונה עלו לאר$ בס� ה, על פי מקור אחר  

אבני דר� , קדיש לוז. חמישה אנשי� עזבוה לזמ� ממוש� וחזרו בימי העלייה השניה. איש 22האר$ לצמיתות לפחות 
. ורק כמחצית� התמידו בעבודת האדמה עד סו/ ימיה�, ויי�"ביל 27בס� הכל השתקעו באר$ . 77, )1962, תל אביב(

, 22 – 14 ,ש�ו שעלו לאר$ ראה "פרטי� על כל אחד מאנשי אגודת ביל. 14, )1986, תל אביב(קוד� כל , ובשולמית לסק
    .96 – 88 ,)ט"תשל, ירושלי�( ויי�"הביל, שולמית לסקובוג� 



 60

ה� הקימו : תרומת� הממשית הייתה מועטה, מבחינה התיישבותית. שבחבריה

, אול�. 1884ו בשנת "מחברי בילתשעה אותה ייסדו  , גדרה –מושבה אחת משלה� 

ומקוריות בתעוזה זו הייתה הקבוצה הראשונה שניחנה  ,למרות הישגיה הדלי�

מערכות בחיי ישראל החברתיי� והכלכלי� ולבסו/ ג� %במושגי� של שידודוחשבה 

99.המדיניי�
 

רוב העולי� בגל העלייה הראשונה היו אנשי� דתיי� בגיל , ויי�"פרט לביל   

ה� נבדלו זה מזה מבחינת ההשכלה וההו� העצמי שהביאו . העמידה ובעלי משפחות

הייתה בת  ראשונההעולי� הצת קבו. לאר$ לצור� קניית חלקת אדמה ובניית בית

רוב� בני , דתיי� כול� היו בעלי הו�. עשרה אנשי� שייסדו את ראשו� לציו�

עלו ארצה ה� . כלליתה� דתית ו ה�, משפחות מיוחסות שקיבלו השכלה נרחבת

בקי$  "עיו� קרא"וקנו במשות/ את אדמת  נ�משטחי רוסיה הצארית על חשבו

בניי� בית וראשית , הספיקו לרכישת חלקת אדמהא/ אמצעיה� הכספיי� . 1882

בגלל תנאיה הקשי� של האר$ וכ� בגלל היעדר כל נסיו� בעבודה . סידור המשק

כ� שג� האמידי� . התברר עד מהרה שלא יוכלו להתפרנס מחקלאות ,חקלאית

. לעניי� שבי� העולי�השתווה הפסידו את הונ� במהרה ומצב� הכלכלי שביניה� 

אל עשרת המתיישבי�  .ברו� רוטשילדה� פנו לעזרה חיצונית שהגיע מה, כידוע

אשר קיבלו , 1882ות באמצע נוספשבע משפחות עולי�  הצטרפובראשו� לציו� 

, ממחוזותיה של רוסיההגיעו ה� א/ . חלקות מאדמתו של צבי הכה� לבונטי�

עניי� שיד� לא היו אלה , בניגוד לקבוצה הראשונה א� , רומניה ואחד מירושלי�

למתיישבי במקביל  .תנו לה�יכברות הקרקע הקטנות שנהשיגה לשל� אפילו בעד 

את המושבה ) נפש 228(הקימה קבוצת עולי� דתיי� גדולה מרומניה , ראשו� לציו�

רוב העולי�  .100על אדמת זמרי� שנקנתה בתרומות עשירי רומניה, זיכרו� יעקב

ציבור מהדרגי� %סוחרי� זעירי� או משמשי, חנווני�, עלי מלאכהבהאלה היו 
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  .67 ,ש�, דוד ויטל  
100

  .80 ,ש�  
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  .רוב� עניי� ובעלי השכלה מועטה, וכי�הנמ

, ראש פינה, ראשו� לציו�: מושבות שבעבתחילת שנות השמוני� הוקמו בס� הכל    

יסוד המעלה ועקרו� , 101פתח תקווה המחודשת, )1882שלושת� בשנת (זיכרו� יעקב 

לאור� כל ). 1883(והונח היסוד לנס ציונה ) 1884(גדרה  ,)1883 שלושת� בשנת(

הוקמו  :אנשי המושבות מיעוט בתו� היישוב היהודיעלייה הראשונה היו תקופת ה

אחוז , אול� 102.נפש %5500אוכלוסיית� מנתה קרוב לשמושבות ברחבי האר$  28

איננו משק/ את מידת השפעת� של אנשי המושבות על כל המוסדות קט� זה 

  .העתידיי� במדינה

עלו לאר$ יהודי� שבמהלכו  ,שנות התשעי�ב חל הגל השני של העלייה הראשונה   

 ומשו� כ�, נחלת אדמהלרכישת ממזרח אירופה שלא היו בידיה� אמצעי� כספיי� 

היו דומי� , ויי�"הביל מלבד, כל המתיישבי�. התרכזו בעיקר במושבות כשכירי יו�

אנשי� בגיל העמידה בעלי : בהרכב� הדמוגרפי למתיישבי ראשו� לציו� וזיכרו� יעקב

ציבור %משמשיובעלי מלאכה , סוחרי� זעירי�(מד הבינוני בני המע, משפחות

ה� התאגדו באחת . שומרי מצוות ובעלי גישות שמרניות לרוב, )מהדרגות הנמוכות

אותה , הרבות במזרח אירופה ועלו בתור קבוצה מאורגנת" חובבי ציו�"מאגודות 

לי� בקרב עו. ישראל%שלחה האגודה להתיישב על כברת אדמה שקנו שליחיה באר$

, א� בניגוד לה�, נודע משקל נכבד לאידיאולוגיה, ויי�"בדומה לביל, אלה

ללא התערבות מטרות ועקרונות חברתיי� , עמדותיה� נבעו יותר מרגש דתי לאומי

ובשל כ� היו נתוני� לחסדי  ,חסרי כל וחלק� התרוששו באר$הגיעו חלק�  .כוללי�

ה� עלו מתו� כוונה מפורשת   .נדיבי המערבמה� יצאו ושל הקהילות  התרומות של

ובכ� לתת יד להבאת תמורה כוללת בחיי , חייה�%לשנות את פרנסותיה� ואת אורח

  .הע� היהודי

                                                 
101

הנסיו� כשל . יי� פרודוקטיביי�על ידי יהודי� חרדי� מירושלי� שביקשו לעבור לח %1878הנסיו� הראשו� נעשה ב  
  .בגלל חוסר אמצעי� וחוסר נסיו� בעבודה החקלאית

102
א� נזכור שהאוכלוסייה  .8, מבוא מאת ר� אהרונסו�, )ג"תשמ, תל אביב( ויי�"בנתיב הביל, ישראל בלקינד  

 נפש %50,000של כנמצא שמתו� אוכלוסייה יהודית כללית , נפש %45,000ישראל הגיעה אז ל%היהודית העירונית באר$

תולדות ..שנות התיישבות 100, חיי� גבתי. אחוז במושבות 10גרו רק ) 118 ,ש�, פי יוס/ שלמו�%נפש על 55,000(

  .84, )א"תשמ, הקיבו$ המאוחד: תל אביב(' ב%'חלקי� א', כר� א ,ישראל% ההתיישבות היהודית באר$
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החלה עלייה מתימ� שתחילתה בכיסופי� , ה ממזרח אירופהיבד בבד ע� העלי   

קבוצות עולי� מצפו� באו , כמו כ�. 103ירושלי� בעיקר, משיחיי� ופניה לערי הקודש

בדיוננו בעלייה , ול�א. מפרס ומבוכארה, מארצות הבלק� ,מתורכיה, אפריקה

אנו מתרכזי� ביהודי� יוצאי מזרח אירופה לא , הראשונה ומורשתה ההיסטורית

אלא משו� שבעיקר בציבור זה התגבשו  ,היוו רובו של הע� רק משו� שאלה

רשת  ,קשת התנועות הפוליטיות: והתמסדו התשובות הפנימיות למצב ההיסטורי

הספרות המודרנית בעברית ועושר התרבותיי� והחינוכיי� , המוסדות החברתיי�

אבל לא ה� , ג� נטלו חלק בכל אלההקבוצות האתניות בני שאר  ,אמנ�. ובאידיש

מצב זה נכו� לגבי העלייה הראשונה וג� לגבי  104.שהקימו את גופו של הבניי�

מתוכה אנשי� בעלי שיעור  ההעלייה הראשונה הצמיח ,יתר על כ�. שנייההעלייה ה

פטרונ� של , יהודי מירושלי�(יחיאל מיכל פינס , קומה כזלמ� דוד לבונטי�

המנהיגי� הגדולי� בעלי , יחד ע� זאת. אליעזר ב� יהודה ואחרי�, )ויי�"הביל

עלייה לאר$ רק בעל חיי היישוב הגיעו לטווח ארו� אישיות כריזמטית והשפעה 

  .שנייהה

הייתה העלייה הראשונה ביטוי למפנה בתולדות היישוב , שגיהלמרות מיעוט הי   

השאיפה לבנות מושבה כגו/ אוטונומי מתיישבת ע�  105.ובתולדות האומה

כוונותיה� המוצהרות של המתיישבי� להקי� בסיס ראשוני לישות יהודית 

בהצהרת כוונותיה� של . ברבות הימי�, כ� קיוו כול�, עצמאית שתקו�

לטווח שאיפת�  א� ברור כי זאת הייתה, "מדינה"את המושג  המתיישבי� לא נמצא

, "מדינת יהודי� קטנה"הגדיר את המושבה העברית כאכ� גוריו� %ב� 106.הרחוק

                                                 
 103

 30, )1977אוקטובר ( 5 קתדרה, )1914 – 1882(ד "תרע – ב"ישראל בשני� תרמ%עולי תימ� באר$", ראה יהודה ניני  

– 82.  
104

נורית  בתו�, "מצב%הרהורי� על תמונת; ישראל והמהפכה היהודית המודרנית%תחייתה של אר$", בנימי� הרשב 

  .11, )ח"תשמ, האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב(ישראל %תרבות וחברה באר$. נקודות תצפית ,עורכת, גר$
  .24 ,ש�, מרדכי אליאב בתו�" ישראל%שורשי היישוב החדש באר$", ישראל ברטל, גרשמואל אטינ 105
106 �  :ו בחארקוב על מטרותיה בשישה סעיפי�"בכרוז שהופנה אל הנוער הצהירה אגודת ביל, למשל, כ
  שיבת ע� ישראל לארצו. 1
  ישראל כשלב ראשו� לתחייה לאומית%ראיית מעשה ההתיישבות באר$. 2 
  האמנסיפציה של היהודי� באירופה ומרעיונות הקידמה כמבטיחי� את קיו� הקיבו$ היהודיאכזבה מ� . 3 
  אלא ג� ייעשה מרכז לתרבות יהודית, ישראל ישמש לא רק ריכוז פיזי של הע�% היישוב היהודי החדש באר$. 4
  קיו� הכרחי לקיו� הלאומיות היהודית% אדמת מולדת היא תנאי. 5
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הניצני� של השלטו� העצמי היו הביטוי  107".דינא דמלכותא"ופקודות הוועד כ

כל מושבה  בתודעה ובארגו� כאחד .המובהק ביותר למהפכה הלאומית המתרחשת

האסיפה הכללית נקבעה  :108בלתי תלוי בגורמי� חיצוניי� הלה כגו/ אוטונומיהתנ

רשות "ה� , "רשות מחוקקת"אשר שימש ה� , כגו/ מנהל נבחר שמתוכה נבחר הוועד

סמכויותיו של הוועד הקיפו את כל תחומי החיי� . "רשות שופטת"וה� " מבצעת

אירג� חגיגות ה שהוא היה ז 109.החל מלבוש נאות וכלה בחיי התרבות, במושבה

, ואכ�. שכתוצאה מה� נוצר רפרטואר שירי� נרחב ואירועי� ציבוריי� במושבה

וועדי המושבות היוו את הגופי� הראשוני� של ההגדרה העצמית היהודית 

ובמילי� , ניצני� של פעולה קולקטיבית למע� אוטונומיה לאומית, המודרנית

   .ה� יצרו תקדי�, אחרות

הולידה הווי תרבותי שהצטיי�  בימי העלייה הראשונה ראשית ההתארגנות    

סיפק עילה , גדול או קט�, ציבורי או פרטי, כל אירוע. בפעולות משותפות רבות

כ� למשל מתוארי� . הצגות או ריקודי�, שירי�, להפקת פעולות תרבות כמו חגיגות

  :א"החיי� במושבה רחובות בשנת תרנ

                                                                                                                                            
  . המחנה ו$ העובר לפניו ה� חל"ביל"חברי אגודת . 6

  .118%119, ש�, יוס/ שלמו�
לאומית ורוחנית של הע� , כלכלית%תחייה מדינית"ו מדבר על "של חברת ביל" תקנות החיצוניות"ב' סעי/ א, כמו כ�   

התקנות החיצוניות ". פנימיות"ו" חיצוניות"ו היו תקנות "לחברת ביל .123 ,ש�. "ישראל%העברי בסוריה ובאר$
רק שבתקנות הפנימיות , היה זה למעשה מסמ� דומה. ישראל%והתקנות הפנימיות נוסחו כבר באר$, קושטאנכתבו ב

' כר� א ,מימי� ראשוני�, בי� היתר, ו ראה"תקנות חברת ביל. הוכנסו שינויי� קלי� כתגובה למציאות באר$

  .125 – 117 ,ש�, וג� יוס/ שלמו�; 80  % 73', חוברת ד, )1934ספטמבר (
  :   1882בנובמבר  %1דובנוב כתב לאחיו ההיסטוריו� שמעו� דובנוב מיפו ב) ולדימיר(זאב       

אני  –וא� לא , השגתי מטרתי –שא� אסתדר , כלו� אתה סבור שמטרת בואי הנה היא לסדר עצמי ומכא� יוצא"   
. מושגת% א� לא בלתי, נשגבה, רחבה, וג� של רבי� אחרי� היא גדולה, המטרה הסופית שלי! לא %, ראוי לרחמי�

שנשללה מה� זה , ישראל ולהחזיר ליהודי� עצמאות לאומית% המטרה הסופית היא לכבוש במש� הזמ� את אר$
ייסוד יישובי חקלאות : אמצעי� להשגת מטרה זו ייתכנו בדרכי� אלה. אי� זה הזיה. אל תצחק . כאלפיי� שנה

לעשות מאמ$ שכל האדמה וכל המשק  –בקיצור , מידהחרושת ותעשיה והרחבת� המת%הקמת כל מיני בתי, ומלאכה

כא� אני שוקע  –ואז , …מלבד זאת יש לאמ� אנשי� צעירי� והדור הצעיר הבא לשלוט בנשק. יהיה בידי היהודי�
, אז יכריזו היהודי� עצמ�. שעל בואו בישר ישעיהו במשאות הנחמה הנלהבי� שלו, אז יבוא היו� המפואר. בחלומות
  .ב"ל, )ג"תשכ, ירושלי�( ראשוני�, גוריו�% דוד ב� ."ובקול ר� כאדוני ארצ� העתיקה) יהיה צור� בכ�א� (בנשק ביד 

' ה ,של�, )"1914 – 1882(בתפיסת עולמ� של אנשי העלייה הראשונה והשניה " קהילה"דת ו", יהושע קניאל 107
  .191, )ז"תשמ(

108
וה� שימשו בסיס ודוגמה לתקנותיה� של , )ב"מאלול תר( 1882נוסחו בראשו� לציו� בקי$  התקנות הראשונות  

  ..ש� ,תקנות של כל המושבות ראה חיי� גבתי. 204 – 198 ש� ,יבניאלי. שראה . המושבות האחרות
בית , בית מרח$ ע� מקווה על פי הדת, בית הכנסת אורחי�, בית תלמוד תורה ומדע, לייסד בית כנסת לתפילה" 109

להעמיד מלמדי� , לתק� הדרכי�, לשתול אילנות להטבת האוויר, י� במושבהלחפור בארות מ, אוצר לשנות היוקר

ז מתו� תקנות "סעי/ י( ".או להעמיד משגיחי� ולקבוע לה� שכר כפי ראות עיניה�, להשגיח עלייה�, ושוחטי�
 :ושבההוועד קבע מה צריכה להיות הופעת� החיצונית של חברי המ, למשל, כ�) 199 ,ש�, יבניאלי. ש. ראשו� לציו�

אפילו בימי שבתות , בני המושבה מחויבי� להשתדל בכל יכולת� להרחיק את בגדי המשי וכל מיני תכשיטי�. ה"ל... "
  .200 ,ש�. מתקנות ראשו� לציו� ."וכל הלוקסוס והמותרות המכלי� ממונ� של ישראל, ובימי� טובי�
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, בלי שימת פדות בי� גיל לגיל, יות נלבבה חיברה את הכלאחדות ואינטימ%במושבה שררה רוח"   

האחד יודע מה בלבו . הכל היו אחי� לעבודה גדולה אחת. בי� מצב למצב, בי� מעמד למעמד

, והייתה כל המושבה שרויה בצער –ב� המושבה כי יחלה או יקרה אסו� . ובקדרתו של חברו

לפי , דווי%יסעדוהו כל בני המושבה על ערש, איכר או פועל, וא� רווק היה החולה. כמשפחה אחת

; בנעריה ובזקניה, חוגגת כל המושבה  –יו� הולדת , ברית, חתונה –במושבה " שמחה"וא� . התור

  110."מלוח ורוקדי� עד אור הבוקר%סועדי� את הלב בדג

  

  יהיהעלייה השנ

לאחר פוגרו� קישינב והסתיי� בפרו$  %1903אשר החל ב , יה השנייהיגל העל   

עלייה בדומה ל, עולי� %40,000ל 30,000בי� מנה , מלחמת העול� הראשונה

בעיקר רוסיה (מרוסיה הצארית ברוב� הגיעו עולי� אלה ג�  111.הראשונה

בלי שיהיו , ה� עלו כבודדי� או כקבוצות קטנות. )ליטא ופולי� הרוסית, הדרומית

באופ� , � החברתילמרות שנית� לאפיי� את מוצא. קשורי� ע� ארגו� ציבורי כלשהו

ה� היוו  ,בני המעמד הבינוני הנמו�או השכבות הבורגניות הזעירות  כיוצאי, כללי

רוב� היו קשישי� שביקשו לעלות לאר$ מנימוקי� דתיי� . ה מגוונתייאוכלוס

" חדר"צעירי� אלה היו ברוב� חניכי ה. ורק רבע עד שליש היו צעירי�, מסורתיי�

או חניכי תנועות , או בני משפחות מתבוללות, תוהישיבות אשר פרקו עול המצוו

מהומל ומקישינב בתגובה " (ההגנה העצמית"או אנשי , ציוניות וסוציאליסטיות

, )איש %2000ל 1000בי� (ביניה� בלטה במיוחד קבוצת צעירי� קטנה ). לפוגרומי�

אשר מכונה במחקר לעיתי� קרובות , בעלת מוטיבציה פוליטית וחברתית גבוהה

                                                 
  .123 – 122, )ח"תש, תל אביב( פרקי� בתולדות היישוב, משה סמילנסקי 110

  :להל� מבחר דוגמאות. במקורות שוני� מופיעי� מספרי� שוני� במקצת 111 
  ';ה, הקדמה מאת העור�, )1997, יד יצחק ב� צבי: ירושלי�( העלייה השניה, עור�, פי ישראל ברטל% על 30,000

 ",)1914 – 1882(מימדי הירידה מ� האר$ בתקופת העלייה הראשונה והשניה ", פי יהושע קניאל%על 40,000 – 35,000
  ;115, ש�

 ,עור�, ישראל ברטל בתו� ,"תרבותי%טיפוסי העולי� ודיוקנ� החברתי, אנשי העלייה השניה", פי מוקי צור% על 35,000
  ;282 ,ש�

, תל אביב( 1917 % 1862, לאומיות ויהודי רוסיה, סוציאליז� –נבואה ופוליטיקה , פי יונת� פרנקל%על 30,000 – 20,000
1989( ,413;  

יסוד להתפתחות התרבות העברית בתקופת %קווי: תרבות ומצב קולטורי", פי יעקב שביט%עולי� על %45,000רוב לק
  ;346 ,ש�, עור�, ישראל ברטל בתו� ,"העלייה השניה

  .288, )1980, תל אביב(אומרי� ישנה אר$ , אב%פי יצחק זיו%על 40,000 – 30,000
ג� כא� . מה%שרבי� מאד מה� עזבו את האר$ לאחר תקופת, עובדהעל הערכת מספר העולי� מקשה עוד יותר ה   

יש המעריכי� כי היורדי� היו רבע או שליש מכלל העולי� וכתשעי� . קיימות הערכות שונות באשר למספר העוזבי�
 %10גוריו� טע� פע� אחת כי מספר הנשארי� לא היה גדול מ%ב�. 115 ,ש�, יהושע קניאל .אחוזי� מקרב הצעירי�

מכל  .17, )ז"תש, תל אביב( ה השניהיספר העלי, עורכת, ברכה חבס בתו� ,"בחצי חג היובל", גוריו�%דוד ב�. �זיאחו

  .ה הראשונהישיעור העוזבי� היה גדול עוד יותר מזה של העלי, מקו�
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, את מבנה היישוב העבריגרעי� זה שינה  112".היעי� הפנימי של עלייה השניהגר"כ

%הניח את היסודות לתנועת הפועלי� באר$ ,הנהיג שיטות חדשות של התיישבות

כוחה של  113.דפוסי� של חיי תרבות ופנאייז� גופי� חברתיי� חדשי� וקבע , ישראל

  :זו עמד לה א� ורק במישור האיכותיקטנה קבוצה 

חדורי , ביניה� אנשי� פשוטי�: אלה שהחזיקו מעמד היו חומר אנושי ממדרגה ראשונה "...   

כול� חדורי גאווה ונכונות להקרבה … משכילי� וספקני�; אמונה תמימה בכוח� ובכוח הע�

להניח : כשרעיו� אחד ממלא את כל ישות�, ללא שמ$ של שאיפות חומרניות, ומסירות למפעל

  114."בוססת על צדק ועל עבודה עצמיתהמ, ישראל חדשה%יסוד לאר$

  

של הע� היהודי בלבד  "נורמליזציה" הייתהלא מטרת� של צעירי� אלה    

 אלא ג� בניית, )יה הראשונהיאנשי העלבדומה ל(באמצעות המעבר לחיי איכרות 

מקור . חברת פועלי� שתסמ� תחילתו של עיד� חדש בהיסטוריה של הע� היהודי

שאפילו התנועה נוכחו לדעת ה� , ראשית: משולשתבה גישת� המהפכנית נבע מאכז

הסיקו כי ומשו� כ�  115,המהפכנית הרוסית לא הצליחה לשי� ק$ לאנטישמיות

הפתרו� לבעיות חברתיות ומדיניות מודרניות על ידי מהפכה או רפורמה 

                                                 
112

  .282, )1984, תל אביב( שנות העיצוב, 'כר� ב, המהפכה הציונית, דוד ויטל  
113

התקבע בהיסטוריוגרפיה " הגרעי� הפנימי של העלייה השנייה"מוייה של הקבוצה המכונה גור אלרואי טוע� כי די 
חלוצית , כמייצג העלייה כולה משו� שקבוצה זו הייתה בעלת תודעה היסטורית לאומית מפותחת מאד

מבלי להפחית מחשיבות� של מפעליה הרבי� של . ואידיאליסטית שהמניעי� האידיאולוגיי� בלטו בכל מעשיה
כתוצאה משימת דגש על . ישראל% טוע� אלרואי כי היא מייצגת רק משבצת אחת מפסיפס ההגירה לאר$, בוצה זוק

, מי�, לפי גיל –וניתוח דמוגרפי מפורט של הרכב אוכלוסיית המהגרי� , נזנחו במחקר יתר העולי�, קבוצה קטנה זו
  .לא נעשה כלל –תעסוקה וכדומה , ארצות מוצא

ת את רוב העולי� לאר$ בתקופת העלייה השנייה כפרק בתולדות ההגירה היהודית הגדולה אלרואי מציע לראו   
היו אלה מהגרי� . והסתיימה ע� פרו$ מלחמת העול� הראשונה %19של המאה ה %70שהחלה בראשית שנות ה

עסקו  לא, ה� לא ייבשו ביצות. במלאכה ובשירותי�, בעלי משפחות שעסקו במסחר זעיר, נמו�%מהמעמד הבינוני
חזו� האד� העברי החדש המתנתק מכבלי הגלות ומדרכי . ועל כ� ה� התיישבו בעיר ולא בכפר, בעבודת אדמה

אלרואי . ישראל לעבוד את אדמתה ולהפריח את השממה לא עמד בראש מעייניה�%הפרנסה הגלותיות ובא לאר$
ניכר היה שפועל� . � באר$ חדשהשניסו בס� הכל לשרוד ולקיי� את משפחותיה, "פשוטי�"מתאר אות� כאנשי� 

, גור אלרואי. אלא משיקולי� כלכליי� פרגמטיי�, ומעשיה� באר$ ישראל לא נבעו ממניעי� אידיאולוגיי� טהורי�
  .)2004, צבי% יד יצחק ב�: ירושלי�( ישראל בראשית המאה העשרי�%ההגירה היהודית לאר$..אימיגרנטי�

%מבט אידיאולוגית והמתמקדת בפועלו של אותו מיעוט חלוציאי� ספק שהיסטוריוגרפיה המוגבלת לנקודת 
בכל הקשור ליצירת מוסדות , אול�. אידיאליסטי איננה מספקת תמונה מלאה של העולי� בתקופת העלייה השנייה

, כולל תרבות חדשה, הייתה השפעה מכרעת" הגרעי� הפנימי של העלייה השנייה"לקבוצה המכונה , המדינה לעתיד
זאת הסיבה שבדיו� הנוכחי . תה חלק בלתי נפרד מהאידיאולוגיה החלוצית של פועלי העלייה השנייהשיצירתה היי

יתמקד הדיו� דווקא , הפצה ואופני צריכה של השירי�, ביצירה, ובמידה רבה עוד יותר, בהיווצרותה של תרבות
  .בקבוצה הקטנה של פועלי העלייה השנייה

114
סגנו� מליצי . 31 – 30, )1976, מסדה: רמת ג�( נית מתקופת הרצל עד ימינותולדות ההתיישבות הציו, אלכס ביי�  

  .כולל בספרות המחקרית, זה מאפיי� תיאורי� רבי�
115

יה יאלא שבזמ� שעבר מאז תחילת העל, יה הראשונהיעולי� אלה באו מקרב אות� שכבות מה� באו עולי העל  
של הנוער  גדלי� והולכי�חלקי�  .ג� העולי� היו שוני�הראשונה התחוללו ברוסיה תמורות מעמיקות שגרמו לכ� ש

 .והיהודי� תפסו מקו� נכבד בקרב מנהיגות המפלגות שנלחמו במשטר הקיי�, היהודי נתפסו לתנועות המהפכניות
ברוסיה  זכויות מלא%שוויו�יזכו לוהיהודי� " תחו� המושב"יבוטל התקווה שסו/ סו/ ובשיא הלהט המהפכני היהודי 

. ניפצו לרסיסי� תקווה זוו) 1905הומל והפרעות ביהודי� אחרי המהפכה הכושלת של , קישינב(רומי� באו הפוג
אול� הפע� ההיק/ של הכל היה גדול , 1884 – 1881היה זה תהלי� דומה שעברו יהודי רוסיה נוכח הפרעות של , בעצ�

  .בהשל הלהט המהפכני היהודי ושל האכז, של התקווה, של הפרעות –הרבה יותר 
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ה� , שנית. סוציאליסטית לא בהכרח יהיה בו משו� פתרו� לשאלה היהודית

 116.וסתנית של הקהילות היהודיות ברוסיה נוכח הפרעותהתאכזבו מגישת� התב

ע� מותו של הרצל נגוזו החלומות על פתרו� דיפלומטי מהיר וקל להשגת , שלישית

 .מאנית'רטר מ� האימפריה העות'צ

א רק יה ביקשו להקי� באר$ עול� חדש שיהווה אלטרנטיבה לייה השניצעירי העל   

האיכרי� . מה שמצאו בה ע� עליית�אלטרנטיבה לאלא א/ , יהדות המסורתיתל

רדיפה אחר חיי , הישענות על תמיכהבשל ה במושבות נראו בעיניה� כדור שהכזיב

מושבות בקרב משק המבוסס על עבודת הזולת והפקדת הביטחו� בידי זרי� , שעה

כיבוש ": יהייה השנימכא� הסיסמאות המפורסמות של פועלי העל 117.הברו�

ההתנגשויות ע� המתיישבי� . "כיבוש הקרקע"ו "כיבוש השמירה", "העבודה

 .הפכו לאירוע כמעט יומיומי ,אליה� פנו העולי� החדשי� לבקש עבודה ,הוותיקי�

 .התייחסו בחשדנות לעולי� החדשי� וראו בה� יסוד זר ומסוכ� ,מצד�, הוותיקי�

יה היו ג� נושאי התמורה של אורח החיי� בחלק גדול ייה השניפועלי העל

. יה הראשונה הדתיי�יאורח חיי� המנוגד לאורח חייה� של עולי העל ,מהמושבות

עבודה קשה במש� היו�  –יצרו הווי מיוחד במרבית המושבות שבה� עבדו  ה�

118.כששירת� מושכת אליה� את צעירי המושבה, ושירה אדירה בלילות
 

, רבות נכתב אודות גודל תפקיד� ההיסטורי של צעירי� אלה בתולדות המדינה   

מספר�  119.יתה קמהימדינת ישראל ה ספק א�אילמלא פעילות� יש הגורסי� כי ו

כ�  ,דלי� והתנאי� בה� נאלצו לפעול היו קשי� מאדהיו אמצעיה� , היה מועט

לפני ואחרי , יהיאי� עוד על. שהמשאב היחיד שעמד לרשות� היה טיב� של האנשי�

 : כגו�, דגולי� ובולטי� שהתאפיינה בריכוז גבוה כל כ� של אישי�, שנייהיה היהעל

                                                 
116

, התארגנו להגנה עצמית מפני הפורעי�וא/  ,יה השניהישרבי� מ� היהודי� עזבו את רוסיה בתקופת העללמרות   
אבל ותפילה לגאולה בידי , צער: המשיכו להתנהג כמו שרגילי� היו לעשות זאת בעתות משבר מדורי דורות �רוב

  .שמי�
117

  .144, )ד"תשמ(' ט ,יונותהצ, "דת העבודה"ל" יהדות השרירי�"מ", שמואל אלמוג  

 
 – 1882, ישראל בתקופת העלייה הראשונה והשניה%עברית חדשה באר$%התהוותה של תרבות לאומית, יצחק עזוז118

   .166, )א"תשנ, איל�%אוניברסיטת בר. א. עבודת מ( 1914
119

  .413, ש�, יונת� פרנקל  
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דוד , נחמ� סירקי�, גורדו�. ד. א, ברנר. ח. י, בר בורוכוב, יצחק טבנקי�, ברל כצנלסו�

יצאו שלושת ראשי הממשלה הראשוני� של ג�  �מקרב .צבי%יצחק ב� ,גוריו�%ב�

120.מדינת ישראל וכ� הנשיאי� השני והשלישי
 

 וה� עיצב. לתפקיד� ההיסטוריהיו מודעי� היטב  שנייהה הישל העלי מנהיגיה   

, יה היהודית באר$ בפרטיבקרב האוכלוס מפלסי דר� ובוני עתיד, דיוק� של חלוצי�

 יהיהצעירי� הרדיקליי� של העל. ובקרב חלק גדול מתפוצות הע� היהודי בכלל

ה� היו  .מציאותב "היהודי החדש"של  ועיצוב דמותל תרמו תרומה מכרעתהשנייה 

 .הדימוי האידיאליסטי לשפת המעשה ויישמו אותו בפועלאלה אשר תירגמו את 

. דימוי זה בשלושה יסודות אידיאולוגיי� מרכזיי�את אופ� יישומו של נית� לאפיי� 

. הבא לידי ביטוי בהקרבה עצמית מרצו�, היסוד הראשו� הוא החברתי והאישי

בה החלו$ מוכ� להסתפק במועט ולנהל אורח חיי� סגפני לש� ביצוע משימה חשו

משכורת או שררה , מכא� חוסר התעניינותו בתגמולי� המיידי� של מעמד. לכלל

היסוד השני הוא ההכרה בחשיבות� של חיי� בקהילה בעלת אופי שוויוני . מדינית

יוחסה חשיבות רבה , בצד עבודת הכפיי�. שיובילו להתפתחות של חברה צודקת

לישי הוא העניי� הרב היסוד הש. תלות בכל חסות חיצונית%להגנה עצמית ואי

נטייה זו . בהחייאת הלשו� העברית ובקימו� התרבות העברית, ביצירה התרבותית

למחצה כגו� פעולות %מדעיות או מדעיות, באה לידי ביטוי בפעולות ספרותיות

של אנשי לכל פעולותיה� , במלי� אחרות 121.בשטחי ההיסטוריה או הארכיאולוגיה

, למשל, השאיפה להשליט את העבודה העברית .נינדב� רעיונלווה  שנייהיה היהעל

וזה נזקק לתימוכי� ממקורות עשירי� יותר , חייבה התנסות קשה של כל יחיד

 בדיוקנכנסי� , והשירי� בפרט, בכלל תתיותרבופעילויות . מבחינה רגשית

להתנסות הקשה של כל יחיד " תימוכי�"בתור " מקורות רגשיי�"של זו לקטגוריה 

  .ויחיד

                                                 
   .'ו, הקדמה מאת העור� ,ש�, עור�, ישראל ברטל 120

121
  .14, )ז"תשכ, האוניברסיטה העברית: ירושלי�( התפתחות ובעיות, רקע. החברה הישראלית, דטנ איזנשט"ש  
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של " מדינה בדר�"אותה , ו� מוסכ� כי הדפוסי� הארגוניי� האוטונומיי�כי   

קביעה זו נכונה  122.שנייהה היהונחו למעשה בתקופת העלי, היישוב בתקופת המנדט

היו מנושאיה הראשוני� של  שנייהיה הישכ� פועלי העל, ג� לגבי התרבות העברית

לגות הפועלי� היו מפ. ישראלית החדשה%הלשו� העברית והספרות העברית האר$

חיי� תרבותית לפועלי� העירוניי� וליישוב % מודעות היטב לצור� להבטיח רמת

תפיסה זאת באה לידי ביטוי במקו� המרכזי שנתנו אז מפלגות הפועלי� . בכללו

לא בכדי מכוני� הפועלי� לעיתי� קרובות  123.בפרוגרמות שלה�" אקולטור"ל

, חגי�, נקבעו והתפשטו דפוסי פנאי, דומקרב אנשי� אלה נול". נשמתו של היישוב"

  .חגיגות ופעולות תרבות רבות אחרות

מוצא� החברתי , מטרותיה� לעתיד, מקורותיה� הרעיוניי�, פי טיב האנשי�%על   

. היה טבעה של התרבות שתיווצר כא�יותנאי חייה� באר$ נית� היה לחזות מה 

הופעת שפע של יצירות בכל יביא ל" עול� חדש"ברור כי רצונ� העז לבנות , ראשית

הולחנו או הותאמו , כמות עצומה של שירי� מכל הסוגי� נכתבו, ואכ�. התחומי�

, לחני שירי� רוסיי�, כאמור,  היה עיקר המקורות המוסיקליי�, שנית. לה� לחני�

, של תחו� המושב העיירותאשר הובאו מ, שירי� באידישוכ� , פולניי� ואוקראיניי�

וג� הפנאי , מלחיני� מקצועיי�, רבות מוסיקלית מגובשת באר$תוזאת בשל היעדר 

הל� הרוח המהפכני בצירו/ התנאי� הקשי� , שלישית .שליצירת סגנו� מוסיקלי חד

קיימת , ולבסו/. שירי לכתהולידו לעתי� תכופות תכני� של התעוררות וקצבי� של 

צית שהתייחסה אידיאולוגיה החלוכביטוי ל, בשירי� אלה אוריינטציה כלפי העתיד

  . שחזונה היה בהליכי הגשמה והתכוונה אל חברה עתידה

                                                 
122

האידיאולוגיה של העלייה השניה על רקע המחשבה החברתית והמדינית של יהודי מזרח ", שמואל אטינגר  
  .3 ,ש�, עור�, ישראל ברטל בתו� ,"אירופה

123
  �כי בי� הפעולות שעל המפלגה לנקוט יש צור� , בי� השאר, מה שלהקבעה בפרוגר" פועלי ציו�"מפלגת , למשל, כ

קלובי� לפועלי� , ספר%בתי, קריאות, כמו נשפי�, ובעבודה תרבותית) פרופסיונלי(חינו� אמנותי "בהתעניינות ב
 תרבות", יעקב שביט ."ספרות לפועלי� בעברית ובשאר השפות המדוברות בפי עמנו"וכ� בהוצאה לאור של , "וכדומה

 ,ש�, עור�, ישראל ברטל בתו� ,"יסוד להתפתחות התרבות העברית בתקופת העלייה השניה% קווי: ומצב קולטורי
   .104 ,ש�, חיי� גבתי .כללה סעיפי תרבות כגו� ייסוד ספריות" הפועל הצעיר"ג� הפרוגרמה של . 350
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כ� בחברת המתיישבי� בתקופת שתי העליות  משקל� של השירי� היה רב כל   

" העול� החדש"הקשורות לבניית שה� מילאו מספר פונקציות  משו� ,הראשונות

עולי� ידי ה%שרעיונותיה הובאו על, המושתת בעיקרו על התפיסה המרקסיסטית

התרבות בחברה החדשה  .בתקופת העלייה השנייה מיוחדב, מרוסיה המהפכנית

לאמנות , לספרות, למדע, בסיס להשכלה עממית ולחינו�, פי תפיסה זו% על, משמשת

התרבות צריכה להיות , בנוס/ על כ�. ולכל חיי הרוח של החברה הסוציאליסטית

מקור היצירה האמנותית הוא  .נגישה להמוני העובדי� ומזוהה ע� ספרות הפועלי�

כניגוד לחברה הקפיטליסטית בה התרבות היא , בעיקר חיי העבודה שלו, הע� וחייו

התרבות , ולבסו/. ומכא� שאינו נגיש להמוני הע�, מוצר צריכה שנרכש בכס/

כלומר במרכזה עומד , בחברה הסוציאליסטית היא תרבות הומניטרית ביסודה

לפיתוח וחיזוק של תחושת , ת לליכוד השורותהיא גורמ. האד� החדש וצרכיו

וכ� מחנכת לעבודה יצירתית ולחיי יצירה של , האחדות וההזדהות הקולקטיבית

השירי� מילאו מספר פונקציות מרכזיות בחברה , ואכ� 124.האד� האוטופי החדש

  :ה הנדונההיישובית בתקופ

 .כאמצעי להזדהות קולקטיבית ולליכוד השורות הבעת רגשות משותפי� .1

משמעותי , שיריה� של המתיישבי� הראשוני� היוו עוד נדב�, למעשה

 וזאת משו�, באמצעותו נית� היה ליצור תחושה של קהילייה, ביותר

 ,ובראש� המנוני� לאומיי� המושרי� בחגי� לאומיי� ,שהשירה והפזמוני�

125.חדבאופ� מיותחושה זו מסוגלי� ליצור 
הדוגמה המובהקת ביותר  

                                                 
124

די להקדיש לו דיו� מפורט פי מרקס הוא נושא מקי/ מדי מכ%נושא התרבות החדשה בחברה האוטופית על  
  ראה בי� היתר . במסגרת העבודה הנוכחית

Lee Baxandall and  Stefan Morawski, eds., Marx and Engels on Literature and Art (St. Louis, Tellos 

Press,1973); Tom Bottomore, Lawrence Harris, V. G. Kiernan and Ralph Miliband, A Dictionary of  

Marxist Thought (Harvard University Press, 1983); William Adams, “Aesthetics: Liberating the 

senses”, in Terrel Carver, ed., The Cambridge Companion to Marx (Cambridge University Press, 

1991), 246 – 274; Max Rader, “Marx’s Interpretation of Art and Aesthetic Value”, in Bob Jessop and 

Charlie Malcolm-Brown, eds., Karl Marx’s Social and Political Thought, vol. IV, Civil Society, 

Ideology, Morals and Ethics (London and New York: Routledge, 1990), 316 – 328. 
הפעילות , ראה שולמית מרו�. קלית בחיי הישובעבודת המסטר שלי דנה בנושא בהרחבה מבחינת הפעילות המוסי

  .38 % 16, )1997, אוניברסיטת תל אביב. א. עבודת מ( המוסיקלית של ההסתדרות כמקדמת אידיאולוגיה חברתית
אבל שירת� , אולי בנאליות והלחני� סתמיי�.) מ. ש –של ההמנוני� (המילי� : "היטיב לתאר זאת אנדרסו� 125

אנשי� שאינ� מכירי� זה את זה כלל , בדיוק באותה שעה, ברגעי� כאלה. זמניות% בו בצוותא מעוררת חוויה של
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" התקווה"השיר , כמוב�, יישבי� הראשוני� היאלפונקציה זו בחברת המת

התוכ� , התנהגות ופעילות של קבוצה עיצבהפונקציה זו ג� ש מאחר). 106(

כמו למשל , נורמטיבי יותר מאשר ייחודי, כא� חברתי יותר מאשר אישי

ירי התקופה שירי� על כמעט ולא נמצא בי� ש). 199" (שיר החירות"ב

אלא א� כ� משמש , שירי� המספרי� את סיפורו של הפרט, נושאי� אישיי�

  .השיר דוגמה מייצגת

שירי� על נופי� , למשל. הבלטה וחיזוק של ערכי� חשובי� בתרבות, הדגשה .2

באר� "כגו� השיר , מולדת שחיזקו והבליטו את הרגש הפטריוטי%ואהבת

 ).226" (�ש� במקו� ארזי"או ) 27" (הצבי

שלא  רגשותבאי� לידי ביטוי  בשירי�. או פורק� פסיכולוגי, "שחרור קיטור" .3

כמו למשל המסרי� האלימי� , תמיד מוצאי� את ביטויי� בדר� אחרת

 ).161" (משירי הבריוני�"בשיר 

יכולי� לשמש כמקור  של השירי� הטקסטי�. טקסטי� כשיטת לימוד .4

, כ� למשל. בייחוד לילדי�, קבוצה מסורת או מנהגי� של, ללימוד היסטוריה

שלושת הנושאי� שהיה חשוב כל כ� לתנועה הציונית להבליט שראינו בפרק 

הקשר : דוגמאות. מוצאי� את ביטויי� בטקסטי� של השירי�, הקוד�

עתה נצא " –הגבורה היהודית , )62" (הוי אר� מולדת" –ישראל %לאדמת אר$

וליטי על פני ההיבט הדתי פ%והעדפת ההיבט הלאומי, )183" (למלחמה

 ).128" (נס חנוכה"/ "חנוכיה" –באירועי� היסטוריי� ידועי� 

. כמקד� רעיונות פוליטיי� או חברתיי� מסוימי�, שיר כמעצב דעת קהל .5

דוגמה מובהקת לשירי� מסוג זה ה� שירי� המדברי� על נושא העבודה 

התבסס  אחד הרעיונות המרכזיי� ביותר עליה�, כידוע, החקלאית שהיה

                                                                                                                                            
%בקול%השירי� מספקי� הזדמנויות לשירה... שירה בקול אחד: הדימוי. פוצחי� באות� שורות שיר לאותה מנגינה

% בקול%בשירהעצמיות יש % איזו תחושה נפלא של העדר.... למימוש הפיזי המהדהד של הקהילייה המדומיינת, אחד
אבל אי� לנו מושג , אנחנו מודעי� לכ� שאחרי� שרי� את השירי� האלה בדיוק כמונו ובדיוק באותו זמ�! אחד הזו

בנדיקט  ".אי� מה שיקשר את כולנו אלא הקול המדומיי�. או אפילו איפה מחו$ לטווח שמיעתנו ה� שרי�, מיה�
 .179 – 178, ) ט"תשנ, האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב. ורתרג� מאנגלית ד� דא( קהיליות מדומיינות, , אנדרסו�
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 שיר"או ) 81" (המחרשת"כמו למשל בשיר , ישראל%היישוב מחדש של אר$

 ).211" (עבודה

בשעה שבפונקציות האחרות מילות השירי� עולות ממצב . קריאה למעשי� .6

דר� בתיקו� %כא� יכולות מילות השירי� להיות ג� מובילות,  חברתי קיי�

, על כ�. ות חדשותתנאי� חברתיי� שאינ� משביעי� רצו� או בגיבוש דריש

" !חושו, אחי�, חושו"לא מעט משירי התקופה מדברי� בלשו� ציווי כגו� 

 ).%168ו 167" (נס ציונה"או שני השירי� בעלי ש� זהה ) 124(

  

השישי , תכניה� ומאפייני� אחרי� של השירי� יוצגו בהרחבה בפרקי� החמישי

   .והשביעי
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  ר ב י ע יפ ר ק   

  חיי תרבות ומוסיקה ביישוב החדש

  

� דובר עליהמטרותיה� הלאומיות מרחיקות הלכת של המתיישבי� הראשוני�    

מתו� עיו� בתולדות ההתיישבות בולטת  .לא היו בגדר הצהרות בלבד, בפרק הקוד�

, �פועלי, חקלאי� –ידי המתיישבי� הראשוני� �שכל צעד שנעשה על, לעי� העובדה

ידוע שזה לא  ,כיו�. התקשר באופ� כלשהו לקידו� העניי� הלאומי –אינטליגנציה 

פי משנה סדורה באשר � אול� נדמה כי המתיישבי� פעלו על, היה בדיוק כ� בפועל

פרי יוזמה  השחלק גדול מפעולות התרבות הילמרות  .לבריאת תרבות חדשה

ל� כוונו ליעד מוגדר של נראה כי כו, ספונטניות ולא מתוכננות מראש, מקומית

הדבר מפליא במיוחד לאור העובדה שבשו� מקו� לא נמצא תכנית . יצירת תרבות

בהקשר זה שוב עולה . מגובשת ומוסכמת לתחייה תרבותית, מפורטת, כתובה

או מה נית� לחולל בהסתמ� על אידיאולוגיה , כוחו של חזו�אודות מעניינת הסוגיה ה

האידיאולוגיה היו המשאב הרציני ביותר של החזו� ו, כידוע, שהרי, לבדה

צרכני ה� היו מזרח אירופה מאחר שכיוצאי , יתר על כ� .המתיישבי� הראשוני�

כי פעילות תרבותית  ,מכא� יוב� 126.בלעדיה לא דמיינו את חייה� באר� ה�, תרבות

במיוחד יחסית להיקפו  ענפה ,ענפה ליוותה את ראשיתו של מפעל ההתיישבות

המורה , יהודה�ר ברו� ב�"ד, כ� למשל .דלותו ומצוקותיו, היישוב המצומצ� של

                                                 
ויי מנשה "כ� כותב הביל, למשל. ויי� התרבות והצור� בה מוזכרי� בקטעי� לא מעטי�"ביומניה� של הביל 126

�לא שכחנו דברי . לא רצינו שנהיה כמו האיכר הרוסי או הפלח הארצישראלי, חלמנו ג� על תרבות, כ�: "... מאירובי
בלי ספריה ובלי , שלא הייתה מושבה בלי בית ספרכמעט , ובחיי� החדשי� שלנו". א� אי� תורה אי� קמח: "חכמינו

הגבעה היפה  –ועל אחת מהגבעות היפות של המושבה גדרה  …חלמנו א$ על אוניברסיטה. הרצאות עממיות

החלומות "', מנשה מאירובי�. "…חלמנו לבנות את האוניברסיטה העברית הראשונה בארצנו –" יהודית"
� קוב� מאמרי� ומכתבי� בשאלות היישוב העברי באר�. שביל אל הדר�מה, עור�, חרמוני. א בתו� ,"הראשוני�

�   .83, )1936, תל אביב(' ישראל מאת מנשה מאירובי
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יו� וה� � ה� בחיי היו�מספר על מקומה של השירה , למוסיקה הידוע מראש פינה

  :שנייהה היהעליבתקופת  באירועי� החגיגיי�

 עלייהאי� ספק עמדי כי השירה היוותה את אחד הקווי� האופייניי� המצייני� את ימי ה"   

 – שנייהדומה כי לו שמנו את כל אמצעי החינו� של תקופה זו בכ$ אחת ואת השיר בכ$ ה. שנייהה

   127."היה הוא מכריע את כול�

  

ה יישראל מקורו במושבות החקלאיות של העלי�שכל היישוב מחדש של אר�כש�    

מראשית החל . כ� ג� מקורה של התרבות המוסיקלית הישראלית, הראשונה

כולל בתחו� , על פעילויות מוסיקליות שונות רבות ויותעדקיימות  ההתיישבות

הראשונה אנו מוצאי� פעילות מוסיקלית  עלייהבתקופת ה. אמנותיתהמוסיקה ה

היוו  ,בתוק$ אפיוניה� הדמוגרפיי�, ויי�"הביל. מקומית בכל מושבה ומושבה

 כשמוסיקה ושירה היו חלק, מוקד של חיי חברה והתכנסויות בכל מקו� אליו הגיעו

מהר מאד הפכו השירי� לחלק אינטגרלי במסגרת החיי�  .בלתי נפרד מה�

הדיפת פשיטות הבדוויי� , בניית הבתי�, חפירת הבארות, בצד הזריעה, החדשי�

, "קולקטיב"מי שרצה להיות חלק מ .וכל פעילות שגרתית אחרת של המתיישבי�

היוו , כמו כ� .הריקודי� או החגיגות, השתת$ בפעילויות המשותפות כמו השירה

השירי� את אחד האמצעי� היעילי� ביותר לחיזוק הרוח ולהסחת הדעת מקשיי 

  .היו� יו�

חייה�  תנאי יה ניכר ניגוד בי�ילאור� כל תקופת העלייה הראשונה והשנ, ע� זאת   

חיי� המפרכי� כמעט מתעלמי� מ� ה השירי�. לבי� תוכ� שיריה� של המתיישבי�

   128.יוצריה� העיקריי�היו  אשר, של האיכרי� והפועלי�

, מעניי� ביותר אותו דיסוננס בולט בי� קשיות היו� ומלאכתו ובי� אותה רכות שבהבעה שירית"   

בגור� או , או בשבתו בחברותא בחדר האוכל הקט�, בהתייחד אד� ע� עצמו, שבאה ע� הערב

שירי אהבה , התייחדות וגעגועי�, השתפכות נפש, אזי נשמעו צלילי� רכי� ונוגי�. בכר�

  129."ענוגי�

                                                 
  .37, )ז"טבת תשט(' ב ,בת קול, "רשמי שיחה. השירה העברית בימי העליה השניה", יהודה�ברו� ב� 127
 1914 – 1903, העליה השניה, עור�, אורמרדכי נ בתו� ,!"הוי המתאונני�, הוי המקונני�", אליהו הכה�' ר 128
  .218 – 213, )ה"תשמ, יד יצחק ב� צבי: ירושלי�(

  . מבוא מאת העור�, )1948, תל אביב( משירי העליה השניה, עור�, שמואל שפירא 129
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זיכרונותיה� של המתיישבי� ותיאורי התקופה השוני� משופעי� בקטעי� 

, השירהועל , מחד, הקיומיתהמספרי� על הקשיי� והסבל שהיו מנת חלק� 

הקטעי� הנבחרי� הבאי� ה� תאורי� .  מאיד�, הריקודי� והבילוי בצוותא בכלל

  :אופייני� לניגוד זה

  

קשה היה " )המקו� הראשו� אליו הגיעו לעבוד באר� –יי� במקווה ישראל ו"על עבודת הביל(   

שלישי� של �עובדי� רק כשני. למחצה� קיבה ריקה. יחס קשה. עבודה מפרכת את הגו$. הנסיו�

. האחד נפגע ממכת שמש. ).מ. ש –נשי�  2מה� , ו"חברי ביל 21בס� הכל היו ש� (החברי� 

מ� . אבל הלב לא נופל. נשי� –ושתי� . ת הענייני�האחד מנהל א. שלושה קודחי� בלי הר$

  130.)מ. ש –ההדגשה שלי " (.חוזרי� ה� בכל יו� ופיה� מלא שירה, מהל� חצי שעה, העבודה

  

בחלק אחד : הצרי$ היה מחולק לשני חלקי� …" )1883( ג"שנת תרמ, ויי� בראשו� לציו�"הביל(   

, ושני זוגות לשש המשפחות, ).מ. ש –ויי� "ללבי(זוג אחד נית� לנו , עמדו שלושה זוגות סוסי�

הקרשי� לא היו דבוקי� ביניה� . הדירה הזאת לא הייתה נעימה מאד. ובחלק השני גרו בחורינו

היה בו בחור$ קר , ולמרות אקלימה הח� של ארצנו, ולכ� יכול הרוח לטייל בתוכו לאורכו ולרוחבו

על במה , פשר ולכ� היינו ישני� על מחצלאותלהעמיד מיטות בתוכו היה אי א. בפרט בלילות, מאד

בחצי השני עמד שולח� . הבמה הזאת מלאה חצי חדר. ארוכה אשר התנשאה מעל רצפת הצרי$

ש� היינו . סביבו היו אסיפותינו, קוראי�, כותבי�, על השולח� היינו אוכלי�. גדול וספסלי�

לישו� בצריפנו היה כמעט . ינומקבלי� את אורחינו מבני המושבה ומכל מקו� אשר היו באי� אל

מפני מכה אחת הדומה קצת למכת מצרי� , ושנית, טר� כל פני הקור אשר שרר בו, אי אפשר

בתנאי� אלה היה אי אפשר להירד� באופ� טבעי אחרי  …לאמור ממכת הפרעושי�, השלישית

שלי� לנו תה היינו יושבי� ומב. הייתה לפנינו רק דר� אחת. בשעה תשע או עשר בערב, יו� עבודה

אלינו היו מתאספי�  .) מ. ש –ההדגשה שלי ( .ומתבלי� אותו בשירי� ולעיתי� קרובות בריקודי�

עד אשר העייפות הייתה , וכ� היינו מבלי� חלק גדול של הלילה, המעולי� שבצעירי המושבה

   131."גוברת על הפרעושי� והיינו יכולי� להתנמנ� לשעה קלה עד אור הבוקר

  

הסתדרו בצרי$ ) ויצעס"ביל: קראו לה� אז(ו "בני ביל" )ג"שנת תרמ, � בראשו� לציו�ויי"הביל(   

, ה� היו שרי� שירי סטודנטי�. בצריפ� הייתה שוררת השמחה …וחיו חיי קבוצה משותפי�

טועה  יוא� איננ 133"טל ומטר", 132"משמר הירד�"כגו� , ע� רוסיי� וכמה שירי� עבריי��שירי

ויכוחי� סוערי� היו מתנהלי� על הדרכי� בה� יש .) מ. ש –שלי ההדגשה (. "התקווה"ג�  –

                                                 
  .44, )ח"תש, דביר: תל אביב( פרקי� בתולדות היישוב, משה סמילנסקי 130
  .58 – 57, )ג"תשמ, יבתל אב(ויי� "בנתיב הביל, ישראל בלקינד 131
  .'אראה הערות לשיר זה בנספח . )201( "שיר הירד�"מדובר ככל הנראה ב 132
  ."אל טל ואל מטר" 133



  75

�נפשי  …כמה טובי� היו הימי� הה�. הזיות ודמיונות רבי� היו נשמעי�, ישראל�ליישב את אר

. חייתה בחברת� היקרה אחרי שנות השיממו� בירושלי� ושנות הסבל האסור והכבד בפתח תקווה

  134!"היה שמח: קיצורו של דבר …תפעמי� היינו עורכי� טיולי רכיבה בלילו

  

, ידיי� מיובלות. ארבע עשרה היינו. השחר עלה בהחילנו לעבוד –? כיצד עבר היו� בכינרת"   

, האוויר כולו צלל לזמירותינו, לבבות לוהטי�, פני� עזות. שרוטות, שזופות, רגליי� יחפות

תנגבי , לרגע קט תפסיקי. י הר$המעדרי� הונפו והורדו בל.) מ. ש –ההדגשה שלי (. שיחנו וצחוקנו

ככל אשר הארוחה הייתה !.. מה טוב. אהבה אל הי��תעיפי מבט, "הכאפיה"את זיעת המצח בכנ$ 

בה� נקדש , אסיר� לכבלי, לעינוי, נכספנו לקרב�, מני רווחה יגורנו. העלומי��כ� עלזו קולות, דלה

  135)�20שנות העשרה של המאה ה, המושבה כינרת(." ברמה את ש� המולדת

  

. ש –ההדגשה שלי ( .היינו יוצאי� לעבודה בשירה וחוזרי� בשירה" )ראשו� לציו�, 1883שנת (   

מתו� החלונות . למדנו עברית …,על חקלאות, בערבי� קיימנו שיחות על תולדות עמנו.) מ

הכל קינאו בנו וראו זאת . צחוק ושמחה, המוארי� של צריפנו בקעו תמיד קולות דיבור ערי�

, הנופלי� ברוח�, כל העייפי�. שימשנו מרכז הכובד לכל הנוער. לעצמ� לבלות אצלנו ערב כזכות

  136."ויי�"שו� חגיגה לא נערכה בלא השתתפות הביל. היו באי� לצריפנו לשפו� את לב�

  

  . ד"אסרו חג פסח התרמ, ירושלי�"

  !אחי, דובנוב

, חזנוב, גורבי�: ו מיפו"ביל והשתעשענו יחד את בני, שמחי� וטובי לב עברנו את ימי החג   

�יהודה �מה גדולה הייתה שמחתנו לראות כולנו כעשרה אנשי� צעירי� לימי� וב�. צוקרמ� וליפשי

. והשפה העברית כשפה חיה מדוברת בינינו, בראשנו הולכי� לשוח ).מ. ש –יהודה �אליעזר ב�(

, מספרי�, ההול� קלוניהעל דר� , מאושר כמוני מי היה בעת הלכנו מדי יו� ביומו מימי החג

הרבה עונג רווינו  …!ועברית הייתה שפתנו, מדברי� ומתפלספי� בענייני� מענייני� שוני�

או לפעמי� בבית פינס  ).מ. ש –יהודה � אליעזר ב�(יהודה �בשבתנו בערב על מיח� הטעע בבית ב�

 .העבריהשרנו שירי שפת קודש לאומתנו היקרה האומה עד שתי� עשרה ועד אחד בלילה ו –

ושתי המנורות על , יהודה סביב השולח��וערבה לנו השמחה עד מאד לשבת בערב אחד בחצר ב�

שרנו שירי עברית בהתלהבות עצומה עד אשר קמו ממשכבת� אחדי� ו, השולח� והטעע לפנינו

 "...וכ� עברו ימי החג הנפלא הזה .משכני החצר וסבו אתנו להתענג מזיו השירי� והתענוגות שלנו

  137.) מ. ש –דגשות שלי הה(

  

                                                 
  .90, )ח"תשמ, הספריה הציונית: ירושלי�( 1930 – 1862זיכרונות . התל� הראשו�, יהודה ראב 134
   .582, )ז"תש, תל אביב( ספר העליה השניה, עורכת, ברכה חבס בתו� ,"על שפת הכינרת", רחל סלע 135
  .94 – 93, )ז"תשכ, פתח תקווה( ויי�"מיומ� אחד הביל, חיי� חיסי� 136
, שמואל יבניאלי. ו שעבד אז בראשו� לציו�"חבר תנועת ביל, דובנוב) ולדימיר(מכתב מאת דוד יודלובי� אל זאב  137

  .144, )א"תשכ, תל אביב�ירושלי�(' ב ,ספר הציונות, עור�
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נרות של שבת דולקי� על השולח� הארו�  …,שירה וויכוחי�, ואחרי הארוחה …" )נס ציונה(   

והנה פצחה ג� . ופוצחי� בשירהמשוחחי� , ואנחנו ואורחינו יושבי� ומיטיבי� את לבנו בפולי�

ירי צעירי� ש, שירי גבורה, שירי תקווה, אמא בקול דממה דקה ושרה אית� יחד את שיריה�

  138.) מ. ש –ההדגשות שלי ( ..."חופש�הכרה עצמית ורגשי, המלאי� בגאווה לאומית

  

ה� העממית וה� , מושבות חשובות במיוחד מבחינת הפעילות המוסיקלית   

חשוב לציי� את ההבדל בי� , בהקשר זה .היו ראש פינה וראשו� לציו� ,האמנותית

אמנותית לבי� היחס אל הפעילות יחס� של מנהיגי המושבות כלפי המוסיקה ה

בעוד שהשירה בצוותא ". העממיי�"המוסיקלית הספונטנית של  השירה והריקודי� 

יומיות השגרתיות ולכ� אינ� מצריכי� �והריקודי� נחשבי� לאחת הפעילויות היו�

במוסיקה , הכשרת מדריכי� או רקע מקצועי של המשתתפי�, ארגו�, הכנה

קרי הבאה יזומה של , אירופית�רת גישה קולוניאליתניכ, לעומת זאת, האמנותית

בדומה לגישת� של האירופאי� ". נחשל"אל המזרח התיכו� ה" מתקדמת"תרבות 

ישראל ראו עצמ� כנציגיה של � ג� המתיישבי� הראשוני� באר�, במושבות בכלל

  .זו ג� במזרח התיכו�" יוקרתית"תרבות אירופית וביקשו לשמר תרבות 

יה הראשונה שהוקמו ייהודה מספר על תזמורות כלי נשיפה בימי העל� ר ברו� ב�"ד   

והנהיגו על כ� , שרצו להחדיר את הווי הפרובינציה הצרפתית"ביוזמת פקידי הברו� 

תזמורות  ,ראשו� לציו� וראש פינה, וביניה� זיכרו� יעקב, באחדות מבי� המשובות

" ראשו� לציו�תזמורת " 1895בראשו� לציו� הוקמה בשנת  139."כלי נשיפה

, עצ� ההקמה של התזמורת עוררה התפעלות רבה בקרב העולי� 140.המפורסמת

כעל נס , והדיווחי� על פעילותה ממקורות התקופה מתאפייני� בהתלהבות גדולה

  :למשל, שקרה ליישוב

                                                 
ספרית (סיפורי נשי� בנות העליה הראשונה , עורכת, יפה ברלובי� בתו�, "מ� המרת$ אל הרפת" ,יהודית הררי 138

  .140, )1984, התרמיל
  .37, ש� ,יהודה�ברו� ב� 139
תולדות היישוב היהודי , עורכת, זוהר שביט בתו�, "התפתחות הגופי� המבצעי� במוסיקה", יהואש הירשברג' ר 140

�בנתיב , ישראל בלקינד; 266 – 264, )ט"תשנ, ירושלי�(בנייתה של תרבות עברית  .ישראל מאז העליה הראשונה� באר
  ;106, )ג"תשמ, תל אביב(ויי� "הביל

Jehoash Hirshberg, Music in the Jewish Community of Palestine, 1880 – 1948. A Social History 

(Oxford: Clarendon Press, 1995), 25 – 28.  
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מי שלא יודע מאומה מחכמת ! ונפלאתי הפלא ופלא, הלכתי לשמוע בהמושבה פה את התזמורת"   

כי הנופח בכלי שיר דומה לו כנופח במפוח או , לא יוכל להתפעל מזה, רה בכלי שירהשירה והזמ

  .והקורא את תווי הנגינות כקורא א� קוצ�, באש פח�

הטרודי� , כצעירי� וכבאי� מעט בימי�, כי קולוניסטי�. נפלא הדבר לראות את המראה הזה   

כמו שאומרי� , קופת שלושה חדשי�ילמדו בת, כל יו� בעבודת� ולא ידעו מעול� מה זה כלי שיר

" ארקסתר"ולשמור חוקי הזמרה והקומפונימה במקהלה , בשעה שאינה לא יו� ולא לילה לנג� ב�

בתופי� ומצלתיי� ולהוציא זמרה , בחצוצרות ובחלילי�, בכינורות ובנבלי�, איש 28בעלת 

צל הקולוניזציו� התזמורת היא . בטקטה מסודרת לכל משפטיה וחוקותיה הנעימה לאוז� השומע

! יפה המראה מאד. …ולא ייפלא אפוא א� אחינו מוכשרי� לכל עבודה ומלאכה הנופלת ביד�

שירו , עבדו אדמתכ� בשמחה. כל מעשיכ� אחי כממקור מי� חיי� יקרו. יפה נחמד ונעי�

  141!"וזמרו

  

מתאר את חיי התרבות והמוסיקה בראשו� , 1898ליאו מוצקי� שביקר באר� בשנת 

  :דלקמ�כ לציו�

ובשני המקומות ה� , לעיתי� תכופות מתקיימי� קונצרטי� בזיכרו� יעקב ובראשו� לציו�"   

שבוצע , זכיתי לשמחתי הרבה לשמוע קונצרט כזה בראשו� לציו�. נערכי� על ידי האיכרי� עצמ�

  .איכרי� בניצוחו המצוי� של מנהל היקב 24קב ונקי על ידי 

ש� נשמעו לעיתי� קרובות הרצאות מפי . שפי� כאלהראשו� לציו� היא מתמיד מרכז נ   

מפי מרצי� שוני� על  –ובשנה האחרונה , האגרונו� הנוכחי של ראש פינה על נושאי� חקלאיי�

בשנה האחרונה בנו בני המושבה  …'בעיות מטעי הגפ� וכו, תגליות חדשות, היסטוריה ישראלית

שה� צור� חיוני , חדרי קריאה וספריה כא� נמצאי� ג�. המשמש מרכז לכל פעולה, 142ע��ג� בית

  143."לבני ראשו� לציו�

  

 עלייהמרכז חשוב של מוסיקה ווקלית בתקופת ההייתה המושבה ראש פינה    

בניהולו של  הספר שלה�בזכות בית בעיקר, ומלחמת העול� הראשונה שנייהה

�  :כחיקוי של תרבות המקהלות האירופית כגו$ אמנותי מייצג, שמחה וילקומי

   "�בייחוד הוש� דגש בו על . מושבה זו שיכנה את בית הספר הטוב ביותר שהיה קיי� אז באר

מקהלת בית הספר ומקהלת הנוער של ראש פינה עבדו על שירת� תו� רצינות מקצועית . השירה

כשהייתה ראש פינה מנותקת , Iבעצ� ימי המלחמה , ובשני� מאוחרות יותר. שהפכה לש� דבר

                                                 
המכו� : ירושלי�(אנס לשני� הראשונות 'דיליז. עורכת, מצוטט על פי גליה ירדני, )1896(ו "תרנ צביה, ה יונאס"שנ 141

  .77 – 76, )1965, מ"להוצאה לאור בישראל בע
142
, יהייה הראשונה והשנליישראל בתקופת הע�עברית חדשה באר��התהוותה של תרבות לאומית, פי יצחק עזוז� על 

  .�"הוק� בית הע� בשנת תר, 169, )א"תשנ, איל��ברסיטת בראוני. א. עבודת מ( 1914 – 1882
ביוגרפיה , כתבי� ונאומי� נבחרי�. ספר מוצקי�, עור�, אלכס ביי� בתו�, "היהודי� באר� ישראל", ליאו מוצקי� 143

  .40 – 39, )ט"תרצ, ירושלי�(ודברי הערכה 
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. התעלתה המקהלה לרמה מקצועית גבוהה, הפכה למעי� מדינה עצמאיתמיתר חלקי האר� ו

מחוסר כל כלי מוסיקלי נהגה לשיר את שיריה ללא כל ליווי והצליחה בשל כ� להקנות לחבריה 

ושלא , קבלת השבת בראש פינה שנערכה על פי סידורו של לבנדובסקי. על בוריה' ידיעת סולפג

אד� כי : הלצה התהלכה ביישוב. ידועה ברחבי האר�הייתה , הייתה אלא קונצרט ארו� אחד

  144."יהא חייב ללמוד תחילה להניע ידיו בקצב הנדרש, יחפו� לנסוע לראש פינה

  

שימשה ראש פינה כדוגמה מובהקת לנסיו� לנהל , מעבר למסגרת בית הספר   

� התיאורי� הבאי�. ישראל חיי תרבות ומוסיקה על פי דגמי� אירופיי��באר

אינטלקטואלי� �גנו� של התכנסויות האופייניות לסלוני� הבורגני�מדגימי� ס

  :�19באירופה של המאה ה

הרוקח רדובנסקי ואנשי הפקידות , ר מלכי�"הרופא ד, האינטליגנציה במושבה היו המורי�"   

המורי� . שמואל הורבי� ועוד' ר, יהושע ב� אריה' ובי� האיכרי� היו המשכילי� ר …הברונית

סידור , בעריכת הצגות תיאטראליות, מלבד עבודת� הרגילה בבית הספר, הה�עסקו בימי� 

המורי� נוהגי� היו להתאס$ בכל ערב שבת בביתו של מר  …ואפילו ארגו� מחולות, מקהלות

וילקומי� והיו משוחחי� על ענייני דיומא בצרו$ החלפת רשמי� על מאורע ספרותי שאירע באותו 

�או מאמר של פרישמ� , ספר חדש או שיר חדש של ביאליק :כגו�, לאר��זמ� באר� או בחו

 …מלבד שתיית התה ואכילת העוגות …'בעיות חינו� כלליות וכו, "הצפירה"שנתפרס� בעיתו� 

, 145"שאו ציונה נס ודגל", !"חושו, אחי�, חושו"כמו , שרי� משירי הימי� הה�, הנאספי�, היינו

הלאה ירד� הלאה ", "על נהרות בבל", רחיתבמנגינה מז" אשא עיניי אל ההרי�", 146"תחזקנה"

  148".פיסהרמוניה"ומר וילקומי� המנוח היה מלווה את השירי� בנגינה על . ועוד 147"זול

  

היה מרכז לאינטליגנציה של  ).מ. ש –מנהל בית הספר , ביתו של שמחה וילקומי�(ביתנו "   

מבלי� את , ערבי שבת וחגכל אלה היו מתאספי� ב. הרוקח, הרופא, הפקידי�, המורי�: המושבה

ואבא והמורה , אמא חוננה בקול ערב. בעיקר היו מרבי� לשיר. שעות הפנאי בשיחה ובמשחק

בשבת� בבית , והזמרה לא פסקה מחברת� –טורקני� חברו ושאר המורי� היו חובבי שירה 

בה על לימוד תווי� היה חו... תפסה הזמרה] בבית הספר[מקו� חשוב  …ובטיולי� בגור� ועל ההר

בבית הספר הייתה . שמיעה מפותח�ג� על אלה שלא היו מחונני� בקול נאה ובחוש, כל התלמידי�

                                                 
  ..ש�, יהודה�ברו� ב� 144
  ).168( "נס ציונה" 145
  ).44( "ברכת ע�" 146
  ).201( "שיר הירד�" 147
המועצה המקומית ראש (ראש פינה בת מאה , עור�, דוד ניב בתו�, מתו� עדותו של חיי� קלר למנח� ב� אריה 148

  .בער� 1904 – 1903א� ככל הנראה מדובר בשני� , בעדות לא מצוינת שנה מדויקת. 177, )ג"תשמ, פינה



  79

זאת . בכל ליל שבת היו התלמידי� והמורי� מתאספי� ש� ושרי� משירי התפילה. מקהלה

  149"…שהביאה לידי התעלות ומשכה את לב הנוער שבמושבה, הייתה קבלת שבת

  

כפעיליות המוסיקליות היוקרתית ביותר , האופרטההיחס האירופי אל האופרה ואל 

בראש  "כוכבא�בר"מוצא את ביטויו בהעלאתה של האופרטה , מבחינה חברתית

  :פינה בתקופה מלחמת העול� הראשונה

   " �יהודה � ר ברו� ב�"ד(יהודה �ב�. היו חיי החברה בי� צעירי ראש פינה תוססי� מאד 1917במר

מצא בי� ספרי� ישני� בביתו של מנהל בית הספר , קה במושבהשהיה אז מורה למוסי, ).מ.ש –

עלה בדעתו להעלות את האופרטה במלואה על . באידיש" כוכבא�בר"וילקומי� את האופרטה 

�ישב ב�. עודדו אותו להוציא את הרעיו� אל הפועל) הוא אבי(ווילקומי� והמורה טורקני� , הבמה

: הטיל לתרג� את מילות השירי� …ועל אבי, תיהודה ותרג� בזמ� קצר את כל המחזמר לעברי

. ולקבל עליו את משימת בימוי ההצגה, דינה ואליעזר, כוכבא�שירי המקהלה ושירי הסולו של בר

הדבר נשא ח� . והציעו לה� להציג את האופרטה של גולדפאד� …ה� אספו את צעירי המושבה

והמקהלה שהייתה , תפקידי�חולקו ה: מייד הפשילו את השרוולי� והחלו במלאכה. בעיניה�

שכללו שירי לכת ושירי יי� של הרומאי� , "כוכבא� בר"בכלל מאומנת היטב החלה ללמוד את שירי 

בנו במה באול� בית הספר ותלו  …דיכאו� ותפילה של היהודי� מצד שני, ושירי אבל, מצד אחד

� בבגדי� החגיגיי� של אספו מיני בגדי� שוני� ומשוני� ונעזרו ג, הכינו אי� שהוא תפאורה, מס�

  150."הכפר השכ� של ראש פינה –עוני 'ערביי ג

  

וה� המוסיקה " הציבורית"ה� השירה  יה הראשונהיבתקופת העלבעוד ש   

ה יבתקופת העלי, נוצרו והתפתחו במסגרת החברתית של המושבות האמנותית

בראש� יפו , בהדרגה לערי�עברה " אמנותית"המוסיקלית הפעילות ה שנייהה

מואצת של ההתפתחות של ה העיקריי�יוזמיה . וירושלי�) תל אביבלאחר מכ� ו(

  :כגו�, היו חוגי� שוני� מקרב האינטליגנציה בערי� מוסדות ופעולות תרבות

כל זאת במסגרת התפיסה שהוצגה  151.עורכי� ויזמי תרבות, סופרי�, מורי�

, קלאי�ח –ידי המתיישבי� הראשוני� �כל צעד שנעשה עלבתחילת הפרק כי 

                                                 
תל ( ספר העליה השניה ,עורכת, ברכה חבס בתו�, "ועלומורה חלו� ופ", )בתו של שמחה וילקומי�(עבריה כרמית  149

ראש פינה בת , עור�, ראה למשל דוד ניב. מקורות נוספי� מספרי� על ערבי� בביתו של וילקומי�. 729, )ז"תש, אביב
  .221, )ג"תשמ, המועצה המקומית ראש פינה(מאה 

  .243, ש�, עור�, ניב דוד בתו�, בתו של המורה טורקני�, יהודה��מזיכרונותיה של יפה ב 150
בתו� , "יסוד להתפתחות התרבות העברית בתקופת העליה השניה�קווי: תרבות ומצב קולטורי", יעקב שביט 151

  .346, )1997, יד יצחק ב� צבי: ירושלי�(יה ייה השניהעל, עור�, ישראל ברטל
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, מגמה זו. התקשר באופ� כלשהו לקידו� העניי� הלאומי –אינטליגנציה , פועלי�

�ישראל ורעיו� �בצירו$ השאיפות הלאומיות שמהות� הדגשת הקשר לאדמת אר

הולידה צריכה ויצירות של תרבות ואמנות אירופיות מבחינת , היישוב מחדש

  :וציוניות מבחינת התוכ�, הצורה

תרבות "ושל " עבריות"של העיר העברית תל אביב לתושביה היה תערובת של  ההיצע התרבותי"   

קונצרטי� של , נשפי� ספרותיי�, זה בצד זה התקיימו הצגות של תיאטרו� חובבי�, "מערבית

ומכא� אורגנו טיולי� למקומות , שבת למבוגרי� במקומות שוני��ערב ושיעורי�שיעורי, סוליסטי�

�   152."שוני� באר

   

  :היותפקיד חשוב בקידו� הפעילות התרבותית והמוסיקלית  בעלי  מוסדותה

  )1906נוסד בשנת ( בירושלי�" בצלאל"בית הספר לאמנות 

  )1909( בתל אביב" הרצליה"הגימנסיה 

  )1910( בירושלי�" העבריתגימנסיה ה"

  )1910( בית הספר לנגינה של שולמית רופי� שנקרא על שמה

לבנות וכעשרי�  כחמישי� נערות מבית הספרשכללה  בירושלי� מקהלה ציבורית

  )1910( "למל"מבית המדרש למורי� ובית ספר בני� 

כינור "על ידי אגודת שהוקמו  )1911( בית ספר לנגינה בירושלי�ו) 1910( מכו� לשירה

   בירושלי�" ציו�

  153)1914( רוזנבוי��בית הספר לנגינה של ורדי

  154תל אביבב תוויספר למוסיקה שפתחה הפסנתרנית מרי� להבית 

  155)1910(בירושלי� " מכו� שירת ישראל"

  156)1908(והסני$ שלה בירושלי� ) 1904(ביפו " כינור ציו�"אגודת 

                                                 
  .360 – 359 ,ש�' על מסורת הטיולי� ר. 364, ש�, יעקב שביט 152
  .178 – 177, ש�, יצחק עזוז 153
  . לאחר שפרשה מבית הספר של שולמית רופי� 154

Jehoash Hirshberg, Music in the Jewish Community of Palestine, 1880 – 1948. A Social History 

(Oxford: Clarendon Press, 1995), 42. 
, )"1910(ע "בירושלי� בתר "מכו� שירת ישראל"ז ריבלי� על הקמת "כרוז של אידלסו� וש", ראה בתיה באיאר 155

 .'ל –א "כ, )1986, ירושלי�( 'יובל ה .ספר אברה� צבי אידלסו�. עורכי� ,ישראל אדלר ואחרי�בתו� 
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 ,בתי הספר היוו מרכזי� חשובי� מאד של פעילות תרבותית ומוסיקלית   

שימשה כמודל לכל מוסדות החינו�  בתל אביב "הרצליה"הגימנסיה העברית ו

�תלמידי�  �250כ ולמדו ב �1911שב(ל מייסודו הפ� מוסד זה הח . העתידיי� באר

והפעילות התרבותית , מרכז החינוכי והתרבותי של העירל )תלמידי� �800כ �1914וב

בשל היותה חברת תלמידי� , בגימנסיה. נועדה לבני העיר כולה ווביוזמת ושנערכה ב

החסרה  התעורר הצור� הדחו$ למלא את מערכת התרבות העברית, אינטימית

חנינא  157.טיולי� מאורגני� באר� ועוד, מוסיקה, עת� שירי� לכל, לימוד� בספרי

 עלייהפעילי המוסיקה החשובי� והמרכזיי� בתקופת האחד מ, בסקי'קרצ

של  הרמה המקצועיתותר� רבות להעלאת  לימד א$ הוא בגמנסיה ,158שנייהה

�   :השירה באר

ה רמתה של המוסיקה הווקלית והגיעה לדרגה בסקי לאר� עלת'רק ע� בואו של חנינא קרצ …"   

בבואו הביא עמו רוח . בסקי בא ארצה לשמש כמורה למוסיקה בגימנסיה הרצליה'קרצ. מקצועית

�תו� זמ� . אירופאית חדשה והמקהלה אותה ארג� בגימנסיה הפכה מרכז לשירה העברית באר

ולעיתי� נוהג היה , וינסקילה חדשה אותה הקי� בסמינר לגננות על ש� להמק עלייהקצר הוסי$ 

בסקי לבצע בהצלחה ג� יצירות 'הרמה שהושגה אפשרה לקרצ. לאחד את שתיה� להופעה משותפת

התלמידי� אהבו מאד את . להייד� ואוקטטי� ווקליי� משל מנדלסו�" בריאת העול�"כגו� 

יבור יחד ע� זאת סיפקה מזו� רוחני ג� לצ. המקהלה וזו הייתה לה� ביטוי מוסיקלי משלה�

    159."הרחב שלא היה לו כל מקור אחר להיזו� ממנו

  

קטעי� "בסקי תזמורת כלי נשיפה אשר ביצעה 'הקי� קרצ, באופ� דומה   

זמ� קצר לפני מלחמת העול� ". גלינקה ורבי� אחרי�, ביזה, מוסיקליי� משל ורדי

מנדולות , הקי� תזמורת כלי פריטה המורכבת ממנדולינותהוא ג� הראשונה 

                                                 
  .ש� ,יעקב שביט 157
ירה פטרובקה נולד בעיהוא . הוא אחד מאנשי המוסיקה הבולטי� של התקופה) 1927 – 1877(בסקי 'חנינא קרצ 158
)�מורה בתלמוד תורה שהיה ג� , מר שכנובסקיוהחל ללמוד בילדותו זמרה ונגינה על הפסנתר אצל  שבבסרביה) יהופ

חז� של בית ולאחר מכ� כ, עבר אתו לקישינב לשיר בבית הכנסת, החז� הידוע זיידל רובנרבעקבות היכרותו ע� . חז�
קיבל תואר של מנצח הוא  22בגיל  .המנצח של המקהלהאצל  סיקהלמד מוהוא ג� בחרסו� . הכנסת הכורלי שבחרסו�

  .וזמ� מה שימש ג� בתור מנצח של תזמורת צבאית, בוורשה על תזמורת ומקהלה
. וכ� בבית המדרש למורות בתל אביב" הרצליה"בסקי להורות מוסיקה בגימנסיה 'אחרי עלייתו ארצה החל קרצ   

כי א� , היו מושרי� לא רק בתל אביב השירי� שהיה מלמדשכ� , ה תקופהפעילותו תרמה רבות לחיי המוסיקה באות
. עסק בהתאמה ובעיבוד של מנגינות ידועות לטקסטי� עבריי�הוא , שירי�הלחנת מלבד . אר� וא$ בחו� לאר�כל הב

  .י�שערכה קונצרטי� בתל אביב ובירושל, גולת הכותרת של פעולתו הייתה המקהלה הגדולה של קרוב למאתיי� איש
 וארבע יצירות, חלק� שירי� שעיבד והתאי� לטקסט העברי, בסקי הותיר אחריו קרוב לחמישי� שירי�'קרצ   

יצירה בלתי ( "כורל"ו לפסנתר" קונסטיטוציה" ,מרש לתזמורת, "קדימה", ולס לפסנתר, "זכרונות מוורשה": נוספות
הגימסניה העברית : תל אביב(בסקי 'על ידי חנינא קרצ עובדו או הותאמו, אוס$ מנגינות שחוברו, צלילי חנינא). גמורה

  . IV–V, )ב"תרצ" הרצליה"
  . ש�, יהודה�ברו� ב� 159



  82

ברו� . נועדה בעיקר לבנות שלא יכלו להשתת$ בתזמורת כלי הנשיפהאשר , ותוגיטר

היוו  –המקהלה ושתי התזמורות  –יהודה קובע באופ� חד משמעי כי שלוש אלה �ב�

מוניטי� יצאו לה� ביישוב "ו, את מרכז החיי� המוסיקליי� שבעיר תל אביב

אליה� " הרצליה"ה גופי� מוסיקליי� אלה א$ ערכו קונצרטי� בגימנסי 160".כולו

  .נמכרו כרטיסי� לציבור הרחב

החלה להתפתח  שנייהה עלייהבמקביל לפעילות המוסיקלית בערי� בתקופת ה   

הראשונה נית� למצוא  עלייהג� בתקופת ה. הביקורת המוסיקלית בעיתונות

אול� אלה היו יותר בבחינת דיווחי� , בעיתוני� אזכורי� של קונצרטי� שנערכו

שלעיתי� קרובות מתלווה לה� נימה של התפעלות על עצ� קיו� כ, מתומצתי�

מופיעי� תיאורי� מפורטי� של  שנייהה עלייהבתקופת ה. הקונצרט באר� השוממה

  :מו בדוגמאות הבאותכ, קונצרטי� שנערכו כולל דברי ביקורת

תכנית  .נער� קונצרט באול� פיינגולד על ידי המנג� בכינור ישעיה שבי$, ז אייר"י, ש"במו"   

שלא רד$ אחרי אפקטי� , ועל זה אנו חייבי� תודה להאמ� הנכבד, הקונצרט נעשתה בטע� רב

. החינו� המוסיקלי של הקהל הירושלמי: והיא, כי א� ש� לנגד עיניו מטרה יותר רוממה, זולי�

בסונטה הזאת אנו שומעי� . בשעה הראשונה של התכנית הייתה הסונטה השביעית של בטהוב�

הוא . המופלא בעול� ההרמוניה והנה אי� הוא רוצה עדיי� כלל לעשות רוש� בכוחו הואאת האמ� 

הוא מצר$ את העליזות השמימית של הראשו� ; מעט בעקבות הייד�, הול� מעט בעקבות מוצארט

שבי$ טו� ר� ' ככלל יש לה. שבי$ הפליא לעשות בסונטה זו' וה. ע� הצניעות הטהורה של השני

החלק הראשו� . ראשו להעלותו עמו�נפש השומע ואוחז בציצת�מזג נגינתי משיב, או� ג� יחד�ומלא

�בלווית. של מנגינת מנדלסו� היה יפה מאד ומנגינות זינדינג ופגניני השלימו את התכנית המוצלחה

קרוגליאקוב ' הג. התרגילי� הדרושה�כי לא נעשתה מכסת, קרוגליאקוב הורגש' הפסנתר של הג

הבציר הנוגה של � מנגינת, )וג� ולס(טורנות הכי מתוקות של שופ� ניגנה לבדה אחת הנוק

, אבל. למנגנת אי� מחסור בהרגשה עדינה. פסנתר קטנות אחדות�טשייקובסקי ועוד זמירות

המוסיקה והצמאה �בעירנו דלת. להלח� במגרעות של כלי נגינה עלייהנטל , לדאבו� לב השומעי�

הקהל הביע בקריאות סוערות ותכופות את רגש . ער��למוסיקה היה הקונצרט הזה מאורע רב

  161."תודתו לאמני�

  

שבו השתתפו מורי בית הספר , א כסלו נער� בעירנו קונצרט מוסיקלי"בערב יו� החמישי כ"   

. עלה מספר השומעי�, שאינ� שכיחי� בירושלי�,למרות המחירי� הגבוהי� . לנגינה ביפו

מלאה אומ� וטמפרמנט הייתה נגינתה של ". הדר�"המנגני� הצטיינו ופעמי� אחדות קראו לה� 

אבל . ובניגוניו של הקומפוזיטור הצעיר המרשלג הייתה מורגשת אינטימיות ועדינות, ויצמ�' הג

                                                 
  .ש� 160
  .37, ב"ג באייר תרע"כ ,האחדות 161
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האמ� . בייחוד עורר התפעלות סואנה המכנר הופנקו בעומק הרגש ובטכניקה המפליאה שלו

ששרר בשעת הנגינה , דר המצוי�כדאי לסמ� את הס. שמחא לו כ$ בהתלהבות, הקסי� את הקהל

  162."ומסדרי הנש$ ראויי� בעד זה לתהילה

  

צמא הוא הקהל שלנו לדברי� שברגש ונכו� הוא לקבל בתודה רבה כל מה שיציעו לו מבלי  …"   

, שופ�, מנדלסו�, גריג, ליסט, והלא השמות המפורסמי� והחביבי� של מוצארט. להתחכ� הרבה

ואי� מי שיעיז לצאת , לאו מלתא זוטרתא היא, הופנקו' ט של האשאת מנגינותיה� ניגנו בקונצר

א� לא העירו בלב איש א$ נימה אחת , וא� לא הרגיש מי שהוא באות� המנגינות שו� דבר. נגד�

הלא יתבייש לספר את זה לחברו בשביל שלא יחשדוהו חס וחלילה . אי� בזה כלו� –ורגש אחד 

היותר , מוב� שביותר סבלו מהצד הזה אלה שישבו בראש. שהוא נבער מדעת בחכמת המוסיקה

. השורות האחרונות הרגישו את עצמ� יותר חופשיי�. עשירי� והיותר מנומסי� בעל כורח�

השקטה , הופנקו' תחת הנהגתו של הא, רובה של ילדי� וילדותב, בכוונה רבה שמעו את התזמורת

רק במקומות מעבר . הסימפוניה היפה והנוגה של מוצארט עלתה לה� יפה. והחזקה בתחילה 

הקהל הגדול סלח לה� . אחדי� התקשו קצת ולפעמי� היה מורגש אצל� ריח של אקסרסיסי�

שרחש בעת המנגינה באה ג� תקווה בלבו כי יחד ע� העונג האסתטי . ברצו� את המגרעות הקטנות

ה� ילאימו לנו את באי כוח . שאלה הקטני� אולי יכניסו בקרב הימי� לאמנות שלנו חיי� חדשי�

מביעה , שהיא בכל עניותה וענותה, הנגינה הזרה וג� ירחיבו וישכללו את הנגינה העממית שלנו

  . וות שלנוהייאוש והתק, צרותינו ושמחותינו, בכל אופ� את הרגשותינו

בטכניקה המצוינת שלה יכלה להביע באופ� ). פסנתר(בעונג עוד יותר גדול שמעו את הגברת לויט    

ובמקצת , )כרמי, הופנקו, לויט(לא כ� היה בשלישיה של מנדלסו� . מקסי� את המנגינה של ליסט

צאי� מ� הלב שדברי� היו"צרי� להגיד שא� נכו� הוא בכלל ). הונפקו, לויט(ג� בדועט של גריג 

יכול להיות שניגנו את . זו היא אמת במידה עוד יותר גדולה בנוגע למוסיקה" נכנסי� אל הלב

הלא לא בתור (פ כל חוקי המוסיקה ושלא היו ש� שו� חסרונות מ� הצד הזה "השלישיה ע

אבל חסר היה למנגינת� איזה חו� ורגש שיעורר , )כי א� אחד מהקהל, ריצינזנט כותב אני את זה

�למה שמוכשרת , שכל אחד ואחד יברא לו עול� פנטסטי, את הלבבות ויביא אות� לחלו� בהקי

ובאופ� , הקהל הגדול נשאר במצב של לא חמי� ולא קריר. בתנאי� ידועי� הנגינה של מנדלסו�

כי סו$ סו$ חי שעות , ובכל זאת נשאר הקהל שבע רצו� בנש$ זה, טבעי הפריע קצת את הסדר

ושכח אולי בעת הזאת את המעשי� הפעוטי� והדאגות , י� מאשר הוא חי תמידאחדות חיי� אחר

  163."היו� יומיי�

  

המשיכה לפרוח השירה , של הגופי� המבצעי� בערי�" התמקצעות"בצד ה   

ביישובי� חקלאיי� וכ� בקרב הפועלי� , הספונטנית והבלתי מאורגנת במושבות

ו להיות חלק בלתי נפרד המשיכ, ע� או בלי ריקודי�, השירי�. העירוניי�

, השתתפו בשירה כל הנוכחי�בה� הפועלי� מעמד מהתכנסויות וחגיגות של 
                                                 

  .24, א"ב בכסלו תרע"כ ,האחדות 162
  .20 – 19, ג"תרע, חשוו�' ג, האחדות 163



  84

בדומה , הפועלי�מעמד . והאלמנט של האזנה פסיבית נעדר כמעט לגמרי

אלא שאלה נשאו יותר אופי , פעולות תרבות רבות �יז, לאינטליגנציה העירונית

 מוסדות תרבות קבועי�יכלו לגבש  למרות שלא. עממי המוני ומילאו תפקיד מלכד

ה� היו , מצב� הכלכלי הבלתי יציב והשכלת� המוגבלת יחסית, בשל גיל� הצעיר

פעילות אשר הביאה ליוזמה נרחבת בתחו� ה, בעלי מודעות תרבותית גבוהה

עבור כלל  ,עת� הוצאת עיתוני� וכתבי, ספריות, הקמת מועדוני�: כגו�, תרבותיתה

עיקר תפקיד�  אשר , "קלובי�"מרכזי משיכה שימשו ה, ואכ� 164.ציבור הפועלי�

נערכו אירועי� חגיגיי� שכללו בדר� כלל ואשר בה� , ועלי�לפ" תבי"היה לשמש 

�, גיאוגרפיה, היסטוריה: כגו�(ישראל �הרצאות על נושאי� הקשורי� לאר

� אט. ריקודי�ושירה , מוסיקה, קטעי קריאה, )הפילוסופי, ארכיאולוגיה, אגרונומיה

התכנסויות הכמעט יומיומיות וכ� אט הפכו השירה והריקודי� למרכיב המרכזי ב

  :165שימשו תחלי$ לליל שבת המסורתי ובהווי של ערבי שבת ב

חדר אוכל גדול ומשני , בית ב� קומה אחת –חיי הפועלי� התרכזו מסביב לקלוב " )פתח תקווה(   

בליל שבת רוקדי� . לקלוב הפועלי� הולכת" כולה"המושבה . ליל שבת …צדי המטבח חדרי דירה

הריקוד האחד שהיו רוקדי� במש�  –" הורה"וה …למרחקי� נישאי� הקולות הזמר. בקלוב

עלבו�  –כל שנצטבר בימות השבוע . בכאב, בעקשנות, רקדו בהתלהבות. עד אפיסת הכוחות, שעות

הכל התבטא  �, ועי�געג, רעב, אכזבה; בשעת ציפיה ליו� העבודה, "שוק"ממישוש שרירי הזרוע ב

ולא יכול איש לעמוד מ� הצד מבלי להשתלב לתו� , כוח משיכה עצו� היה לה. הזאת" הורה"ב

   166..."המעגל

  

נית� לומר כי שירה ספונטנית ; "קלובי�"השירה והריקודי� לא התרחשו רק ב   

  :וריקודי� היו בכל מקו� בו היה ריכוז כלשהו של הפועלי�

בפתח ראיתי . שירה בקעה מחדר האוכל. עב חזרתי לחצר הקצובהאחרי יו� ארו� ור …"   

, לחוויית העמל, פורק� להמיית הלב, שירה בצוותא מסביב לשולח� הארו�: תמונה מוכרה

הטבחית , שיר רד$ שיר, קלחה השירה. לגעגועי� על המשפחות הרחוקות, לתחושת המולדת

  .בראש השולח� נותנת את קולה בזמר חדש

                                                 
  .346 ,ש�, יעקב שביט 164
  .189 ,ש�, יצחק עזוז 165
  .565, )ז"תש, תל אביב( יהייה השניספר העל, עורכת, ברכה חבס בתו�, "פגישות ורשמי�", מרי יציב 166
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טבלתי , טבלתי לח� בשיירי השמ�, נכנסתי למטבח. בולמוס הרעב אחזני. בי לשירהלא נתתי ל   

, וכאשר שבעתי וישבתי בי� החברי� סחפה ג� אותי השירה והמה הלב. טבלתי ואכלתי, ואכלתי

  :שרנו שיר רוסי נוגה

  שוברת ענ$, לא רוח שורקת

  לא חורש מרעיש את עליו

  הלבב�זו חרש בוקעת אנקת

  .יורועדת בסער הסת

  :הטבחית פנתה אלי. והנה קמו הכל, רגעי� ישבנו דומ�, תמה השירה

  "?הא� אכלת"

  ".אכלתי ושבעתי"

  167."ובשכבי לא ידעתי פשרו של אושר בלבי

  

אות של שייכות , באר� זרה" עוג�"השירה והריקודי� המשותפי� היו מעי�    

הריקודי� עד לדוגמה , לחברה וחלק מריטואל שהוביל לעיתי� לאקסטזה כמו דתית

 ותהחששוה� באו לענות על צרכי� ברורי� של תחושת הבדידות . עילפו� חושי�

  : מתארת זאת אחת הפועלות בדגניה, למשל, כ�. מפני הבאות

   "�) 24מספרנו היה (האנשי� הזה כולו �בשירה זו היה מוצא להרגשת הבדידות והנכר של קומ

נתקבל רק " הפועל הצעיר"העיתו� . שוב אחרכי הרי לא היה קשר ע� יי. ושל כל אחד לחוד

שררה הרגשה . הספרי� המעטי� שהביאו האנשי� את� היו ארוזי� במזוודות. לעיתי� רחוקות

שאתה חייב למלאו , מהוויית� הקודמת וסביב� חלל, מ� העול�, מלאה שאתה מנותק מאירופה

ל מחר בהמשכו של היו� ובשירה זו היה מושקע כל הספק והחשש שמא אי� כ. בכוח עצמ� בלבד

  168."החול$

  

אחת הדוגמאות המובהקות לתהלי� של אמצאת מסורת באמצעותו ביקשו    

 ההצגה המחודשת של היא ישראל כע� חדש� באר� �לבנות את עצמהיהודי� 

שני� בכבר  .הראשונה עלייההבתקופת נולדה במושבות אשר , מסורות החגי�

מאלה של יהדות צישראלי פני� שונות הראשונות להתיישבות מקבל לוח השנה האר

�נראה כי המתיישבי� ביקשו ליצור מסורת. באר�" יישוב היש�"או של הגולה ה

 169.ולא לחכות עד שזאת תתפתח ותתגבש מאליה בנוסח החדש, חגי� לאלתר

                                                 
  .359, )1962, תרבות וחינו�: תל אביב( אבני דר�, קדיש לוז בתו� ,"רעב" 167
  .556, )ז"תש, תל אביב(יה ייה השניספר העל, עורכת, ברכה חבס בתו�, "חבלי קליטה", עליזה שידלובסקי 168
169 �  .3, )ט"שבט תשמ) (83( 3, ד"י ,עתמול, "חגי� חדשי�" ,יפה ברלובי
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 ,כחלק מאמצאת מסורת, מחודשי� והחגי� החדשי��חגי� הישני�הנושא למרות ש

את החגי� כפי במסגרת זו תי רק לסקור בקצרה בכוונ ,למחקר רציני טר� זכה

  .שנחוגו ביישוב החדש כחלק מההווי התרבותי

חגי� שלא נחוגו כלל בקרב הקהילה , מחד, בלוח החגי� החדש נית� למצוא   

חגי� שהוטענו במשמעויות לאומיות , ומאיד�, היהודית במש� אלפיי� שנות גלות

סדרת החגי�  .האר�והווי חיי  שלחדשי� המנהגי� הטקסי� ובמסגרת החדשות 

�, אות� חגי� המתקשרי� לעבודת האדמהבעיקר ישראל ה� �המתחדשי� באר

היו  חלוצי מחדשיה�  . כאשר ההיערכות הטקסית בטבע ובנו$ היא מהותית לה�

  170 .ה� אומצו בערי� ורק לאחר מכ� ,במושבות" היישוב החדש"

. ו באב"ו בשבט וט"אשונה ה� טהר עלייהשני חגי� חשובי� שנתחדשו ב, לדוגמה   

ה� שחודשו משו� � הוא שנשכחו במהל� ההיסטוריה היהודית ושנייההמשות$ ל

פרי כ, �1890החלו בו בשבט "טנטיעת העצי� בחגיגות . טבעקשורי� לפעילות ב

ל את בית הספר של זיכרו� שנייההסופר והמחנ� , ההיסטוריו�(  זאב יעב�של יוזמתו 

עד א� , "ראש השנה לאילנות"ו בשבט  "היהודית נקרא ט אמנ� במסורת 171.)יעקב

. 172בי� המקובלי�" ו בשבט"סדר ט"בעריכת וא נחוג באכילה מפירות האר� והאז 

�ו בשבט "החלו מורי המושבות להנהיג חגיגות נטיעה בט ,בעקבותיו של זאב יעב

�ז ח הכריז מרכ"בשנת תרס. מנהל בית הספר בראש פינה, ובראש� שמחה וילקומי

כבר נחוג הוא בשני� שלאחר מכ� ו ,ו בשבט יהיה חג הנטיעות"אגודת המורי� כי ט

  .בלוח החגי� היהודי באר�" ממוסד"הפ� לחג ש עד, כחג רשמי ביפו ובתל אביב

                                                 
  ..ש� 170
כי "התבקש מאליו בעקבות הפסוק , ו בשבט כאקט של עלייה והשתרשות מחדש"ראוי לציי� כי נטיעת עצי� בט 171

ו בשבט הראשו� "ומושבות חדשות כראש פינה ויסוד המעלה יזמו וביצעו אקט זה בט, "תבואו אל האר� ונטעת�
ו "חידושו של יעב� היה בכ� שיש להעניק לט). �1894ויסוד המעלה ב �1883 ראש פינה ב(עוד לפני יעב� , �להתיישבות

להמציא ע� , להמציא אר�, יפה ברלובי�. ולהוסי$ ולייחד לו סימני חג לאומיי� חינוכיי�, בשבט צביו� של חג
, אליהו הכה�; 4, "חגי� חדשי�", ובי�ו בשבט ביישוב החדש ראה ברל"על ט .203, )ללא תארי�, הקיבו� המאוחד(

  . 13 – 11, )ו"שבט תשל) (5( 3, עתמול, "מתי התחילו לנטוע"
172 �  .203 ,להמציא ע�, להמציא אר�, יפה ברלובי
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סמל כהיותו חג הקשור לאדמה וא$ הוא חודש עקב  � חג האהבה � ו באב"ט   

פופולרי מאוד חג זה היה  ,כידוע 173).חתונות כתוצאה מהשידוכי�(לחיי� חדשי� 

, "יישוב היש�"א� איבד את מרכזיותו בתקופת הגלות ובקרב ה, בתקופת בית שני

 הראשונה עלתה עלייהבתקופת ה. החקלאי וא$ מיני ככל הנראה בגלל צביונו

 יסוד המעלה, ראשו� לציו� –לא ייפלא שלפחות בשלוש מושבות ו, חשיבותו מאוד

לחג התופעה של כיוו� יו� ייסוד המושבה  .� ייסוד�ו באב כיו"נקבע ט –ורחובות 

הייתה , או לעבר הלאומי/בדר� כלל חג הקשור לאדמה ולעבודה החקלאית ו, כלשהו

, נוסדה פתח תקווה בסוכות, כ� למשל .נפוצה בקרב מתיישבי העלייה הראשונה

כל החגי� היהודיי� המסורתיי� עברו , למעשה. גדרה בחנוכה, מטולה בשבועות

הצד ההלכתי על חשבו� הבלטת שני , ולעיתי� א$ ביטול, שמהותו צמצו�" הפ�מ"

הצד הלאומי ע� : אלמנטי� עיקריי� שממחישי� את הכיוו� של המהפכה הציונית

על רקע זה נית� להבי� את . והקשר לאדמה, דגש מיוחד על הגבורה היהודית

  . עמעומ� של ימי האבל המסורתיי� ביישוב החדש

; היסטוריה היהודיתחדשי�  ביה לא נולדו חגי� יהראשונה והשנ לייהעבתקופת ה   

יו� , כגו� יו� הצהרת בלפור, ע� ההתפתחויות המדיניות, אלה הגיעו מאוחר יותר

נולד במושבות הנוהג , ה הראשונהיבתקופת העלי, אול�. הזיכרו� ויו� העצמאות

התרבותיי� של הע� כיסודות לחיי� , אפילו שמקור� במסורת, לקבוע חגי� חדשי�

: בכל חג ביישוב החדשהופכי� לחלק בלתי נפרד שלושה מרכיבי� מרכזיי� . החדש

פורי� ופסח כבר  ).טיולי� באר� או טיול למושבות אחרות(טיולי� , ריקודי�, שירה

במקו�  דהיינו, ויי� בסגנו� חדש המנוגד למסורת"הבילעל ידי  נחוגו) 1883(ג "תרמ

ערכו טיול א$ ג ה� "בחול המועד פסח תרמ, ה וריקודי�תפילה וזמירות חג שיר

  174.ברגל לירושלי�

                                                 
173 � 3, ד"י ,עתמול, "חגי� חדשי�", יפה ברלובי�; 204 – 203 ,להמציא ע�, להמציא אר�, על חג זה ראה יפה ברלובי
  .4, )ט"שבט תשמ) (83(

  .84, )ג"תשמ, תל אביב( ויי�"בנתיב הביל, ישראל בלקינד 174
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מאמרי� בעיתוני� , זכרונות, מכתבי�, הכוללת יומני�, ספרות העליות הראשונות   

משופעת בתיאורי� של החגיגות השונות שאופיי� נקבע במושבות , או סיפורי�

  :להל� מבחר דוגמאות אופייניות. הראשונה עלייהה

  

  )יה הראשונהיהעל(

  ו"יו� פורי� בשוש� תרמ, זיכרו� יעקב"   

קולוניסט אחד יודע נג� בכינור בא וינג� ביד  …] בתחילת המכתב מסופר על תפילות בבית הכנסת[

ועוד נוספו עלינו מ� הקולוניסטי� כמה עשרות איש ונפצח קולנו יחד  …ואנחנו שוררנו בפה

וש� ישבנו והשקינו את , רחוק מעט מ� הכפרשהוא , ונשב לבית משכננו …בשירה במקהלה

  175."הנאספי� יי� ושוררנו ויצאנו במחולות עד השעה השביעית בבוקר

  

.] מ. ש –לראשו� לציו� [באו אלינו  …אתמול חגגנו את יו� הולדת המאה של מונטיפיורי"   

ללו ובו התפ, קוד� כל התאס$ הקהל בבית הכנסת. פתח תקווה ועקרו�, אורחי� רבי� מיפו

חלונות של . כאשר יצאנו החוצה הופיעה נגד עינינו תמונה מרהיבה. מונטיפיורי. לאריכות ימי� למ

על העצי� לאור� שני רחובות המושבה היו תלויי� פנסי� מכל צבע . הבתי� היו מוארי� בחוזקה

סביב בריכת האב� הגדולה ליד הבאר נקבעה . במקומות רבי� בערו מדורות ענקיות. הקשת

. רקטות התנשאו לשמי�. במקו� אחד בי� העצי� זינקה מזרקת אש מפעפעת. ה מפוארתתאור

מקהלת מתיישבי� שרה בסדר נאה ממיטב  …נור�מכל הצדדי� ניתכו להטוטי הזיקוקי� די

  176."הנוער התחרה ברכיבה. השירי� העבריי�

  

י� טיולי� המתיישבי� הנהיגו בחג. את חג הפסח בילינו בעליזות רבה. 1886במאי  14"   

נאספי� , מייד נרתמות עגלות. בפסח זה קיימה עקרו� על כל תושבה ביקור בגדרה. למושבות

כיוו� שבבית לא היה  …קדימה לדר�–כל מה שאולי חסר אצלנו ו , מיני תקרובת, יי�, וודקה

עד מהרה , צ� היי�, המיחמי� פיעפעו. סודרו שולחנות ומושבי� תחת כיפת השמי�, מקו� לכל

  177."התחבקו, רקדו, שרו כול�כבר 

  

  )היה השנייהעלי(

ממה אנחנו , ישראל�להבי� אותנו בני אר�, ל"בני חו, קשה מאד לכ�, צדקת, ידידתי, כ�"   

או יותר , לראות, ישראל ברגעי התרגשות כאלה�צרי� לחיות באר�, מתפעלי� ומתרגשי� לפעמי�

מושבה " –שערי בנפש�  …שר להבינ�ורק אז אפ, להרגיש את החזיונות המולידי� אות�, נכו�

                                                 
  ).1886 –ו "ח בסיוו� תרמ"י( 29 ,המלי�, )מכתב להורי�" (פורי� בזיכרו� יעקב", בסקי'מיכל פוחצ 175
  .113, )ז"תשכ, פתח תקווה( ויי�"מיומ� אחד הביל, חיי� חיסי� 176
שני מכתבי� מאת ישראל בלקינד "ה ראה "ו באב תרמ"טעל חגיגת שלוש שני� לראשו� לציו� ב. 138 – 137, ש� 177

  .43 – 40, )1934יולי (' חוברת ב' כר� א ,מימי� ראשוני�, מכתב שני,  "לזאב דובנוב
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�, ל"בני חו, היכולי� את� –" ישראל ובחנוכה חגגו את חג ייסוד המושבה�חדשה נתייסדה באר

! ?"מושבה חדשה"היודעי� את� כמה תקוות ישנ� בשתי המילי� ? להבי� את השמחה הזאת

גדולה  המבינה את עד כמה! הננו מתקדמי�; המערכה שלנו הולכת ומתחזקת: במילה אחת

: בחנוכה" באר יעקב"והתרגשות של שמחה כזו הייתה ב? צריכה להיות ההתרגשות ברגעי� כאלה

, זקני� וזקנות, מכל ארבע פינות שבסביבות יפו נהרו המוני� המוני� לראות במחזה הנהדר הזה

ילדי ביתי ספר ע� מוריה� וכול� בשירי� בפיותיה� ודגלי� בידיה� באו למקו� , נערי� ונערות

ג� אלה  –עד שג� המתי� קמו מקברותיה� לשמח , המחזה והשמחה עברה על כל גדותיה

ג� ה� לא יכלו בעת ההיא לעצור בעד רוח�  –אשר רוח הייאוש כבר אכל אות� , הזקני�

  178."מלהשתת$ בשמחה הגדולה הזאת

  

, אתיהכשבאתי אני אל החתונה מצ! ושמחה פה החברה העליזה הזאת] "תיאור חתונה ברחובות[   

השני את , בתחילה מש� האחד את השני. כשהיא כבר פתחה בשיר פיה והתחילה לרקד בעיגול

שהעירה כל נשמה חיה , חיה ומתנועעת, עגולה, עד שנהייתה שרשרת אחת גדולה' השלישי וכו

  . והשלשלת גדלה והתחזקה והתכפלה עד אפס מקו� בחדר, והריקוד הל� והתלהב, להידבק אליה

ועל כל . התאספו קבוצות קבוצות והתחילו לשיר ברצינות, עה החבורה מהריקודוכשנתייג   

, והשירי� שירי� לאומיי� …,שגדלה במושבה, הקולות עלה בצלצולו הנעי� קול אחת הנערות

, זר� של תקווה, נוקבי� ויורדי� ה� לתו� הנפש בזרמ� הח�; מלאי גבורה ועוז, שירי תחיה

, עוד לא הספיקה להשתתק מחיאת הכפיי� הרועשת. הנידחבגבורה ובאמיצות הלב של הע� 

, ואחד החברי� התעורר מחדש, קולה האחרונה של המזמרת הצעירה� שנתלכדה יחד ע� בת

  :רוקע ברגל ושר בקול צרוד, התחיל סופק כ$

  , אל תנומו, אחי, עורו

  179!קומו, אנא, לעבודתכ�

ושוב התחיל , נתקלו האחד בשני, יה�קפצו ממקומות, כול� נזדעזעו, כרטט עבר על כל החבורה

רוקד הפועל הסופר  …,איכר כב� שלושי� ושלוש, פר הרציניורוקד הס. סופי�הריקוד האי�

ובלוריתו התלתלית מתנודדת על מצחו , שעיניו השחורות בוערות שבעתיי� בתו� ריקודו, הצעיר

פתוחה , ניו השחרחרי�שמוסיפה כה ח� לפ, כותונת הפסי�; וטובלת בתו� שפעת הזעה שעל פניו

  180."עד ביטול היש ממש, והוא שר ורוקד כחסיד אמיתי, כבר מהצוואר עד עצ� החזה

  

לסקור את כל החגי� והחגיגות בהתיישבות החדשה  כוונתי כא� היא לא, כאמור   

מאפייני� המשותפי� לכל הלבודד את אלא  ,)נושא נרחב זה מצרי� מחקר נפרד(

האיכרי� והפועלי� , שנית. עממי�המוניי� האופיר את יש להזכי, ראשית. החגיגות

. המוציאי� אל הפועל והמשתתפי� העיקריי� של כל חגיגה וחגיגה, ה� היוזמי�
                                                 

178 �  . 13, )ח"כסלו תרס( 3 ,הפועל הצעיר, "ישראל�מכתבי� מאר�", יוס$ אהרונובי
  ).211( "שיר עבודה"מתו�  179
ה יעל אופי החגיגות בתקופת העלי. 12מ "ע, )ח"תמוז תרס( 10 ,הפועל הצעיר, "ותלילה ויו� ברחוב", בסקי'פוחצ. נ 180

  . 198 – 189 ,ש�, יה ראה ג� יצחק עזוזיהשנ
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שירי� וריקודי� בה� משתתפי� כל  ,טיולי� ואירוחכוללות  החגיגות, שלישית

משחקי� כמו  שכיחי� א� לא הכרחיי�שהיו לאלה נוספי� מנהגי� . הנוכחי�

, י�יריד, תפילה ומנהגי� דתיי�, תערוכה של תוצרת האר�, ות שונותותחרוי

תרמו , מת� במה ליצירה התרבותית מלבד. י�קונצרטו חובבי��תוהעלאת הצג

ראשוני� שהיוותה תשתית מצוינת ליצירה � החגיגות רבות לאווירה של התלהבות

  .לאו דווקא אנשי מקצוע, התרבותית והאמנותית של כל האנשי�
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  ח מ י ש יפ ר ק   

  מבוא לרפרטואר השירי	

  

קיי� פער גדול בי� ההתפתחות הרבה שחלה במחקר בכל , כפי שכבר פורט במבוא   

התחומי� של תולדות היישוב לבי� ההיצע הדל יחסית במחקר בתחו� ההיסטוריה 

 חלק גדול מ� המחקרי� שנעשו על תולדות הזמר, אמנ� .והמוסיקה של התרבות

א� באופ� טבעי ה� אינ� יכולי� להקי� את , אכ� בעלי חשיבות רבה ה� 181העברי

עד עתה לא נעשה כל מחקר מוסיקלי שיטתי ומעמיק . כל היבטיו של נושא זה

כ� קשה יותר להעמיד , ככל שחוזרי� אחורה בזמ�. המוקדש לעליות הראשונות

�אשר ישק� באופ� ברור את מצב התרבות המוסיקלית , קורפוס שירי� מקי

הסיבה העיקרית לכ� היא העדר . הפופולרית בישראל בתקופה הנדונה בעבודה זו

אזכורי� של . אשר מה� נית� לשחזר את השירי�, מקורות מידע נרחבי� דיי�

, שירי� ומעמדי שירה דוגמת חגיגות וטקסי� מהתקופה אמנ� מופיעי� בזיכרונות

, אול�. וקטעי עיתונותספרי מסע או רשמי מסע בצורת סיפורי� , מכתבי�, יומני�

כולל , לא יבואו בצדו תווי הלח� שלו, ג� א� מובא במקור כלשהו שיר במלואו

                                                 
181

  ראה בי� היתר 
  ; )א"תשס, אוניברסיטת בר איל� ,עבודת דוקטור( ישראל" שירי אר!"לאפיונ� המוסיקלי והחברתי של , אליר�טלילה 
 ,עבודת דוקטור( היבטי� סוציומוסיקליי� ומוסיקליי� ,1950 – 1920השיר האר! ישראלי בשני�  ,שחרנת� 

  ; )1989, האוניברסיטה העברית
  ; )1971, המרכז לתרבות ולחינו�( מבנהו ומילותיו, עיוני� בסגנונו. .הזמר הישראלי, הרצל שמואלי

יד : ירושלי�( 1914 – 1903, העליה השניה ,עור�, מרדכי נאור בתו�, !"הוי המתאונני�, הוי המקונני�", הכה�אליהו 
  ; 218 – 213 ,)ה"תשמ, יצחק ב� צבי
  ;4 – 3, )ט"חשו� תשל) (22( 2', ד, עתמול, "להמנו�" התקווה"ה כיצד הפכ" ,אליהו הכה�
  ;13 – 11, )ו"שבט תשל) (5( 3, עתמול, "מתי התחילו לנטוע" ,אליהו הכה�
  ;19 – 18, )ח"שבט תשל) (17( 3', ג, עתמול, "שירת המושבות" ,אליהו הכה�
  ;10 – 8, )ט"ניס� תשמ) (84( 4, ד"י, עתמול, "שירי זמר 300" ,אליהו הכה�

קוב! . עשרי� שנה במוסיקה הישראלית ,עור�, ע�"בנימי� בר בתו� ,"?כיצד –שיר ע� ישראלי ", כה�"זמורהמיכל 
  ;13 – 9 ,)1968, איגוד הקומפוזיטורי� בישראל; המועצה הציבורית  לתרבות ולאמנות(מאמרי� וראיונות 

Jehoash Hirshberg, Music in the Jewish Community of Palestine, 1880 – 1948. A Social History 

(Oxford: Clarendon Press, 1995). 
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לא תמיד נית� לדעת בוודאות באיזה לח� , משו� כ�. אפילו בשירוני� הראשוני�

  .מדובר

השירוני� הראשוני� שכללו תווי� יצאו לאור בעיקר החל מ� העשור השני של    

בשירוני� אלה . הודות לפעילותו של אברה� צבי אידלסו�קוד� כל , 20"המאה ה

א� כי אי� כל ביטחו� שהגירסאות , הודפסו ג� שירי� מתקופות מוקדמות יותר

לעיתי� קרובות מוזכרי� במקורות . המוסיקליות המובאות בה� אכ� הושרו אז

בהנחה שכל הקוראי� , הראשוניי� רק ש� או שורות בודדות של שיר מסוי�

  . לאיזה שיר הכוונהאותו ויודעי� בדיוק מכירי� 

הרפרטואר של המתיישבי� הראשוני� נית� לשחזור במידה , למרות מגבלות אלה   

רבה א� בראש סדר העדיפויות אי� מציבי� בהכרח שחזור מדוקדק של כל השירי� 

אלא מתייחסי� למאפייני , )דבר בלתי אפשרי בפני עצמו(על לחניה� המקוריי� 

התהליכי� שעיצבו את הזמר העברי , האווירה של התקופה: אופ� רחבהרפרטואר ב

מראשיתו והניחו יסוד אית� להתפתחותו העתידית וכמוב� העמדה של קורפוס 

  .שירי� שלגביה� אי� כל ספק כי היו פופולריי� –" חשובי�"שירי� 

. מהווי� בסיס למחקר הנוכחישל השירי� עיקריי� תיעוד שלושה סוגי מקורות    

 ,רשימות אישיות של אנשי התקופה ,יומני�, ספרי זכרונותהסוג הראשו� כולל 

א� עבודת נמלי� אמיתית היא , מקורות אלה מצויי� בשפע. מקורות ספרותיי�ו

לגבי תרבות השירה ורפרטואר השירי�  לדלות מה� את הפרטי� הרלוונטיי�

כפי , ה חלקיתעל א� היות, סוג המקורות השני הוא הספרות המחקרית. בתקופה

המהווי� את התיעוד החשוב , סוג המקורות השלישי הוא השירוני�. שנאמר לעיל

  .אשר שני סוגי המקורות האחרי� משמשי� לו כסימוכי�, ביותר

או  ,שירי� עבריי� מדווחי� על היעדר ,בעיקר השירוני�, כל המקורות מהתקופה   

שירי� האשונה לקוב! בהקדמה למהדורה הר. מחסור חמור בשירי� עבריי�על 

 לבתי ספר עממיי� ותיכוניי�, לגני ילדי�. קוב! ראשו�. ספר השירי�שער� בש� 

מחסור מלבד ה. זה קוב! אתמניעיו להוצאת צ אידלסו� "אמסביר , )1911 "א"תרע(
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אמנ� ישנ�  …"הוא מתלונ� על העובדה ש, שירי� בסיסי בעברית לבתי ספר"בספר

לקויי� , מלבד מה שה� מעטי הכמות, א�, חרוני�קבצי� אחדי� שנעשו בימי� הא

יצאו לאור  , בתקופה בה עוסק המחקר הנוכחי, ואמנ� 182."ה� ג� בתכנ� ובצורת�

ומתוכ� מתי מעט , ספורי� בלבד המוקדשי� לשירה עבריתשירוני� ל ובאר! "בחו

יש להדגיש ששירוני� אלה ה� אשר היוו , יחד ע� זאת .ני�תווי הלחכוללי� את 

לא רק לעצ� הרעיו� של הוצאה לאור של קבצי� מסוג זה למטרה חינוכית  מודל

  . אלא א� לתפיסת הסיווג והארגו� של השירוני� בעתיד, ותרבותית

, כאמור, פרחה, בניגוד למיעוט השירי� שיצאו בדפוס ע� תווי הלח� שלה�   

אתעכב במספר מילי� על , על כ�. העברית) poetry(השירה  נדונהבתקופה ה

. הטקסטי� עליה� מבוסס רפרטואר השירי� של שתי העליות הראשונות

הטקסטי� של רפרטואר השירי� עליו נבנית העבודה הנוכחית כוללי� שירי� של 

למרות , ושירי� של העלייה השנייה, שירי� של העלייה הראשונה, ציו�" חיבת

� זהו ציו"חיבת. מקובל לראות בה� מקשה אחת, בפרספקטיבה היסטורית, שכיו�

שני�  ,1897 – 1881זמ� בתולדות השירה העברית בי� השני� "מונח המגדיר פרק

גבולות סמליי�  בברזל מציהלל  183.הראשונה החופפות בער� את שנות העלייה

ישראל היא "שאהבת אר!, ידי שני שירי� בעלי אופי המנוני"על יו�צ" יבתלשירת ח

, 184)1878(ח "בר בשנת תרלמבר שחויאה "נשירו של  ,)106( "התקווה. "תוכנ�

ונשלח לפרסו�  ד"תרנ באדר שני נכתבהשיר של ביאליק ש – 185)44" (ברכת ע	"ו

בשיר ואילו , רגשניתובהוויה רכה השיר הראשו� מתאפיי� יותר . 1894באוגוסט 

מ� הקינה  שיש בה פחות, מסתערת, תובעת, בהוויה נמרצת יותר נית� לחוש השני

                                                 
כוונתו של אידלסו� כא�  .  III מ"ע, )ב"תרפ, ברלי�(מהדורה שניה  ,קוב! ראשו� .ספר השירי�, אידלסו� צ"א 182

  .  ברה אשכנזיתובאחדי� מה� כתובות המילי� העבריות באותיות לועזיות ובה, שהשירוני� מופיעי� ללא תווי הלח�
 שירת חיבת ציו� ,הלל ברזל. אלהציו� בי� שני� " שמעו� הלקי� קובע את זמנ� של השירה והסיפורת בתקופת חיבת 183
  .)2הערה ( 404, )1987, ספריית פועלי�(

184
  .152 – 146 מ"ע, 7בהרחבה ראה פרק " התקווה"על השיר  
185

  .153 – 152מ "ע, 7בהרחבה ראה פרק " ברכת ע�"על השיר  
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פתחה של תקופה חדשה  שירו של ביאליקרואה בל ברז .ויותר מ� הלהט הנבואי

   186.אחרת

, משוררי� שהיו קשורי� קשר נפשי, מטבע הדברי�, ציו� נמני�"בי� משוררי חיבת   

, אימבר פתלי הר!נ, מאנה רדכי צבימכגו�  למסגרת הציוניתרעיוני וא� ארגוני 

אהרו� , אשרה שפיר, שלמה מנדלקור�, מנח� מנדל דוליצקי, גורדו� הודה לייבי

שלא , פר! ודוד פרישמ�. ל .א� ג� משוררי� כמו י ,נח פינס ואחרי�, ליבושיצקי

, כמצופה, נמצא ציו�" של חיבת בי� נושאי השירה. השתייכו רשמית למחנה הציוני

מראשית דרכה ועד ידי התנועה הציונית " שהובלטו והודגשו על מוטיבי�את אות� ה

ישראל "אר! ,ביטחו� בעתיד הע� ,סבל וישועה, גבורה מול ייסורי�העמידה ב: בכלל

אומה � בקורות חיי היגיבורו ,עצמו לגאול אתקריאה לע�  ,כאר! כיסופי� אוטופית

משוררי  � שלשרוב פי"על" א� שכיחי�היו הללו הנושאי� הציוניי�  .מכבי�דוגמת ה

על . ב"מגוריה� או היגרו לארה"נשארו בארצותישראל ו" ציו� לא עלו לאר!" חיבת

כאר! אלא יותר , כאר! ממשית על נופיהאינה מצטיירת ישראל " אר!שיריה� ב, �כ

אוגרפי של המשורר יחשוב לציי� כי המיקו� הג. חלומית שהמשורר מתגעגע אליה

י מידת ההתאקלמות של שיריו בקרב בלג רלוונטי ובעת כתיבת המילי� איננ

  .המתיישבי� הראשוני�

שירי עבודה בתקופת העלייה  טות� שלהתהוות� והתפשדנה בברלובי! יפה    

לא רק שירי� שנושאיה� עבודת שירי� אלה כוללי� כאשר , 187והשנייה הראשונה

של  רחבה יותר איתישירי� המתקשרי� למערכת איד אלא ג�, הממשית האדמה

רציי� התחדשות החיי� הא, ע�"תחיית בי� הנושאי� הללו נמצא. ערכי� לאומיי�

ידי "מרוסיה על אשר הובאושירי מהפכה וסוציאליז�  ,יתאו פרודוקטיביזציה יישוב

ידי ציבור " היו מושרי� עלששירי�  ,סיסמה–שירי לכת ושירי, המנוני�, נוער מהפכני

                                                 
186

 .24, ש�, הלל ברזל 
עומדת ברובה בסימ� יצירתו המקורית של , לדעתה של יפה ברלובי!, ישראליהתהוותו של שירי עבודה ארצ 187

עד אז ידעו המתיישבי� . 1891שהחל לחבר את שירי העבודה שלו באר! בשנת , הפועל החקלאי נח שפירא
ה "וכ� שיריו של נ, פרוג. וש, מאנה . צ. בודה של מכגו� שירי הכיסופי� לע, ציו�" הראשוני� לשיר משירי חיבת

בשירתו של נח שפירא נמצא ביטוי לעבודה הנובע , לעומת אלה. 1887 – 1882ששהה באר! בי� השני� , אימבר
העבודה "שירת, "כוכבנו עבודה, הסול� עמל כפיי�" ,יפה ברלובי!. ולא הכיסופי� אליה, מעצ� החוויה עצמה

  .24, )1985אפריל  –ה "אייר תשמ( 63, 77עיתו� , )"1948 – 1882(ע� "כשיר
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שירת העבודה  188.מהפכנית במידה זו או אחרתעובדי� שרוב� היו בעלי הכרה ה

ג� א� , ציו�"יבתואילו בתקופת ח ,ציו�"יבתתקופת חלבשפה העברית לא נכתבת עד 

כולי של נאופי מל, הרוב פי" על, נושאת היא, פונה השירה העברית לעסוק בכ�

 189.אוטופיי� –בהציגה חיי עבודה ועמל כחזיונות ערטילאיי� , כיסופי� וגעגועי�

. ראשונה שירה מתרוננתבשירת העבודה הארצישראלית היא בראש ו, לעומת זאת

המרכיב  –העצב והשכול  ,האכזבות והמשברי�, ע� כל הקשיי� והכשלונות

הוא מרכיב  ,כבר החל מהעלייה הראשונה ,הדומיננטי המטביע את חותמו בה

  .השמחה

 החדשה העברית ציו� והעלייה הראשונה יצרו את הבסיס לשירה" משוררי חיבת   

בהשפעת הפוגרומי�  .ישראל"באר!עברית הכינו רקע לצמיחתו של מרכז שירה ו

את קול� באופ� ה� יעי� ממש, ל תנועת חובבי ציו�ורעיונותיה שברוסיה הצארית 

בתביעה להגשמה , כקול קורא שאי� לטעות במצעו הלאומי, נחר! יותר כצו מחייב

בעלי תפיסה  ,י רגשמרוב, י�נלהב, מצייני כיוו�, השירי� ה� בהירי�. ציונית

הבשורה והצו קובעי� את , נראית לעי�, תכלית� גלויה, היסטורית ברורה ופשוטה

שירה זו ראוי לכנותה . היא מילת המפתח" תקווה"המילה . צורת� ואת תוכנ�

  190.מושרת או נזכרת על ידי הציבור כולו, מדוקלמת משו� ייעודה להיות, המנונית

. העלייה השנייה לא הביאה לחידושי� משמעותיי� בשיר הארצישראלי המקורי   

המשיכו להתחבר , ייהכ� בתקופתה העלייה השנ, כמו בתקופת העלייה הראשונה

בתקופת העלייה , בנוס� על כ�. שירי� באותה רוח אופטימית של עידוד וצהלה

השנייה המשיכה וא� התעצמה התופעה שהתחילה עוד בתקופה העלייה הראשונה 

                                                 
  .25 ,ש� ,רלובי!יפה ב 188
 –) ש"ברנ(העבודה של נח שפירא "לשירת". הריעו שירו בקול תודה, העול� עומד על העבודה", יפה ברלובי! 189

הע�  שירת. 55, )1982מאי " מר! –ב "אייר תשמ"אדר( 33 – 32, 77עיתו� , "ע� מ� העלייה הראשונה"משורר
בעיקר מלאכה (היהודית שנכתבה באידיש במזרח אירופה העמידה א� היא יצירה ענפה סביב נושא העבודה 

העבודה של "השמחה אינה שרוייה בשירת. רוח של עגמומיות ומרירות"אול� זו התקשרה תמיד ע� מצבי, )וחרושת
הייתה זו עבודה שהתבצעה א� . קכיוו� שהתעסקות� בה לא הסבה לה� כל הנאה או סיפו, יהדות מזרח אירופה

ג� דעת הקהל , בנוס� על כ�. העוני והמחלות שבאו בהקשריה, בהדגישה את הניצול, ורק תחת לח! כלכלי קשה
ואילו את עובדי , הקודש ולומדי התורה "היהודית שרווחה אז העמידה בראש ההירארכיה החברתית את כלי

ששירת העבודה , אי� תימה, מכא�. ה אל תחתית הסול� החברתידחק "שוליות , בעלי מלאכה, פועלי� "הכפיי� 
חוסר אוני� , כשכל כולה אומרת עלבו�, פאטאליסטית"היהודית במזרח אירופה מצטיירת תמיד כשירה פסימית

  .מוצא"ואי�
  .95, ש�, הלל ברזל 190
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) 124!" (חושו, אחי	, חושו"השיר , למשל(של תרגו� לעברית של שירי� רוסיי� 

תו� הוספת רקע ) ופת העלייה הראשונהידי יחיאל מיכל פינס בתק"שתורג� על

) 156(מאת טולסטוי שתירג� יצחק לבני " מכורתי"כמו השיר , ארצישראלי לוקאלי

ההבדלי� ). 141(י סילמ� "של לייב יפה שתירג� ק" לחופש"או השיר 

משו� , הופצה והשתרשו, האידיאולוגיי� בי� שתי העליות לא ניכרו בשירי� שנוצרו

עובדה . את תרבות חדשה לא היו ויכוחי� בתנועה הציוניתשעל עצ� הצור� בברי

היא כי בסו� התקופה בה עוסק המחקר הנוכחי הצטרפו כל השירי� לידי מכלול 

ללא הפרדה בי� השירי� שנוצרו בתקופת העלייה הראשונה והעלייה , אחד

עוברי� כחוט " להיטי התקופה"הנושאי� המרכזיי� המפורטי� בפרק  191.השנייה

א� חידוד ו ,נראה כי שירי העלייה השנייה ה� בעצ� העצמה. � שתי העליותהשני בי

רק טבעי , לכ�. יה הראשונהיהוספת מעי� נופ� תכליתי למה שכבר הופיע בשירי העל

  .מקשה אחתה� נתפסי� כיו� כשבפרספקטיבה היסטורית 

, שורשי הזמר העברי בשירת יהודי אירופההנסיו� היחיד עד עתה להתחקות אחר    

מעייני הזמר  ידי מאיר נוי ב " נעשה לאחרונה על, ברוסית ובשירה הדתית, באידיש

. אירופה על הזמר העברי"מאיר נוי חקר את השפעותיה� של לחני מזרח. 192)1999(

אשר  � של יהודי מזרח אירופהלחני 121 תכוללה מרשימה התוצאה היא אנתולוגיה

אירופיי� השפיעו על " שירי� מזרח מספר ,כלומר .שירי� עבריי� 180"היוו בסיס ל

השירי� העבריי� מחולקי� לקטגוריות לפי הנושאי� . יותר משיר ישראלי אחד

  :הבאי�

  ישראל" ישראל וע�"שירי אר!

                                                 
לב המהפ� מגולה ש: יפה ברלובי! מבחינה בי� שלושה שלבי� מהותי� בגלגוליו של שיר עבודה ארצישראלי 191

ומיסודו של ; תקופת העלייה השלישית –" א� על פי כ�"בי� ייאוש ל; למולדת הכולל את העלייה הראשונה והשנייה
ע� "העבודה כשיר" שירת, "כוכבנו עבודה, הסול� עמל כפיי�", יפה ברלובי!. סו� שנות השלושי� –שיר העבודה 

התקופה בה עוסק המחקר הנוכחי , במילי� אחרות. 24, )1985פריל א –ה "אייר תשמ( 63, 77עיתו� , )"1948 – 1882(
 .היא תקופה אחת מבחינת התוכ� והפונקציה של השירי�

192
  .)ט"תשנ, �"אקו: תל אביב(מעייני הזמר , מאיר נוי  
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שבעי�  ,לכנו נרננהמתו� קוב! שיריו  193שירי� מפרי עטו של קדיש יהודה סילמ�

  ) 1928, ירושלי�( ישראל"ע� משירת הגולה ואר!"שירי

, ח"הפלמ, "הגנה"ה, "הבריגדה יהודית"לוצי� הכוללת שירי� מהווי מהווי הח

  ל בראשית דרכו "ל וצה"האצ

  שירי חלוצי� ותנועות נוער 

  שירי במה ובידור 

  שבת , פורי�, ו בשבט"ט, חנוכה, סוכות "שירי חגי� ומועדי� 

  תנועה ומחול , שירי משחק –שירי ילדי� 

  " חול לקודש" "קודש לחול"

  זמרי�"ניגוני� חסידיי� וניגוני כלי, מילי� נעימות ללא

תרמה מעט יחסית למחקר הנוכחי מאחר , חשובה ביותר לכשעצמה, אנתולוגיה זו

  .שרוב השירי� העבריי� המופיעי� בה ה� מתקופות מאוחרות יותר

מקור מהימ� לשירת התקופה המשמשי� קבצי השירי� העיקריי� , פרט לכ�   

מופיעי� תווי הלח� רק לעיתי� בה� ( "�ינור ציוכ" ה� שירוניוחומר למחקר 

את תווי הלח� של כל  כוללי�ה( צ אידלסו�"והשירוני� בעריכתו של א ,)רחוקות

  ).השירי�

  

  

  קבצי השירי	 של כינור ציו�

לכבוד הקונגרס  1900בוורשה בשנת  אוריצא ל "�כינור ציו" הקוב! הראשו� של   

שבע מהדורות לאור יצאו בעקבותיו  194.שנה הציוני הרביעי שנער� בלונדו� באותה

 חמש המהדורות הראשונות של. 1922 – 1903שני� ב בש� זה בירושלי�נוספות 

                                                 
193

קר בעי, כא� עסק בהוראה 1907עלה ארצה בשנת . מורה וסופר יליד פל� וילנה שבפולי�, )1937 – 1880(י סילמ� "ק 
" פלייטוני� וכתבות מאר!, סיפורי�, כתב שירי�, ל ובאר!"השתת� במרבית העיתוני� העבריי� בחו. בירושלי�

  .דבר"פתח ,ש�, מאיר נוי. נמנה ע� קנאי השפה העברית. ישראל
שראה , השירו� הראשו� בשפה העברית, עד כמה שידוע היו�. לא היה השירו� הראשו� בשפה העברית “כינור ציו�” 194
בשירו� זה . בראשו� לציו� 1895שנדפס והופ! על ידי מנשה מאירובי! בשנת " שירי ע� ציו�"היה , ישראל" ר באר!או

. 1950 – 1920השיר האר! ישראלי בשני� , נת� שחר .שירי� שלחניה� היו ידועי� ומוכרי� 9"נדפסו תמלילי� ל
  .51 ,)1989, העברית האוניברסיטה. דוקטור עבודת( היבטי� סוציומוסיקליי� ומוסיקליי�
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המהדורות בשתי . הארצישראלי כללו את מילות השירי� בלבד "�כינור ציו"

במהדורה השביעית שבידי . הלח�נדפסו ג� תווי , 1922"ו 1920בשני� , האחרונות

ורק חלק משירי , בצורת תוספת או מעי� נספח, יעי� בסו� השירו�תווי השירי� מופ

ג�  "�כינור ציו" שחר רואה את חשיבותו של ת�נ. הקוב! מופיעי� בסו� ע� התווי�

 מתו� 195.ציונית" בראשוניותו וג� בהיותו מעי� אנתולוגיה היסטורית לשירה עברית

  : הגיע לשלושעלה בידי ל "�כינור ציו"המהדורות של שמונה 

  ;)1900( ס"תר, תושיה: ורשה. כינור ציו�

  ;)1914( ד"תרע, ירושלי	. מהדורה רביעית. כינור ציו�

  ). 1922( ב"תרפ, ירושלי	. מהמדורה שביעית. כינור ציו�

ציו� בשפת עבר מימי "מבחר שירי. כינור ציו�" ששמו המלא הוא, הקוב! הראשו�

שתי . איל�"סיטת ברנמצא בספריה של אוניבר "כתבי קודש עד ימינו אלה

הירושלמי נמצאו בבית הספרי� הלאומי באוניברסיטה  "�כינור ציו" מהדורות שלה

   196.עותק מצול� או משוחזרכ העברית

"בדריכות אחר הנעשה באר!עוקבי�  כשהיהודי� בגולה, נושא התחייה הלאומית   

. 1900בוורשה בשנת  "�כינור ציו" היה אחד המניעי� המרכזיי� להוצאת, ישראל

לא נוכל להביט על , אנחנו הציוניי�", 197בהקדמה לשירו�ל "מוכפי שביטא זאת ה

וג� את ספרותנו הלאומית לא  …"בית עלמי�"ההיסטוריה הנפלאה של עמנו כעל 

מחזק את הכרתנו  …קוב! מבחר שירי ציו�. על גבי מצבות" כתובת"נוכל לחשוב כ

ור רוש� של רציפות היסטורית בקוב! שירי� זה בולטת מאד השאיפה ליצ  198."זאת

בניגוד (ולהציג את המהפכה הציונית כהמש� טבעי וישיר לחיי היהודי� בגולה 

זו אינה אלא הוכחה נוספת לבלבול ; של התנועה הציונית עצמה" שלילת הגולה"ל

                                                 
  .45, ש� 195

196
ואילו , ג ע� מבוא מאת אליהו הכה�"המהדורה הרביעית שמצאתי הינה עותק משוחזר ומצול� משנת תשנ  

  .ש מאיר נוי בבית הספרי� הלאומי"המהדורה השביעית הגיעה לידי בצורת צילו� שנמצא באוס� ע
  .ל לא מצוי� במבוא"שמו של המו 197
  .V, )ס"תר, תושיה: ורשה( “כינור ציו�” 198
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מצהיר על אכ� ל "המו). ששרר בדבר הגדרת מקורותיה של התרבות העברית החדשה

  :כוונתו זו במבוא

, קינות, אמו�"שבועות, דברי נבואה …נפסקת"מנגינה היסטורית בלתי …השירה הציונית היא"   

הנשמעי� , יגו� וששו�, נפש וגעגועי�"כליו�, שירי תוגה ושירי תקווה, פזמוני�, פיוטי�, תפילות

זה הוא  ", וחוט אחד מקשר את כול� לאגודה אחת, מפי כל דור ודור בסגנו� מיוחד ובניגו� מיוחד

וא� ג� , כי כימי גלותנו ימיו, כי הרעיו� הציוני לא תמול הוא אתנו, נ� המופת היותר חי ונאמ�אמ

   199."תוכנו אחד הוא, לפי מושגי הדור והשקפותיו, מחלי� הוא בכל זמ� ועיד� את דמותו החיונית

  

למלא במהירות מאגר של שירי� עבריי� , אפוא, ל הייתה"מטרתו העיקרית של המו

  : ת הציונית החדשהעבור המציאו

הנה ימצאו פה  …לרעיו� הציוני יהיה לתועלת רבה …כי הספר הנוכחי, מקווי� אנו אפוא"   

כמו כ� . למקרא ולשינו�, ורוב השירי� נוחי� ג� לבני הנעורי�; חומר רב לנשפי ספרות וזמרה

ר� ופעולת� עוד מעט מספ, לדאבוננו, עתה"אשר לעת(מנגנינו הלאומיי�  …כי, רוצי� אנו לקוות

ככה יוכלו . לחבר מגינות לכל השירי� הראויי� לכ�: לא יאחרו ג� ה� לעשות את חובת�) דלה

ע� במלוא מוב� המילה שזה כל חפצנו " שירי ציו� למלאות את תעודת� בשלמות ולהיות לשירי

  200."בהוצאת הקוב! הזה

  

דגשת ל לה"ג� מבחר השירי� בשירו� זה מעיד על החשיבות הגדולה שייחס המו

של  80" לפיה ההתיישבות של שנות ה, ההמשכיות ההיסטורית של הכמיהה לציו�

של עיד�  גרידא  יומי� ולא תולדה"היא התממשות של שאיפה עתיקת 19"המאה ה

זה שו� הבחנה בי� געגועי� וכיסופי�  "�כינור ציו"ב אי�, כ�. הלאומיות באירופה

  .וניות בעלות אופי לאומילציו� בעלי אופי דתי לבי� מימוש השאיפות הצי

סטי� קטהוא פותח ב: שירי� המסודרי� בסדר כרונולוגי מדויק 84הקוב! מכיל    

משוררי , משוררי ספרד, תפילות ופיוטי�, קינות לתשעה באבבממשי� , המקורות� מ

, א� כ�, כל השירי�. משוררי מזרח אירופה בני התקופהבההשכלה ומסתיי� 

" או כל רגש דומה אחר המופנה אל אר!, יסופי�כ, כמיהה, בשאיפהמתרכזי� 

המסתפק בהבעת געגועי� ואינו קורא  ,לחלק מהשירי� אופי דתי מובהק. ישראל

שירי�   ואילו,  )יהודה אלחריזי' מאת ר" נפשי לציו�", למשל(לפעולה אקטיבית 
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ישראל כמקו� לתחיית " בה� נתפסת אר!, מודרני" ה� בעלי אופי לאומיאחרי�  

מאת ) 168(" נס ציונה"טשרניחובסקי או . מאת ש )17( "אני מאמי�", משלל(האומה 

, כללבהיו מושרי� בקוב!  מישי� השירי� הראשוני�חספק רב א�  ).רוזנבלו�. נ

שירת משוררי , פיוטי�, תפילות, קינות, �"התנה� מ� סטי� קטשכ� מקורות ה

מאשר להיות  נראה כי יותר. משוררי� מימי הביניי� ותקופת ההשכלה, ספרד

    .ה לרציפות ההיסטורית של הרעיו� הציוניילשמש ראי ה� נועדו, שירי� מושרי�

, ישראל" באר!יצאו לאור  "�כינור ציו" שירו�מהדורות המאוחרות יותר של ה   

ל "מדפיס ומו, ישראל"חוקר אר!, סופר " אברה� משה לונ! תו שלכיוערביוזמתו 

" באר!אשר הוצא לאור  "�כינור ציו" של הקוב! הראשו� 201.פעלי� מירושלי�" רב

שלושי� ואחד שירי� עבריי� ממיטב מכיל  )1903 " ג"רסתבשנת (י לונ! "עישראל 

פנקס שירי� קט� "אליהו הכה� מתאר אותו כ .הרפרטואר של שירי חיבת ציו�

היה אחד האבזרי� הבסיסיי� החשובי� בציקלונ� התרבותי של ותיקי "ש" מידות

 המהדורה הרביעית 202."ו אותו עמ� כמעט לכל מקו� והתכנסותוה� נשא, היישוב

 58מכילה ) 1922"ב "תרפ(והמהדורה השביעית , שירי� 51מכילה ) 1914 " ד"תרע(

שיצאו באר!  "�כינור ציו" במהדורות שליש לציי� ש .בלוויית תווי� 34מה�  ,שירי�

מימי , רותסטי� שלה� נלקחו מהמקוקנעל� כמעט לגמרי מקומ� של השירי� שהט

  . הביניי� או ממשוררי ספרד

בהקדמה למהדורה הרביעית , ורשהשיצא לאור ב "�כינור ציו"בדומה להקדמה ל   

שירת "עד " מאז ישיר משה ובני ישראל" –את הרצ� ההיסטורי לונ! מדגיש 
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 1869" ב. למד עברית ושפות אחרות, קיבל חינו� מסורתי, ליטא, נולד בקובנה) 1918 – 1854(אברה� משה לונ!  
דב  יחד י� ישראל. המשי� בלימודי חול ונמש� ג� לספרי ההשכלה, "ע! חיי�"למד בישיבה , עלה לירושלי� ע� הוריו

. ישראל"לונ! הקדיש את חייו לידיעת אר!. 1874 – 1873חוג למשכילי� וספריה בירושלי� בשני�  פרומקי� ייסד לונ!
 1879"ב. נסיו� עברי ראשו� מסוגו, "נתיבות ציו� וירושלי�"דר� לירושלי� בש� "הוא פירס� מורה 1876בשנת 

שעמד , קשר ע� פר! סמולנסקי�הת, בהיותו בווינה לצרכי ריפוי. א� אסונו לא מנעו מלהמשי� בתכניותיו, תעוורה
שנקרא , הקוב! הראשו�. ישראל" בדבר הדפסת שנתו� לידיעת אר!, בראש מחלקה עברית של בית דפוס גדול

 1895בשנת . לפרנסתו הקי� לונ! בית דפוס בירושלי�. ראו אור שלושה עשר כרכי� כאלה. 1882" הופיע ב, "ירושלי�"
, ואשר הכיל חלק מעשי לצד חומר מחקרי וספרותי, 1915עד , די שנהשיצא מ, "ישראל "לוח אר!"החל לפרס� את 

מאת " כפתור ופרח"כגו� , ע� הערות משלו, ההדיר לונ! כמה ספרי�, מלבד כל זאת. בעיקר מפרי עטו של לונ! עצמו
. להחזקתו ייסד את בית החינו� לעיוורי� ועד מותו דאג, לונ! היה חבר פעיל בוועד הלשו� העברית. אשתורי הפרחי' ר

חמש המהדורות . ברית"וחבר לשכת בני, )1913(ישראל "היה ממייסדי החברה העברית לחקירת אר!, כמו כ�
  .ושתיי� לאחר מותו, יצאו בימי חייו "כינור ציו�"של הראשונות 

   ).ג"תשנ, כורש: רושלי�( “כינור ציו�”מבוא למהדורה הרביעית המצולמת של , אליהו הכה� 202
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מודגשת חשיבותה של , איוורשה "�כינור ציו"לבניגוד , אול�". המשוררי� בזמננו

ויחל לשאו�  …ועמנו, ה הואידורנו דור התחי…. "אור השירו� התקופה בה ראה

מכל כוחו לחיי� חדשי� ויקומו משוררי� חדשי� ויכו על נימי כינורותיה� ושירי� 

סביר ג� את סיבת הוצאת לונ! ממשי� לה." שירי התעוררות, חדשי� נשמעו

בות רבי� כעת שירי� כאלה אשר ירננו בני עמנו בחשק נמר! ובהתלה: "השירו�

על כ� השתדלנו לאסו� אל קוב! אחד . אמנ� לא הכל יודעי� אות� בעל פה …עזה

  203."את הטובי� שבה� ושיש לה� לח� ידוע

  :"�כינור ציו" הופיעו בכל שלוש המהדורות שלידועי� במיוחד שירי� מספר    

  )106( "התקווה"

  )159(" משאת נפשי"

  )5( "אל הציפור"

  )214( ")…דינומה פרח בני מחמ" ("שיר ערש"

  )44( "ברכת ע	"

  )217( ")…שכב הירד� ב� לי יקיר" ("שיר ערש"

  )184( "עתידות"

  )215( ")…ניטשו צללי�" ("שיר ערש"

  )17( "אני מאמי�"

  )168( ")…שאו ציונה נס ודגל" ("נס ציונה"

  )9( "אל טל ואל מטר"

  )165( "נחמו נחמו"

  )45( ")רחל מבכה את בניה" ("בשדמות בית לח	"

  )201( )ס"תר "�כינור ציו"ב" משמר הירד�" ("הירד�"

  )14( "א	 אשכח$"

                                                 
203

  .ל"הקדמה מאת המו, )פ"תר: ירושלי�(המהדורה הרביעית , "�כינור ציו"  
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כפי שנראה , של התקופה" הלהיטי�"לרשימת  י�אלה נכנסהכמעט כל השירי� 

   .בהמש�

תרו� להאצת התהלי� של היווצרות התרבות העברית באמצעות שאיפה ללצד ה   

מנגינה קליטה , הנוסחה הייתה מילי� מתאימות, "עממיי�"ו" לאומיי�"שירי� 

הכמות הגדולה של השירי� בכל הקבצי� מכא�  .מהר וכמה שיותר, או מוכרת/ו

גישת החידוש הלאומי התבטאה . ולחני� ממקורות שוני� שנבחרו כנראה באקראי

ג� בכתיבת התווי� מימי� לשמאל ותרגו� לעברית של כל הוראות הביצוע בדר� 

, )209" (שיר משחק החיפוש", )151" (מבשר האביב", למשל(כלל מאיטלקית 

  204:כפי שנית� לראות בדוגמה הבאה, )ורבי� אחרי�) 163( החור& נגינת"

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

                                                 
, ילקוט: ברלי�( לבתי ספר עממיי� ותיכוניי�, לגני ילדי�. קוב! ראשו�, ספר השירי�, עור�, אברה� צבי אידלסו� 204

  .38, )ב"תרפ
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  צ אידלסו� "קבצי השירי	 בעריכתו של א

בנוס� , צ אידלסו�"א הצטיי�, א� פעילותו של לונ! התרכזה בעיקר בהוצאה לאור   

יצירתו המוסיקלית . י� לשירי�התאמה וכתיבה של לחנ, באיסו�, להוצאה לאור

ספרי השירי� אות�  205.המחקרישל אידלסו� לא זכתה להכרה המשתווה לפועלו 

פרס� נולדו מתו� גישה מעשית לספק שירי� עבריי� במצב של היעדר כמעט מוחלט 

שימשו שלושה שירוני� שער� . של שירוני� מודפסי� כחומר לימוד למוסדות חינו�

, לגני ילדי�. קוב! ראשו�. ספר השירי�, ראשו� מביניה�ה. מקור חשוב למחקר זה

, לבתי ספר עממיי� ותיכוניי�
הטביע חות� עמוק בתולדות השירה העברית ככלי 206

, לו חשובי� לילדי�ר נראו שאבהקדמה מספר אידלסו� כי קבע מדורי�  .חינוכי

, שירי ע�, שירי טבע, שירי הליכה והתעמלות, שירי שעשועי� ומשחקי�: כגו�

כמו ג� , בקוב! שירי� זה. חגיגות באר! או בע�לחגיגות בית הספר או ל �שיריו

וליד כל שיר כמעט , "שירי ע�"מופיעה קטגוריית שירי� בש� , בקבצי� אחרי�

  . בקטגוריה זו מופיעי� שמות של מחבריו

   :ג� על מנגינות השירי� נית� ללמוד מההקדמה

 –כי יסוד אחד לה� ומקור� הוא , זית ובי� שהיא ספרדיתבי� שהיא אשכנ, עממיות –המנגינות "   

. ליקטתי נעימות שונות ממחברי� יהודי� שוני�, וכ�, "נעימה עממית"זה מצוי� כ. מקור ישראל

את הנעימות הללו ציינתי בש� . ויש שנתתי נעימות זרות שנתקבלו בתו� הע� ויתארחו בקרבו

   207".ירי� חברתי אני בעצמי נעימותליתר הש". נעימה נכריה"או " נעימה מקובלה"

  

                                                 
  ראה בי� היתר 205
  ;)1922 –ב "תרפ, ירושלי�( אוצר נגינות ישראל, צ אידלסו�"א

, )1989( 21, מגזי� על צלילי� ואנשי� :מוסיקה, "אבי חקר המוסיקה היהודית, אברה� צבי אידלסו�", אליהו שלייפר
11"15 .  

ו "תשמ( 180', ה יובל, "ביבליוגרפיה מוערת של מחקריו וכתביו הספרותיי� של אברה� צבי אידלסו�", אליהו שלייפר
" 1986( ,53 – 180.  

  . ז"ט –ד "י, )1986 –ו "תשמ(' ה יובל, "אידלסו� הרשימה האוטוביוגרפית של", אליהו שלייפר
  .ח"קס –ס "ק, )1986 –ו "תשמ(' ה יובל , "אברה� צבי אידלסו� ומחקר מבטאיה של העברית", שלמה מורג

, )1986 –ו "תשמ(' ה יובל, "של אידלסו�" האוצר"המתודולוגיה המשתמעת מתו� ": הנכו�"דיגו� ומגבלות ", רות כ!
  .ט"כל –ח "כל
  .15"11, )1999( 7 מיתר, "מבט על עיצוב דמותה של המוסיקולוגיה הישראלית", בורשטיי� שי

  .'נ –א "ל, )1986 –ו "תשמ(' ה יובל, "המוסיקה של אברה� צבי אידלסו�", שלמה הופמ�
Israel Adler, Batya Bayer, Eliyahu Schleifer, The Avraham Zvi Idelson Memorial Volume (Jerusalem, 

1986). 
206

 מהדורה שניה..לבתי ספר עממיי� ותיכוניי�, לגני ילדי�. .קוב! ראשו�. ספר השירי�, עור�, אברה� צבי אידלסו�  
  ).1911(א "המהדורה הראשונה של שירו� זה יצאה בשנת תרע). ב"תרפ, ילקוט: ברלי�(

לבתי ספר עממיי� , לדי�לגני י..קוב! ראשו�. ספר השירי�הקדמה למהדורה הראשונה של , צ אידלסו�"א 207
  ..ותיכוניי�
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פי " לעכי למנגינות השירי� ארבעה מקורות עיקריי� , ל עולה"מ� התיאור הנ   

" מחברי� יהודיי�", "הינעימה נכרי", "נעימה עממית: "של אידלסו�סיווגו 

, ידי אידלסו�"עלהולחנו שירי� רבי� בקוב! , מטבע הדברי�. ואידלסו� עצמו

שלושה או , שניי�הולחנו לגדול ה �חלק". יהודה"ב�"ש� כשהוא חתו� עליה� ב

  .ארבעה קולות בעיבוד למקהלה

שירי ", "מחיי הילדי�"": מחלקות"המחולקי� לארבע  ,שירי� 112 כולל  קוב!ה   

כלולי� שירי " מחיי הילדי�"בקטגוריה  ."שירי ע�"ו "שירי הטבע", "שעשועי�

המשפחה או , כגו� הווי בית הספר, ילדיומי של ה " ילדי� המתייחסי� לעולמו היו�

אלה שירי� המדברי� על נו� וטבע ארצישראליי� לרוב " שירי הטבע. "שירי ערש

א� שתי . חלומות וא� בחלק מה� להגשמה הציונית במפורש, המתקשרי� לאור

שירי "הרי ש, קטגוריות אלה מצטיינות באחידות נושאית ורעיונית במידה רבה

שירי או , )59( "הדגי	"או ) 70( "החתולה"רי ילדי� כגו� שימערבי� " השעשועי�

" נס ציונה", )124( "!חושו, אחי	, חושו"קריאה ועידוד בעלי תוכ� פטריוטי כגו� 

 "שירי הע�"ואילו בקטגוריית . )44( "ברכת ע	", )168( ")…שאו ציונה נס ודגל("

, )184( "עתידות": כגו�, כולל טקסטי� בעלי אופי דתי, נמצאי� שירי ערגה לאר!

נראה כי הגבול . "תהילי�" י� מתו� ספרשירי� על טקסטאו , )196( "שיבת ציו�"

שירי� בעלי אופי דומה נכנסי�  שכ� , בי� הקטגוריות הוא מטושטש לעיתי� קרובות

בצד . כנית ממשויותר טכנית מאשר ת, א� כ�, החלוקה היא 208.לקטגוריות שונות

בולט חוסר הנסיו� של הוצאת , השירי� הריק השאיפה למלא במהירות את מאגר

ספר , ואמנ�. א� כי השירו� שואב משירוני� אירופיי� ללא ספק, שירוני� בעברית

שירי� זה במהדורה הראשונה שלו היה הנסיו� הראשו� להוציא ספר של תווי שירי� 

    .עבריי�

                                                 
208

שאו ציונה נס " (נס ציונה"השיר ; "שירי השעשועי�"וג� ב" מחיי הילדי�"שירי ילדי� נמצאי� ג� ב, למשל  
כששניה� , "שיר ע�"הוא ) 167(") …שאו נס ציונה" ("נס ציונה"בשעה שהשיר , "שיר שעשועי�"הוא  )168( ")…ודגל
  .טיפוסיי�ציוניי� אידיאולוגיי�  עידודשירי 
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ספר עממיי� לבתי . קוב! חדש .ספר השירי�, אידלסו� . צ. המהדורה הבאה של א   

ג�  .מהדורה הראשונהשל ה זומאד לדומה  209).1922( לבית ולמקהלה, ותיכוניי�

  : צ אידלסו� באיזה אופ� נבחרו השירי� לקוב!"כא� במבוא מסביר א

. ישראל בבתי הספר ובפי הע�"כמעט כל השירי� המכונסי� בקוב! החדש הזה מושרי� באר!"   

תנועות עממיות עתיקות של טקסטי� אשר טעמ� . רוב הנעימות נוצרו באר! או הוטעמו ש�

את הנעימות . המביעי� את שאיפת הדור הזה, עובדו והותאמו לטקסטי� חדשי�, וזמנ� עבר

בבלית וספרדית וא� , א� תימנית, העממית המזרחית והמערבית"בחרתי מתו� הנגינה העברית

, נה המזרחית או מהאירופיתא� מהנגי, מנגינות זרות. אשכנזית וחסידית או ממנגני� יהודי�

למקהלה הכנסתי מנגינות אחדות מאת  .כינסתי רק נעימות המתאימות לעקרוני הנגינה העברית

, �"היא משפעה מרוח התנ, כי רוח המנגינות הללו קרובה לנו, כגו� הנדל והייד�, מנגני� מופתיי�

  210."יותריני� אותנו יונתתי לה� טקסטי� המענ

  

שירי� למחולות ושירי� , שירי ע�, לשירי ילדי�המסווגי� � שירי 160השירו� כולל 

  .לשו� קטגוריה אחרתהתאימו נכנסו כל השירי� שלא " שירי ע�"ב. למקהלה

 211.י ע�שירי אהבה ושיר. צלילי האר!נקרא  השירו� השלישי שהוציא אידלסו�   

  .לא� נראה כי אי� הוא שונה באופ� מהותי משני הספרי� דלעי, לספר אי� מבוא

וג� כא� החלוקה , "שירי ע�"ו" שירי אהבה"המכילי� שירי�  56כולל השירו� 

  .כמו בשירוני� האחרי�, משמעית"איננה חד

  

  

  שירוני	 נוספי	 

השתמשתי , צ אידלסו�"והשירוני� בעריכתו של א "כינור ציו�"בנוס�  לשירוני    

צלילי אשו� הוא הר. לצור� הרכבת הרפרטואר בעבודה זו במספר שירוני� נוספי�

לציו� יו� השנה " הרצליה"אותו הוציא לאור הוועד הפדגוגי של הגימנסיה  חנינא

. י"ברנר ו. מ, יהודה"ב�. ר ב"שהחברי� בו היו ד, הוועד .בסקי'של קרצ למותו

                                                 
209

יודישר : ברלי�( לבית ולמקהלה, לבתי ספר עממיי� ותיכוניי�. קוב! חדש .ספר השירי�, עור�, צ אידלסו�"א  
  .)ב"תרפ, פרלאג

210
  .III ,ש�, אידלסו� צ"א  
211

  ).ב"תרפ, כלל: רלי�ב(ע� שירי אהבה ושירי . צלילי האר!, עור�, צ אידלסו�"א  
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כרו� בצורת ספר יבת זצל מ"בסקי ז'להציג לחבר הוועד חנינא קרצ"החליט , דושמ�

בדומה  212".ישראל"הביא לבית הספר העברי באר!ו, ותיו שחיבר או עיבדנמנגי

שירי , מחולק לקטגוריות של שירי� לאומיי�זה קוב!  ,לקבצי� אחרי� של התקופה

שירי� רבי� יכולי� שכ� , משמעית" חדאינה החלוקה . שירי ע�, שירי טבע, לכת

לא הצלחתי לזהות שו� עקרו� אחר של חלוקה  .להתאי� למספר קטגוריות

  .ד התוכ� המילולילקטגוריות מלב

שאפשר  נח פינס בעריכתו של 213"הזמיר"זמרה לשירי –טעמישירו� נוס� הוא    

" נפו! ביותר בעול� היהודי לרבות אר!השו� אספר הילדי� הר לראות בו אולי את

, שירי� ע� תווי� הכתובי� משמאל לימי� 67הוא כולל , לספר אי� מבוא 214.ישראל

רק שמות השירי� כתובי� . תיות לטיניותכל הטקסטי� בהברה אשכנזית ובאוו

ואכ� הוא , ישראל" היה מיועד לגולה יותר מאשר לאר! שירו� זהנראה כי . בעברית

  .1904בוורשה בשנת " מוריה"בהוצאת זהה צא במתכונת ג� י

שני קבצי שירי� נוספי� לא נמצאו בשלמות� אלא בצורת קטעי� שהועתקו    

  :רכיו� שלו שבבית הספרי� הלאומיונמצאו בא בכתב ידו של מאיר נוי

נקב! ונער� על ידי יוס� ב� יהודה . שירי ציו� ושירי ע� מאת משוררי� נודעי�

  .1914, "בית הספר לבני ציו�"מורה ראשי ב, מאגילניצקי

   .)1917( ז"תרע, הזמיר: ורשה. מבחר שירי ציו� ושירי ע� מאת משוררי� שוני�

שלפחות  215,יהייה השנימשירי העלרו� בש� יה פורס� שיימתקופת העלייה השנ   

 .יהייה השניהשירי� והניגוני� מימי העל כלכמעט בו נמצאי� פי טענת העור� "על

לפי שמיעה  ,איש עי� חרוד, רש� שמואל שפירא עצמושל השירי� את רוב� הגדול 

 172השירו� כולל  216."ואת היתר רש� מתו� ספרי אידלסו� ,עוד בימי� הה�"

, שירי מולדת, שירי ע�, שירי לאו�, פזמוני ע�: ני� לפי החלוקה הבאהשירי� וניגו

                                                 
212

מורה בגימנסיה העברית , בסקי'עובדו או הותאמו על ידי חנינא קרצ, נות שחוברואוס� מנגי. צלילי חנינא  
  .VIII, )ב"תרצ, "הרצליה"הוצאת הגימנסיה העברית : תל אביב( ובבית המדרש למורות בתל אביב" הרצליה"

213
  .)ע"תר, מוריה: אודסה( מנגינות ילדי� מאת מנגני� שוני� ."הזמיר"זמרה לשירי –טעמי, עור�, נח פינס  

  .83, 1994דצמבר  –ה "טבת תשנ, )44( 7 כיווני�, "1949 – 1882, שירי צבא בזמר העברי", נת� שחר 214
215

  .)1948, המרכז לתרבות: תל אביב( משירי העליה השניה, שמואל שפירא  
  .  2, )1948, תל אביב( משירי העליה השניהמבוא ל, שמואל שפירא 216
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ג� . רונדו וניגוני� חסידיי� ,הורה –מחולות ושירי� שוני� , שירי אהבה, שירי שבת

נכנסו שירי� , "פזמוני ע�", בקטגוריה הראשונה. כא� החלוקה איננה חד משמעית

"געגועי� וכיסופי� לאר!ל עשירי� נמצאי�  "שירי לאו�"ב. מחבר� לא ידועש

, )201" (שיר הירד�", )138" (לבי במזרח"כגו�  ,בעלי אופי דתי ולא דתי, ישראל

כל שיר ש� של בכותרת של מצוי�  "שירי ע�"ית בקטגורי. )186" (פעמי משיח"

, מאוחר בהיותויתרונו הגדול של שירו� זה הוא . "עממית" למוסיקה ילי�ממחבר ה

 – נוחסרוא� בכ� ג� . שירי� שהיו מושרי� באמתלול בו כ� שהעור� יכול היה לכ

   .אליו ג� שירי� מאוחרי� ייתכ� מאד כי נכנסו, ונכתב משמיעהבגלל היותו מאוחר 

שיצא לאור  ברכה צפירהבעריכת  קולות רבי�במספר מצומצ� של שירי� נמצא    

� לחני� של פלחי� ובדואי, אוס� לחני� של עדות המזרחזהו  1978.217בשנת 

שירי . שירו� לע�. עלי עשורשירו� בש�  .לחניה של ברכה צפירה עצמה וכ� בישראל

, כולל שירי� מתקופה מאוחרת יותר 1958218משנת  בני� ועצמאות, גבורה, מולדת

  .בלבד) 44" (ברכת ע	"ו )106" (התקווה"ושימש אותי כמקור לתווי הלח� של  

ושרי� בתקופה בה עוסק המחקר שהיו נפוצי� ומ, א� לא כול�, מרבית השירי�   

הבא כל , יחד ע� זאת 219.המושר כיו� נשכחו ואינ� עוד חלק מהרפרטואר, הנוכחי

מופיעי� בשירוני� חוזרי� וגלה שפע של שירי� הילחקור את שירת התקופה 

וטיפוח המסורת של " זמר עממי"ובעצ� חזרה זו מבססי� רפרטואר של , השוני�

מאפייני� התרבותיי� של מפעל התחייה הלאומי אשר היו אחד ה, שירה בצוותא

  . ישראל"באר!

כולל , הצעד הראשו� בהרכבת הרפרטואר של התקופה היה לקבוע אילו שירי�   

ברוב . שייכי� לתקופה הנדונה בעבודה זו, אלה המופיעי� בשירוני� מאוחרי�

                                                 
217

  . )1978, מסדה :רמת ג�( קולות רבי�, ברכה צפירה  
218

  . )ח"תשי, המרכז לתרבות: תל אביב(בני� ועצמאות , גבורה, שירי מולדת. שירו� לע�. עלי עשור, עור�, שלמה קפל�  
במחקר של טלילה . נראה כי ג� ש� נבצר מקומ�, "ישראל"שירי אר!"אנר הקרוי 'אפילו א� נראה בה� חלק מהז 219

שהוא המחקר המקי� , )א"תשס, איל�" אוניברסיטת בר(" ישראל" י אר!שיר"לאפיונ� המוסיקלי והחברתי של אליר� 
, חושו: "ואלה שמותיה�, מוזכר רק מספר זעו� של שירי� המופיעי� ברפרטואר הנוכחי, אנר זה'ביותר עד היו� על ז

; )263 – 257() 38(" בי� נהר פרת", )166( "ניצני�", )211( "יה חי לי לי", )17( "אני מאמי�", )124( !"חושו, אחי�
השירי�  237אחוז מזערי לעומת ). 275 – 264() 168(") …שאו ציונה נס ודגל" ("נס ציונה", )85( "המעפילי�"

  . המרכיבי� את קורפוס השירי� במחקר הנוכחי



 108

השירי� מצוינת מפני שבכותרות , המשימה לא הייתה קשה במיוחד, המקרי�

הגבול . מוזכר במקורות השוני� מהתקופהג�  �חלקושנת כתיבת� יתי� לע

, שנה החותמת את המחקר הנוכחי, 1918"מטושטש בי� השירי� שנכתבו סמו� ל

אול� , 220)85) ("המעפילי	"כגו� (הושרו ג� בשנות העשרי� ואיל� לבי� השירי� ש

יכותו של שיר לא הייתה בעיה בקביעת השתי, יוצאי� מ� הכללשל  קט�מלבד מספר 

. לא נכלל השיר ברפרטואר, בכל מקרה של ספק ביחס לתארי�. זה או אחר לתקופה

נוצר מאגר , אפילו לאחר סינו� כל השירי� שתארי� כתיבת� מוטל בספק, הכל" בס�

  .'ב כפי שנית� לראות בנספח, שירי� 237גדול של 

של כל שיר  מידת הפופולריות תקביעהמשימה של  מורכבת הרבה יותר הייתה   

"באווירה של התלהבות הבניה והיצירה ששררה באר!כי  ,הרי אי� כל ספק. ושיר

בצד , תרגו� והתאמה של שירי�, פרחו כתיבה ,ישראל בתקופת ראשית ההתיישבות

לא רפרטואר גדול מאד שחלקו אפוא נוצר . יצירה מואצת של נכסי תרבות אחרי�

נית� לקבוע כי  ,ה מידה של וודאותבאות. זכה להפצה כחלק מ� הרפרטואר המושר

חגיגה או כל , ולחלק בלתי נפרד של כל טקס" להיטי�"שירי� אחרי� הפכו ל

אולי ? המדד למידת הפופולריות של שיר זה או אחר, א� כ�, מהו. התכנסות אחרת

? השירי� בעלי יותר מגירסה מוסיקלית אחת היו פופולריי� יותר משירי� אחרי�

ידוע כי בעריכת ? תר מקוב! שירי� אחד ג� הושר יותר מאחרי�או שיר שפורס� ביו

ואי� להוציא מכלל , צ אידלסו�"קבצי השירי� אחת מדמויות המפתח היה א

אפשרות שהוא כלל בקבצי� שער� והביא לדפוס את העדפותיו האישית או את 

אחד הכלי� החשובי� , לדעתי. השירי� שמצא ראויי� ומתאימי� לשירה בתקופתו

 שלו אזכורי�היתה מידת תפוצתו של כל שיר ושיר הוא מספר ילבדוק מה ה שלנו

יה יונות של אנשי העלרוזכ מכתבי�, יומני�, שירוני�במיוחד ב, במקורות השוני�

                                                 
220

באופ� " יהיה השנישירי העלי"והוא נכלל ב, בעיה נוספת התעוררה כאשר היה נדמה כי השיר מאוחר  
ה ייה השניימשירי העלבעיקר מתו� הקוב! , וכמה שירי� נוספי�) 50(" גילו הגלילי�"למשל כמו , רטרואקטיבי

, לאחר התלבטות החלטתי לכלול ג� את השירי� המופיעי� ש� בקורפוס הנוכחי. 1948בעריכת שמואל שפירא משנת 
, י טלילה אליר�פ"על) (38( "בי� נהר פרת"כגו� , למרות שכאמור לגבי שירי� מסוימי� היה סביר שה� מאוחרי� יותר

שה� מהתקופה א� לגביה� לא מצאתי כל ראיה " נדמה לי"שירי� שהיה : ולהפ� .)1929" השיר נכתב ב ,265 ,ש�
  .לא נכללו ברפרטואר, כתובה שאכ� כ� היה



 109

מכל . ספרות יפה וספרות מחקרית, כמו ג� בקטעי עיתונות, היהראשונה והשני

  .הבו לשיר החלוצי�המקורות ג� יחד נית� לקבל אינדיקציה מהימנה למדי מה א

  : מתחלק הרפרטואר שנאס� לשלוש קטגוריות, לפיכ�   

בי� אלה נמני� כנראה השירי� ; שירי� שקרוב לוודאי נכתבו ולא הושרו כמעט .1

ה� כתובי� פעמי� , כגו� אידלסו� או לבנדובסקי, שש� המלחי� שלה� ידוע

 ורכבותממלודיה והרמוניה , רבות למקהלה ומתאפייני� באור� רב מהממוצע

ה� מופיעי� במקור אחד בלבד ואי� לגביה� שו�  –יחסית ומה שחשוב יותר 

, )171( "עברו בשערי	", )192( "שאו שערי	: "לדוגמא. אזכור בשו� מקור אחר

  . )154( "מזמור לתורה"

לאזכורי� א� זכו ו ,לגביה� אי� ספק כי היו ידועי� ואהובי�אשר " הלהיטי�" .2

" להיטי התקופה"י� אלה מרכיבי� את רשימת שיר. רבי� במקורות שוני�

שירי� שהוזכרו לפחות בשלושה מקורות ג� לרשימה זו הוכנסו . )8פרק ראה (

 . לא נכלל השיר ברשימה , בכל מקרה של ספק. שוני�

בדר� ; מושרי� א� הסבירות לכ� גבוההא� ה� היו שירי� שלא ידוע בוודאות  .3

, )121( "זריתי לרוח אנחתי: "וגמאותד. ה� מוזכרי� בשני מקורות שוני� ,כלל

. שירי� מסוג זה מרכיבי� את רוב הרפרטואר. )150( "לרחובות שיר מזמור"

 בקרב  רבי� היו פופולריי� במש� תקופה קצרה ,קרוב לוודאי כי מבי� אלה

 .אזור גיאוגרפי מצומצ�בקהילה אחת או 

  

רי� מוגדרי� אנ'המשימה לקבוע קריטריוני� ברורי� לחלוקת השירי� לז   

לא מובנה , ברפרטואר הנוכחי היא בעייתית משו� העובדה כי זהו רפרטואר ראשוני

, הרפרטואר כל כ� הטרוגני: במלי� אחריות .אשר נוצר במהירות רבה, ולא מגובש

עד כי לא נית� להעריכו אלא באמצעות , הו מבחינה ספרותית וה� מבחינה מוסיקלית

ג� בשירוני� עצמ� סיווג השירי� .  אנרי�'בי� הז בעל חפיפות רבות" סיווג פתוח"
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פי "התלבטתי ארוכות על, ואמנ� .אינו חד משמעי וא� אקראי לעיתי�, כאמור, הוא

�. במהל� המחקר לעבודה זו אילו קריטריוני� לחלק את קורפוס השירי� שנאס

כאלה שש� , "עממיי�"פי שירי� " על, פי התוכ� המילולי" על: האפשרויות רבות

פי "על, פי מידת התפוצה"על, ושירי� מאת מלחיני� ספציפיי� ,ר� לא ידועמחב

פי סגנו� מוסיקלי " על, המידה בה ה� משקפי� את ההווי של המתיישבי� הראשוני�

כגו� שירי� ליריי� לעומת שירי� קצביי� או (או מאפייני� מוסיקליי� אחרי� 

נוכחתי לדעת , דברבסיכומו של  .)"מורכבי�"לעומת שירי� " פשוטי�"שירי� 

משקפת נאמנה את אופיו וטבעו של רפרטואר השירי� של  אינהששו� חלוקה 

שתי קטגוריות פי " עלאנרי� 'לז חילקתי את השירי�, על כ�. התקופה הנדונה

  :מרכזיות

 –פי הנסיבות החברתיות " וכ� על ,התוכ� המילוליפי "אנרי� המסווגי� על'ז .א

כזיי� בארגו� ובתפוצת השירי� שכ� נראה כי אלה היו הפרמטרי� המר

מסיבה זו ג� הקדשתי משפטי� ספורי� בלבד לאיפיוני� . בתקופה

  221.אנרי� אלה'בז) א� ג� בלתי עקביי�(מוסיקליי� בולטי� 

פי אפיוני� סגנוניי� מוסיקליי� הבולטי� " על, מאיד�, מסווגי�האנרי� 'ז .ב

 .�כפי שיובהר בהמש, באופ� מיוחד ובאופ� לגמרי מודע בתקופה

  

  

  

  

  

                                                 
221

שירי ", למשל(אנרי� מלמדי� לעיתי� על הקונטקסט החברתי בה� הושרו השירי� 'למרות ששמותיה� של הז 
בישיבה בצוותא אחרי יו� " שירי געגועי�", גני� או טיולי�, בבתי ספר" שירי ילדי�", באירועי� ספציפיי� "מקהלה

במילי� . לא מצאתי קורלציה מדויקת בי� השיר לנסיבות, )במעמדי� חגיגיי� ועוד" שירי עידוד", עבודה מפר�
צוותא היו לעיתי� קרובות שירי� השירי� שנבחרו לשירה ב, במצב של מיעוט של חומר שירה מגובש, אחרות

ולא " שירי� על טקסטי� מהמקורות"אותו כללתי בקטגוריית ) 204" (שיר המעלות", כ� למשל. ונפוצי�" זמיני�"
מקצת השירי� יכולי� להשתיי� ליותר , כמו כ�. כפי שנית� לראות בהמש�, ספר" הושר בטיול של בית, "שירי ילדי�"ב

 )146( "למתנדבי� בע�", וג� שיר ילדי�, יכול להיות ג� שיר טבע) 57(" ש� הראשו�הג" ,למשלשכמו , אנר אחד'מז
  .אנרי'הזאל הסיווג יפה משתלבי� אול� הרוב המכריע של השירי� ". שירי מקהלה"וג� ל" עידודשירי "שיי� ג� ל
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  :או חברתיי	/פי תכני	 ספרותיי	 ו*אנרי על'סיווג ז

  

  שירי טבע. 1

מרכיב . נו� ותופעות טבעל, טבעל המוקדשפי הטקסט  " שירי� אלה מתאפייני� על   

שורות אופייניות לקטגוריית שירי� זו . חדווה והתלהבות, הוא התפעלות ה�בולט ב

  ):57( "הגש	 הראשו�"בשיר , בי� היתר, נית� למצוא

  !חושו מחמדי ופנו אל הרחוב"

  !פתי הגש� יורדי� ש� לרוב

..........................................  

  , כל ע! וכל סב�, ישקו האדמה

  !"שלו� לגש� המבור� הז�

  

מוטיב שכיח בשירי�  –נית� למצוא כא� את נושא הטבע קשור לנדודי� , כמו כ�

  :מהתקופה הרומנטית

  ,ד בקי!מה טוב לנדו"... 

  !לרחוק מתשואות עיר

  ,יושב קרת, צא הנה

  ) 202( "שיר הל$" –!" דרור ושיר, פה יופי

  

  ,אי� עשיר כמוני הרועה הדל"

  ..."שמי� מעל, יש לי אוהל תכלת

.............................................  

  ,וששו� יושבי עיר, כשחוק לי שאו� קרת

  )210( "שיר נער רועה" –! מגיל אשיר שיר, ע� ציפור היער

   

כפי שנית� לראות בדוגמאות ( המבנה שלה� בדר� כלל סטרופי, מבחינה מוסיקלית

אנרי� 'זהו אחד הז; והטמפו נוטה למהיר המשקל זוגי ,יור'סול� מזה, )דלעיל

של הרפרטואר בו המטע� האידיאולוגי אינו בא לידי ביטוי בהצהרות " ניטרליי�"ה

ישראלית "לתי ישיר בחזרה אל חיי הטבע במציאות האר!אלא באופ� ב, פוליטיות

  . הציונית
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  :דוגמאות

  ) 6( "אל השדה"

  )20( "ארבע אחי	"

  )21( "ארבע תקופות השנה"

  )24( "באביב"

  )25( "באור שמש"

  )30( )יהיהגירסה השנ" (בבציר"

  )31( "בוקר"

  )32( "בוקר קי,"

  )43( "ברח, חור&, ברח"

  )57( "הגש	 הראשו�"

  )107( "ואת"

  )133( "יש ביערי	"

  )144( "לירח זיו"

  )151( "מבשר האביב"

  )169( "נצאה נגורה שאנני	"

  )187( )הגירסה הראשונה" (פרידת הציפורי	"

  )188( "צלילי אביב"

  )189( "צלצלי האביב"

  )190( "קומה משנת"

  )202( "שיר הל$"

  )205( "שיר הרועה"

  )210( "שיר נער רועה"
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  שירי ילדי	. 2

מטבע , מתאפייני�ה רפרטואר השירי� כולל כמות גדולה יחסית של שירי ילדי�   

  . להל� דוגמאות לנושאי� שכיחי�. � על הווי מחיי הילדי�יבתכנ, הדברי�

  :ספרה"ביתמהווי 

  נשבה] הספר" בבית[מה טוב לנו עת כולנו יחדיו ש� "...

  .נקרא א� נכתובה, ונציירה, ש� נזמרה

  )29( "בבית ספרנו" "..." אהבתנו רבה, ספרנו" ל� ל� בית

  

  :משפחה

  ?את מי אני אוהב, את מי אני אוהב"

  ,את כל אשר עימי, את אבי ואת אמי

  , כול� מאד אהבתי

  )23( "את מי אני אוהב" –" לכול� מאד נכספתי

  

  :משחק

  ,סביב סביב זר שוש�"

  !צאנה במחול אל הג�

  , סביב סביב זר שוש�

  ! חמש בנות צאנה צאנה

  ,נהחואי ב השניה, ה צאי שושנהראשונ

  ,שבע "השלישית תהיי בת

  ,הרביעית אלישבע

  ?בה היותא� מי החמישית תא

  . שולמת ודי תחפו!

  )127( "חמש בנות" –!" זאת שולמית ודי תחפו!

  

  :צעצועי�

  !הופ"הופ! הופ" הופ"

  ,או!, אוצה סוסי

  !רו!, סוסי, רוצה

  ,אל ראש הגוב

  )4( "אל הסוס" –..." ש� לשדה הקרוב
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  :בעלי חיי�

  !ֶמה, גדי ֶמה"

  !ֶמה, גדי ֶמה

  .שניי� עזבו עדר זה

  וירוצו אל הג�

  )55( "הגדיי	 והכלב" –." שמה מצאו פרחי מ�

  

לבתי " עממי"שירי� אלה מהווי� עדות נוספת למאמצי� ליצור במהירות רפרטואר 

, למשל –יס ידי אנשי� ספציפיי� כמו לווי� קיפנ" רוב� נכתבו על. ספר ולגני הילדי�

נח פינס ,  )126" (חלות שבת" –פיכמ� . י, )104" (השקד" –י סילמ� "ק, )94" (העינב"

, בדומה לשירי טבע). 23" (את מי אני אוהב" –או ישראל טלר ) 4" (אל הסוס" "

התוכ� המילולי של קטגוריית שירי� זו הוא פחות מגמתי ומתייחס פחות 

ועקב כ� ששירי� אלה , עקב עובדה זו. ניתמקטגוריות אחרות לאידיאולוגיה הציו

ג� , במסגרת המצומצמת יחסית של בתי ספר וגני הילדי�, ככל נראה, היו נפוצי�

כמעט ואי� איזכורי� לשירי� אלה במקורות הספרותיי� ולא נמצא  ביניה� , בגולה

ה� בדר� כלל " עממיי�"–או פסאודו" העממי�"בדומה לרוב השירי� ". להיטי�"

או שתי מנגינות על כל , )94" (העינב", למשל, במשקל זוגיפי רוב "ועל �יסטרופי

בסול� כתובי� שירי� אלה של רוב� המכריע  ).3( "אחותי"השיר , למשל – הבתי�

  . בסול� מינורומקצת�  ,ור'מז

  :דוגמאות

  )3( "אחותי"

  )4( "אל הסוס"

  )7( "אל השער"

  )23( "את מי אני אוהב"

  )29( "בבית ספרנו"

  )55( "הגדיי	 והכלב"

  )67( "הזבוב"
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  )71( "החתול והעכבר"

  )76( "הילדי	"

  )78( "הכלב"

  )84( ")…חבר מנגני� פה" ("המנגני	"

  )90( "הנחש"

  )94( "העינב"

  )95( "העכבר והפח"

  )98( "הציפור"

  )101( )הגירסה הראשונה והשניה" (הקוקיה"

  )104( "השקד"

  )127( "חמש בנות"

  )170( "עבודת האיכר"

  )172( "עגבניה"

  )179( "עצה טובה"

   )235( "תינוק רוצה להיות גדול"

  :דוגמאות לשירי� במינור

  )70( "החתולה"

  )126( "חלות שבת"

  )160( "משחק האצבעות"

  

  

  י	 ציוניי	יאידיאולוג עידודשירי . 3

דוגמת (של כל מהפכה  "רפרטואר חובה"שירי� הנמני� ע� קטגוריה זו ה�    

" דרמטיות מבחינה פוליטיתתמורות , כידוע. )"אינטרנציונל"ו הא" מרסלייז"ה

מבחינה " מגויסי�"רפרטואר עשיר במיוחד של שירי� , בי� היתר, מולידותחברתית 
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, מחד ,מצוקה נוראההתאפיינה בה יה הראשונה והשנייתקופת העלי. אידיאולוגית

ו ויושרו שירי� זה יווצרקיצוני  שבמצב  ,צפוי היה. מאיד� ,ורוממות רוח אדירה

, שמבי� כל הקטגוריות ,מכא�. מלכדוכוח מדרב� כמעודדי� ומעוררי� שישמשו 

אפשר להמחיש זאת  .שירי� אלה נושאי� את המטע� האידיאולוגי הכבד ביותר

. באמצעות בחירה אקראית של כמעט כל שורה משירי� השייכי� לקטגוריה זו

קריאה : י אלמנטי� אופייניי�משלבי� שנ )סטרופיי� בדר� כלל(טקסטי� שלה� ה

בפעלי� בצורת בסימני קריאה ובמילי� נמצא שימוש רב ; לפעולה וציור עתיד ורוד

  ):199( "שיר החרות"בקטע מתו� , למשל, נית� לראות זאת. עתיד וציווי

  , ראש נזקופה, עורו אחי�"

  .למחות עריצות כל מאוויינו

  !לחרות נשאפה! אל ייאוש בלבנו

  !" תפארת ארצנונשיבה , נחישה

  

, דהיינו מטע� אידיאולוגי, הקטעי� הבאי� ממחישי� את האלמנטי� שתוארו לעיל

  .קריאה לפעולה וציור עתיד ורוד

  

  ארצה אר! אבותז, שושו ממרחקי�, שובו"

  .בעזרת שוכ� ערבות, נוסו ממעמקי�, נוסו

  .פינה, מו יתד, אז ע� נהיה כמו היינו

  )168...") (שאו ציונה נס ודגל( "נס ציונה" "  ."ינהאז א� שחוק ימלא פינו ולשונו ר

  

  במושבות אחינו, באר! הצבי

  .פה חיי� חדשי� יפרחו

  שיר דרור ומרחב, פה שירת האיכר

  )27( "באר, הצבי" " ."תצלצל באחו

  

  

  תחזקנה ידי כל אחינו המחונני�"

  ;עפרות ארצנו באשר ה� ש�

  ,עליזי� מתרונני� –אל ייפול רוחכ� 

  )44(" ברכת ע	" "  ."אחד לעזרת הע� בואו שכ�
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המשתייכי� ) 62( "הוי אר, מולדת"או ) 161( "משירי הבריוני	"שירי� כמו    

לקטגוריה זו יכולי� לשמש דוגמה מובהקת לקשר האמי! בי� האידיאולוגיה 

אחד הרעיונות המרכזיי� אותו , כאמור. הציונית לבי� הרפרטואר שנוצר והושר

ית להבליט כחלק מהתהלי� של אמצאת מסורת היה רעיו� ביקשה התנועה הציונ

כמו זה של , אנו עדי� לריבוי טקסטי� לוחמניי� בכלל, עקב כ�.  הגבורה היהודית

אלא , במוב� השליליכא� איננה משמשת  "בריוני�"המילה  ."משירי הבריוני	"

אברה� צבי  1908כתב בשנת זה את המוסיקה לשיר  222."גיבורי�"במוב� של 

השיר מעלה  223.)1960 – 1881(יעקב כה� המשורר הציוני את המילי� כתב ו, לסו�איד

  :בשורות הבאות, למשל, על נס את הלוחמנות היהודית הבאה לידי ביטוי

  א� לא מר, מר המוות"

  , ליפול חלל ע� הצר

  א� לא קר למות, קר הוא

  .שטו� ד� שונא ח�

  , אשרי כל לא מת לשוא

  .השכיר חרבו על שדה קרב

  

   !ד�! ד�! ד�! ד�: פזמו�

  

  ,חרב לי, חרב, חרב

  , מה תתנוצצי –! הה, הה

  אי� זאת כי א� שמחה את

  .את צאת לישע ע�

  , עוד מעט, לטשה צורי

  !"תרווי את ד�, תשתי חרבי

  

  ):62(" הוי אר, מולדת"רוח דומה נמצא ג� בשיר 

  כאישו� העי�"

  בד� וכלי זי�

                                                 
222

רק מאוחר . ניבעברית המחודשת הייתה לוח� חירות כנגד הרומאי� בתקופת בית ש" בריוני�"משמעות המילה  
  .יותר קיבל מושג זה את מובנו העכשווי של גברתני� אלימי�

223
" ההסתדרות לשפה ולתרבות עברית"השני� שקדמו למלחמת העול� הראשונה שימש כה� בתפקיד ראש  ארבעב 

י� אחד הקוו". הכנסת", "התקופה, "העברי החדש"רס� וער� מספר כתבי עת עבריי� ביניה� יהוא פ, כמו כ�. בברלי�
הוא ראה בגלותיות ניגוד ועוול . הבולטי� המצייני� את שירתו הוא היציאה כנגד הגלותיות אותה ראה כמכוערת

 .ולכ� ג� שלל רבי� ממנהגי המסורת, שהיו מקודשי� בעיניו, הטוב והאושר, כלפי היופי
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  .נגנה עלי� מצר

  , במוות נבחרה

  , בצרהכולנו 

  ."ולא ניתנ� לאויב הנמהר

     

לאחר ציו� כל ; מספר מאפייני� מיוחדי�" שירי עידוד"לג� מבחינה מוסיקלית 

כאשר למעשה כמעט , מאפיי� מובא בסוגריי� שיר אחד המשמש דוגמה למאפיי� זה

 )Maestoso(אופיי� חגיגי . כל מאפיי� מוסיקלי מצוי בכמעט כל אחד מהשירי�

באר, (" Alla Marciaהוראת הביצוע הטיפוסית היא , )44 ,"ת ע	ברכ("בדר� כלל 

 אנו(" שימוש נפו! במקצב מנוקד, )199 ,"שיר החרות(" מקצב מדוד, )27, "הצבי

 ,אחי	, חושו(" מלודיה מעוררת המבוססת על צלילי המשולש, )16 ,"עולי	 ושרי	

 ארו� מהראשו� פתיחה אופיינית של קוורטה בעליה כשהצליל השני, )124 ,"!חושו

מבי� קטגוריית שירי� זו נמצא ג� את כמות הלהיטי� . )62 ,"הוי אר, מולדת("

  . הרבה ביותר

  :דוגמאות

  )16( "אנו עולי	 ושרי	"

  )27( "באר, הצבי"

  )44( "ברכת ע	"

  )62( "הוי אר, מולדת"

  )85( "המעפילי	"

  )86( "המשיח"

  )124( !"חושו, אחי	, חושו"

  )141( 224"לחופש"

                                                 
מהשירי� הבודדי� , ר!הנחת מתנאי החיי� הקשי� בא"אליהו הכה� רואה בשיר זה שיר מחאה המהווה ביטוי לאי 224

  :בה� העזו המתיישבי� להביע מורת רוח מחייה� המפרכי�
דע אחדי� על תנאי החיי� באר! יטפטופי מ, בי� השיטי�, יה מתחילי� לבצב! בשירי הזמריה השנירק בימי העלי"   

  ":שלחופ"במרחביה וביפו שרו את שירו של לייב יפה , בדגניה, בכנרת. נחת"וניצני� ראשוני� של אי
  , לשאת את העול, אי� כוח לסבול עוד

  ,החרפה וייסורי הנפש
  :ליבתי הדווייה שואגת בקול 
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  )146( "נדבי	 בע	למת"

  )161( "משירי הבריוני	"

  )162( "משמר הירד�"

  )166( "ניצני	"

  )167( )הגירסה השניה") (…שאו נס ציונה" ("נס ציונה" 

  )168( ")…שאו ציונה נס ודגל" ("נס ציונה"

  )171( "עברו בשערי	"

  )183( "עתה נצא למלחמה"

  )186( )הגירסה השניה" (פעמי משיח"

  )199( "שיר החרות"

  )206( "שירו נא משוררי	"

  

  

  שירי געגועי	 .4

בעלי חלק� א� . כיסופי� וכמיהה לציו�, ל ערגהאכלל "בדר�שירי� אלה מתייחסי� 

משרי� אווירה ה ,ישראל כמעי� אר! אוטופית חלומית" דימוי אר!כולל , אופי דתי

במשקל משולש ולפעמי� , איטיי� ר� כללהשירי� בד. תוגה וגעגועי�, של עצב

תבנית ריתמית נפוצה כא� היא שני רבעי� ושתי  ;בתנועה קצובה ברבעי�, רובעמ

שמיניות בתיבה של שלושה רבעי� או שלושה רבעי� ושתי שמיניות בתיבה של 

  :)88( "הנודד"כמו למשל בשיר , ארבעה רבעי�

                                                                                                                                         
  !"לחופש, לחופש, לחופש

"שפתו רוסית הייתה במקורה  וכותבו התכוונ� לקבול על חמת המציק בגלות מזרח, אמנ� ברוסיה נכתב השיר
כ� נתפרש השיר . ישראלית" הוסב למציאות האר!, בידי קדיש יהודה סילמ�, באר!, א� משתורג� לעברית, אירופה

כשיר מחאה כנגד המציק המקומי והושר מתו� הזדהות עמוקה כזמר , בימי שלוט חס� בק, בפי אנשי העליה השניה
, יהייה השניהעל, עור�, מרדכי נאור בתו� ,!"הוי המתאונני�, הוי המקונני�", אליהו הכה�." ישראלי לכל דבר" אר!
ע� אינני מוצאת כל הבדל מהותי בי� שיר זה לבי� שירי� אחרי� הנמני�  .215, )1988, ושלי�יר( 1914 – 1903

המילי� כא� מביעות תקווה לעתיד נפלא שיהיה לע� היהודי , בדומה ליתר השירי�". שירי קריאה"קטגוריה של ה
  : כמוב� לעומת ההווה הקודר, והשאיפה אליו, ישראל" לכשיתכנס באר!

  ה ונרד� כל יו�הוי נודד המעונ"
  ;בשנאה יוקדת, בחימה

  מה קדושה ויקרה ללאו�, מה חמה
  !" מולדת, מולדת, מולדת
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  :דוגמאות לתוכ� האופייני לקטגוריית שירי� זו

  

  ,וז בעפעפיו הלל ב� שחרמה ירמ"... 

  .וארגמ� חכלילי יכס עבי צחר

  ,עאופי, ממזרח השמש אבואה

  .אל ציו� נשקפתי ש� שמש יגיה

  וצללי� ינוסו מנגוהות פרוויי�

  ,י�יואביט מסביב על שפריר שמ

  )125( "חיי	 חדשי	" –" .לא עוד ענני חוש� בת עיני חזתה

  

  ,וא� בידי אכזרי� גורשתי מש�"... 

  ,ה מע� אל ע�ומאז אנוד

  ,עד הלב"א� בציו� נשאר לעולמי

  .עיני מכאב"שמש תכלה בת"למזרח

�  ,בתפילתי אפנה למזרח זה החו

  )226( "מקו	 ארזי	בש	 " –..." הנו� " כי אל ישיבנו אל יפה

  

כלשהו מסתורי  אומרוחק מושא חלומות הוא  טקסטי� של שירי� אלההמשות� ל

 אל טל" ("ל� נפשי מרחוק הומיה, ו� חמדתיצי, ציו� תמתי"שיש לשאו� אליו דוגמת 

אי� , שבה אביב עולמי�, תשיח לי על אר! ח� בקד� על חו� י�"או , )9( "ואל מטר

  . )33( "בחור&" ("קור ושלג ש�

  :דוגמאות

  :שירי� במשקל משולש

  )1( "אגדת הירד�"

  )12( "אלי ציו�"

  )13( "בית* אל&"

  )14( "א	 אשכח$"

  )17( "אני מאמי�"

  )33( "בחור&"

  )35( "ביו	 סגריר"
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  )36( "יו	 ח	, ביו	 קי,"

  )37( "בי� חגווי הסלע"

  )45( "רחל מבכה על בניה"/ "קבר רחל"/ "בשדמות בית לח	"

  )47( "בת יפתח"

  )72( "הידעו הדמעות"

  )79( "הכניסיני תחת כנפ$"

  )88( "הנודד"

  )102( "הרהורי לילה"

  )125( "חיי	 חדשי	"

  )138( "לבי במזרח"

  )140( "וי הייתיל"

  )159( )הגירסה הראשונה" (משאת נפשי"

  )167( )הגירסה הראשונה") (…שאו נס ציונה" ("נס ציונה"

  )184( )הגירסה הראשונה" (עתידות"

  )195( "שושנה"

  )225( "שליחי טר	 אתא"

  

  :שירי� במשקל מרובע

  )9( "אל טל ואל מטר"

  )19( "אצל כותל מערבי"

  )48( "בת ציו�"

  )121( )בשיר זה נמצא ג� משקל משולש וג� מרובע" (רוח אנחתיזריתי ל"

  )159( )יה והשלישיתיהגירסאות השנ" (משאת נפשי"

  )184( )יהיהגירסה השנ" (עתידות"

  )186( )הגירסה הראשונה( "פעמי משיח"
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  )201( "שיר הירד�"

  )220( )הגירסה הראשונה" (שירת אסיר"

  )226( "ש	 במקו	 ארזי	"

  )236( "תפילת הגש	"

  

  

  המקורות� על טקסט מהמבוססי	 שירי	  .5

כשהנפוצי� יותר ה� , זו כוללת שירי� שנכתבו על טקסטי� מהמקורותה קטגורי   

, נמצא כא� יותר שירי� למקהלה, מבחינה מוסיקלית. ספר תהילי� וספר ישעיה

שירי " הקטגוריהקטגוריית שירי� זו די חופפת את  במוב� זהו, ארוכי� ומורכבי�

ה� בגלל התוכ� , מבי� שירי� אלה לא נמצא שירי� נפוצי�". אמנותיי�"מקהלה 

וה� בגלל הלח� המורכב מדי בכדי להפו� , המילולי המרוחק מההווי החלוצי

ו מספר "למילי� של פרק קכ) 204" (שיר המעלות"יוצא דופ� הוא ". להיט"ל

ת במקורות שיר זה מוזכר לא אח). "…בשוב אדוני את שיבת ציו�"(תהילי� 

  :כ� מספר אחד האיכרי� על החריש הראשו� בראש פינה, למשל. התקופה

בקחתי בידי את המחרשה לחרוש את אדמתי , אי� מילי� בפי לתאר את התרשמותי הגדולה …"

בצהריי� ערכו סעודה , וכל האיכרי� חרשו ובכו ושרו ג� יחד …בארצי אשר כה התגעגעתי אליה

  225."לות בשוב אדוני את שיבת ציו�וישירו את שיר המע, משותפת

  

טיול של ילדי פתח תקווה ויהוד לראשו� זאב יעב! מזכיר שיר זה כשהוא מספר על 

  :)1888(ח "חג של פסח תרמ"לציו� באסרו

והילדות שמו את מקלעותיה� , ויעלו וישבו, ברוב כוח הסיעו את הקטני� ממקומות� …"   

העגלות זזו ממקומ� ומ� האחרונה נשמע קול . אשר עליה�ותגבהינה בנות ציו� אלה בעדיי� . בראש�

  :אדיר משורר

  בשוב אדוני את שיבת ציו�"
                                                 

225
מעיר על כ� כי מכיוו� שלא נת� שחר . 34, )ט"תרצ, תל אביב(' חלק א, פרקי� בתולדות היישוב, משה סמילנסקי  

י היה זה באחד הלחני� המסורתיי� נית� להניח כ, "שיר המעלות"פי איזה לח� שרו איכרי ראש פינה את "צוי� על
. 1958 – 1920השיר האר! ישראלי בשני�  ,נת� שחר. ישראל"שהיה שגור בפיה� לפני בוא� לאר!, המזרח אירופיי�

  .49, היבטי� סוציומוסיקלי� ומוסיקליי�
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  היינו כחולמי�

  אז ימלא שחוק פינו

  ."ולשוננו רינה

  226."לב את השיר עד תומו"וישירו בנוע� ובהמו�, וכל קהל הנוסעי� פצחו רינה

  

 לו יח בוודאות כי היולהנרק נית�  ;לא ידוע באיזה לח� בדיוק שרו את השיר הזה

צ "גירסתו של אהיא ' הגירסה המובאת בנספח ב. סיקליותומספר גירסאות מ

שבגלל תארי� כתיבתה לא יכולה להיות הגירסה שהושרה , ט"אידלסו� משנת תרס

   227.במקורות שצוטטו כא�

  ::אנרי זה ה�'דוגמאות נוספות בסיווג ז
  )26( "באזני ירושלי	"

  )42( "בצאת ישראל ממצרי	"

  )51( "זכרנו' ד"

  )110( "והיה באחרית הימי	"

  )111( "וטהר לבנו"

  )114( "ותאמר ציו�"

  )115( "ותיראה לפני$"

  )116( "זבחו זבחי צדק"

  )152( "מה אשיב"

  )153( "מה נאוו"

  )154( "מזמור לתורה"

  )165( "נחמו"

  )171( "עברו בשערי	"

  )191( "עלי' רוח ה"

                                                 
226

  .113, )1992, משרד הביטחו�(נא באר! "אעברה, עורכת, יפה ברלובי! בתו� ,"שוט באר!", זאב יעב!  
227

    .274 ,ש�, טלילה אליר�. רוזנבלט פירס� בשנות העשרי� גירסה של שיר זה. ג� המלחי� י ,על פי טלילה אליר�  
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  )192( "שאו שערי	"

  )204( "ותשיר המעל"

  )227( "שמחו את ירושלי	"

  )229( א"תהילי	 כ

  )230( ד"תהילי	 כ

  )231( ב"תהילי	 קכ

  )232( �"תהילי	 ק

  

  

  פי אפיוני	 סגנוניי	 מוסיקליי	 הבולטי	*אנרי על'זסיווג 

  

  על מוסיקה אידית וחסידיתהמבוססי	 שירי	  .6

 לרבותשל תחו� המושב במנגינות אידיות מעיירות מתאפיינת קטגוריית שירי� זו    

ולפעמי� חוברו למנגינה , הטקסט נשאר לפעמי� בעל אופי גלותי. מנגינות חסידיות

אחת הדוגמאות האופייניות לתהלי� של חיבור מילי�  .הגלותית מילי� חדשות

שיר זה ). 158" (מקוסטינה עד ראש פינה"עבריות לשיר אידי יכול לשמש השיר 

ובטקסט העברי , "פו� כיסלאוויטש ביז ליובאוויטש"מבוסס על השיר הגלותי הידוע 

הטקסט באידיש  228.מאת קדיש יהודה סילמ� הופ� שיר חסידי� לשיר חלוצי�

ואילו בטקסט העברי מסופר על עבודה קשה של חלו! יחד ע� , מדבר על עוני ודלות

בכל אחד מהמקרי� מדובר על נושאי� הקרובי�  –חיי צוותא ותקווה לעתיד מזהיר 

ג� , בי� היתר, באופ� דומה נוצר). 'ראה נספח ב(הגלותי והחלו! , לבו של היהודיאל 

                                                 
228

  : להל� הטקסט האידי של השיר. 54, )ט"תשנ, תל אביב(מעייני הזמר , מאיר נוי  
מה אני צרי� , אוי " וויטש מכיסלאוויטש עד לובא? מה אני מקשיב לכ�, אוי –מכיסלאוויטש עד לובאוויטש : פזמו�
  ?אתכ�
  לוקח אני חבילה ומקל ותרמיל על הכת�: 'בית א
  גילד� 7יש לי עז ששווה , יש לי אישה ושגעה ילדי�: 'בית ב
  והדלות ושורקת בארובה, הגש� דופק בחלו�: 'בית ג
  והעשיר חי חיי כלב, העני עליז יותר: 'בית ד
  ואני נוסע אל הרבי, עצב רב בלבבי: 'בית ה
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לכא� שייכי� ג� שירי� ). 'אראה הערות לשיר זה בנספח ) (185" (פז כולה"השיר 

ולעיתי� א� נמצא , )118( צ אידלסו�"מאת א" זמר לסוכות"שהולחנו בסגנו� זה כגו� 

, )135( "ישמח משה"אר הגלותי כגו� כא� שירי� שהועתקו כמו שה� מ� הרפרטו

פי רוב "על .שיר של שמחת תורה שהיה מלכתחילה בעברית והושר באר! ללא שינוי

בטמפו ובמשקל זוגי או מרובע , חזני"שירי� אלה כתובי� במינור או במודוס פריגי

   . יותר הירתו� או ממהנוטה ל

  :דוגמאות

  )8( "אלו ואלו מודי	"

  )10( "אל יבנה הגליל"

  )31( "בוקר"

  )54( "נגילה, הבה"

  )64( "רננו, הוי"

  )66( )מגוו� מנגינות( הורה

  )81( "המחרשת"

  )83( ")…המנגני� בשיר וישירו לנו שיר" ("המנגני	"

  )87( "הנה מה טוב"

  )103( "השבב" 

  )111( "וטהר לבנו"

  )113( "וקרב פזורינו"

  )118( "זמר לסוכות"

  )132( "ילדה ילדתי"

  )135( "ישמח משה"

  )150( "לרחובות שיר מזמור"

  )153( )יהיהגירסה השנ" (מה נאוו"

  )158( "מקוסטינה עד ראש פינה"
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  )117( "ע	 ישראל חי"

  )180( "עשרה ציוני	" 

  )185( "פז כולה"

  )196( "שיבת ציו�"

  )198( "שיר הגאולה"

  )228( "ש	 שועלי	 יש"

  

ה שירי ערש אופייניי� אל. שירי ערשלקטגוריית שירי� זו נכנסי� ג� , כמו כ�

, "להיטי�"אחוז גבוה מבי� שירי� אלה הפכו ל. מבוססי� על מנגינות אירופיותה

וכ� בגלל העובדה , "תחו� המושב"כנראה בגלל שהיו מקובלי� מאד בקרב יהודי 

כבר בתקופת העלייה  .שקשה לתאר פולקלור מוסיקלי עממי כלשהו ללא שירי ערש

עתיד  י� במסרי� אידיאולוגיי� שתיארו בפני הילדהראשונה שירי הערש היו רווי

נומה ("" שיר ערש"כמו למשל ב, אוטופית חלומות" אר!ב של הע� היהודי מאושר

   ). 214( ")…פרח בני מחמדי

  :דוגמאות

  )143( )יהיהגירסה השנ" (ליל נעי	"

  )214( ")…נומה פרח בני מחמדי" ("שיר ערש"

  )215( ")…�דו� ציפורי, ניטשו צללי�" ("שיר ערש"

  )216( ")…הל� הגדי, שכב שכב בני" ("שיר ערש"

  )217( ")…ב� לי יקיר, שכב הירד�" (שיר ערש"

  )218( ")…ע� שחר עורה ילד ח�" ("שיר ערש"

  )222( "שירת ערש"

  )223( "נומי, שכבי"
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  מזרחי*שירי	 בעלי אופי מזרחי ופסאודו. 7

מעט מאד שירי� כאלה הושרו  .�אירופיי"ה זו כוללת שירי� ממקורות לאקטגורי   

הגיעו כמעט כל העולי� מארצות , כידוע, שהרי , הנוכחי עוסק המחקרבתקופה בה 

המגמה של  .טר� החלה בתקופה זו" בצליל מקומי"וההתעניינות , מזרח אירופה

הייתה בחיתוליה בתקופה הנדונה ונקשרה  אימו! לחני� מזרחיי� אל הזמר העברי

רק החל  מגמה זו תתפתח ותתעצ� 229.ה� צבי אידלסו�בעיקר לדמותו של אבר

יד "ו) 38" (בי� נהר פרת"השירי� , למשל, כ� .משנות העשרי� של המאה העשרי�

מה שמאד לא אופייני לרפרטואר של שתי , מקור� בשירי� ערביי�) 130" (ענוגה

ואילו , 230הוא לח� ערבי ממוצא סורי" יד ענוגה"מקור השיר . העליות הראשונות

ברכה צפירה ". אדוק אל מואל"מבוסס על הלח� של השיר הערבי " י� נהר פרתב"

ואת הליווי חיבר נחו� נרדי , הייתה זאת שהתאימה אותו לטקסט של ביאליק

הוא שיר אירופי ) 211(" שיר עבודה"רק אנר זה 'מתו� שירי ז 231.מאוחר יותר

נכלל בקטגוריה וא הולכ� , "מנגינה מזרחית"בצדו נש רש� "א� מחברו בר, ביסודו

  . זו

   :ואלה השירי�
  )18( "אני ראיתיה"

  )22( "אשאלה אלוהי	"

  )38( "בי� נהר פרת"

  )130( "יד ענוגה"

                                                 
 100פעמי� , "צ אידלסו�"א גילוי המזרח ואחדות� של מסורות המוסיקה היהודיות במשנת", ראה אדווי� סרוסי 229
 .146 – 125, )ד"תשס(

230
, השיר זכה לפופולריות רבהצפירה טוענת כי . 233"232, )1978, רמת ג�( קולות רבי� ,ברכה צפירה פי" על  

: לזלמ� שניאור" יד ענוגה"השיר ", מטרס ויעקב מזורעל השיר ראה חגית . 218, ש� .ומלחיני� רבי� חיברו לו ליווי
 – 431, )ח"תשנ, ירושלי�(' כ –ט "י, מחקרי ירושלי� בפולקלור היהודי, "גלגוליו ממד� הספרי� אל במת הזמר העברי

458.  
231

החברתי של שירי לאפיונ� המוסיקלי והדוקטור שלה טלילה אליר� בעבודת  .221"220; 218, ש�, ברכה צפירה  
וריי� או 'מונה שיר זה בי� השירי� שה� בסולמות שאינ� מז ,54, )א"תשס, אוניברסיטת בר איל�(ישראל " אר!

חלקו . תורכית ויוונית מהאי כרתי�, מצוי בגירסאות ערבית, שמקורו מזרחי, שיר זה. מינוריי� באופ� חד משמעי
בחלקו השני מלאי הצלילי� הוא של הטטראקורד האופייני ורי א� 'הראשו� של השיר הוא לכאורה בעל גוו� מז

פי כל הסימני� שהשיר " סביר להניח על, ואכ� .265 ,ש� .1929השיר נכתב בשנת , פי טלילה אליר�"לע. אז'למקא� חיג
  .כללתיו בקורפוס הנוכחי, בעריכת שמואל שפיראיה יה השנישירי העליהוא מופיע בקוב! ש ול� מאחרא, מאוחר יותר
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  )211( "שיר עבודה"

  

  

  האמנותית מולחני	 לפי המסורת האירופיתשירי	 . 8

מיעוט של שירי�  ברפרטואר ישנו, בצד טכניקת האימו! של לחני� קיימי�   

) 129( "…השכחת, ידידי" כגו�, ידי מלחיני� מזוהי�"חוברה על שהמוסיקה שלה�

 ידי משוררי� ידועי� כגו�"המילי� ג� ה� נכתבו על. אידלסו�אברה� צבי מאת 

שירי� אלה הולחנו ). 184" (עתידות(" יעקב כה�או  )138( "לבי במזרח"(יהודה הלוי 

וה� מהווי� עדות , בפרט זו של הליד הגרמני, פי המסורת האירופית האמנותית"על

נוספת לנסיונות להמציא מסורת באמצעות השלכת הנסיו� האירופי על התרבות 

נסיו� ליצור סגנו�  לא מגובשי� לידי השירי� אל, למרות היות� מולחני� .החדשה

. כפי שזה יקרה מהעלייה השלישית ואיל�, בעל אפיוני� לאומיי� מוסיקלי חדש

פי "על, וה� מולחני� מעט חזרות יש בה� ,מורכבי� יחסית מאחר ששירי� אלה

שהיה הסטרופי  ולא המבנה שלה� המשכי, במטרה לבטא את תוכ� הטקסט, רוב

נראה כי שירי� אלה לא היו מהנפוצי� , פה"מקל על העברת שיר במסורת שבעל

  . במיוחד

  :דוגמאות

  )25(" שבאור שמ"

  )129( "…השכחת, ידידי"

  )138( "לבי במזרח"

  )143( )גירסה הראשונהה" (ליל נעי	"

  )156( "מכורתי"

  )173( "עורה ידידי"

  )176( )יהיהגירסה השנ" (ע	 דמדומי החמה"

  )178( "עפרה"
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  )184( )הגירסה הראשונה" (עתידות"

  "אמנותיי	" שירי מקהלה. 9

שירי� אלה ה� מהפחות מושרי� מכל הקורפוס מכיוו� שהביצוע שלה� דרש    

במקרי� רבי� . בקריאת תווי� וחזרות מספרמיומנות , בהכרח מנצח מקהלה

) 42( "ישראל ממצרי	בצאת "כמו למשל , הולחנו שירי� אלה לאירועי� ספציפיי�

בארבע , ה� כתובי� למקהלה. למות הרצל) 147( "לנשמת הרצל" לחג הפסח או

לפני ו בנויי� בדר� כלל ממספר חטיבותו, ארוכי� ומורכבי�ה�  ;פי רוב "קולות על

ששירי� כאלה יכלו להיות מושרי� באופ� לשער קשה . מצוי� ש� המלחי�� גכל שיר 

הטקסטי� . ספונטני אחרי יו� עבודה מפר� בגור� או מתחת לע! שקמה ביו� קי!

של אידלסו� , וניכר כא� המאמ!, שלה� לקוחי� פעמי� רבות ממקורות דתיי�

ורת ישראל מסורת מוסיקלית מקהלתית בדומה למס"ליצור באר!, ואחרי�

 בצאת" כמו למשל, מסורת של שירת המנוני� בכנסיהבדומה לבפרט , האירופית

דוגמה  ).154( "ורהמזמור לת"או ) 194(" שואלת את", )42( "ישראל ממצרי	

אידלסו� לוקח . )152( "מה אשיב"מייצגת לטכניקת כתיבה זו יכול לשמש השיר 

קנו� , רבות קטעי סולול, ומלחי� אותו למקהלה) ז"פרק קט(תהילי� ספר טקסט מ

  . החוזרת מספר פעמי�" הללויה"במילה מסתיי� השיר א� . יטטיב'ורצ

  : דוגמאות

  ) 42( "בצאת ישראל ממצרי	"

  )51( "זכרנו' ד"

  )73( "היו	 הרת עול	"

  )91( )הגירסה הראשונה" (העול	 היפה"

  )101( )הגירסה השלישית" (הקוקיה"

  )105 "התפילה"

  )114( "ציו� ותאמר"

  )117( "זכריני"
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  ) 122( "חד גדיא"

  ) 146( "למתנדבי	 בע	"

  ) 147( "לנשמת הרצל"

  )152( "מה אשיב"

  )153( )הגירסה הראשונה" (מה נאוו"

  )154( "מזמור לתורה"

  )175( "ע	 אחד" 

  )184( )יהיהגירסה השנ" (עתידות"

  )191( "עלי' רוח ה"

  )194( "שואלת את"

  )204( "שיר המעלות"

  )209( "יפוששיר משחק הח"

  )221( "שירת הבודד"

  )229( א"תהילי	 כ

  )230( ד"תהילי	 כ

  )231( ב"תהילי	 קכ

  )232( �"תהילי	 ק

  

  

  י	 קלאסיי	 ורומנטיי	אעל מוסיקה מאת מלחיני	 אירופהמבוססי	 שירי	 . 10

: ה� נוצרו בטכניקה דומה. הוא הטבע והנו�בשירי� אלה הנושא הדומיננטי    

 לקראת", למשל(אירופי ידוע למילי� שחוברו בעברית  התאמת קטע מוסיקלי

מאת ) 176" (ע	 דמדומי החמה"או , מאת שאול טשרניחובסקי) 149" (אביב

) 82" (המנג�", למשל(או תורגמו לעברית , )שניה� למוסיקה של מנדלסו�, ביאליק

) 156" (מכורתי"או , למוסיקה של שוברט תורג� מגרמנית על ידי מרדכי צבי מאנה
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לא נית� להבחי� בקו ). נינוב תורג� מרוסית על ידי יצחק לבני'למוסיקה של גרצ

מנחה בבחירת קטעי היצירות שהפכו לשירי� אלא ה� נבחרו בדומה לכל יתר 

ג� מבי� שירי� . על מנגינות ידועות ומושמעות באופ� אקראי" הולבשו"השירי� ש

  :שמותיה�להל� . רבי�" להיטי�"אנר זה לא נמצא 'המשתייכי� לז

  )65( "צלצלו במצלתיי	, הו" ;)24( )יהיהגירסה השנ" (באביב": מוצארט

  )43( "ברח, חור&, ברח" :בטהוב�

  )82( "המנג�": שוברט

  )207( "שיר חייל קט�" ;)153( "מה נאוו" :שומא�

  )156( "מכורתי" :נינוב'גרצ

גינת נ" ;)149( "לקראת אביב" ;)61( )הגירסה הראשונה" (הדרור" :מנדלסו�

  )176() הגירסה הראשונה" (ע	 דמדומי החמה" ;)163( "החור&

  

המשימה של איסו� כל שירי . קורפוס השירי� הנוכחי אינו מלאמותר לציי� ש   

בשלב כלשהו של חיפוש אחר שיר . א� הדבר אפשרי בכלל, התקופה היא מפעל חיי�

המשימה של , תובמילי� אחר. הרווח השולי הוא קט� בהרבה מהמאמ!, זה או אחר

למאמ! עקר מאחר שנאספו כבר עשרות שירי� דומי�  הופכת חיפוש שיר ספציפי

, על כ�, במחקר הנוכחי. ואפשר להניח במידה גבוהה מאד של סבירות מה נמצא ש�

מייצג ומספק המאפשר מבט אמי� אל האווירה של , ממצהביקשתי להגיע לקורפוס 

 . אופייניי� ואופני צריכת�תכני שירי� , סגנונה המוסיקלי, התקופה
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  י ש י שפ ר ק   

  ודרכי הפצת� אופ� היווצרות השירי�

  

 ,כאמור, רפרטואר השירי� מתקופת העלייה הראשונה והשנייה לא מתאפיי�   

שהרי הרוב המכריע של השרי� היו , בייחודיות סגנונית מבחינה מוסיקלית

ניכרת ברפרטואר החשיבות , לעומת זאת. מבוססי� על מנגינות אירופיות קיימות

השירי� שהושרו , פי כל המקורות�על, בנוס� על כ�. ולה שנודעה לתוכ� המילוליהגד

מצב . בתקופה של שתי העליות הראשונות היו בעברית למ� ראשית ההתיישבות

הוא מעיד על , יותר משהוא מעיד על היווצרותה של תרבות עברית, דברי� זה

לתרבות  פו�שתה ,תרבות עברית של כתחילתה היווצרות של תרבות בעברית

   .ברבות הימי� דומיננטיתה

נחשבי� לסימ� היכר של , או ייחוד סגנוני מוסיקלי, א� אותנטיות מוסיקלית   

שהרי , אזי לא נוצר בתקופה הנדונה פולקלור מוסיקלי באר�, קלור לאומיפול

מבליל של לחני� שאנשי� זכרו והתאימו לה� מילי�  מורכב היה הרפרטואר

ומאפייני� , רות זרי� אינ� מעידי� על חוסר אותנטיותמקו, אול� .עבריות

  .מוסיקליי� רבי� משותפי� לעמי� רבי�

יה מעט מאד אנשי� הרשו לעצמ� ייה הראשונה והשניידוע כי בתקופת העל   

אמנ� בודדי� באר� כתבו לח� לשירי� . בתנאי� הה� להתמסר לכתיבת שירי�

בדר� כלל בצד פעילות אחרת  ,יבסק'צ אידלסו� או חנינא קרצ"כגו� א ,החדשי�

 א� ,)בסקי היה מורה'קרצואידלסו� כידוע עסק בפעילות מוסיקולוגית ענפה נוספת (

מאחר שהשירה . יה השלישיתיבעיקר החל מ� העל באר�שירי� פעלו הרוב מלחיני 

נוצר עיקר , זכתה לפריחה גדולה באותה עת, זאתלעומת , )poetry(העברית 
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בעברית למנגינות של שירי�  חדשותל ידי התאמת מילי� הרפרטואר המוסיקלי ע

  :כדלקמ� עוז אלמוג מפרט את המקורות המוסיקליי� העיקריי� .ידועי�

�  שירי� באידיש

�  שירי ע� סלאביי�

�  שירי חסידות והתפילה היהודית

�  שירי מחאה של התנועה הסוציאליסטית

�  232באר� זמר מזרחי עממי שאליו התוודעו החלוצי�

  

אבל ארבעת המקורות , זניח יהמשקל� של שירי� מזרחיי� בתקופה זו ה ,לדעתי

, של שירי� שכתבו אידלסו�, כמוב�, בצד, הנותרי� אכ� סיפקו את כל הרפרטואר

דוגמאות לתופעה זו . יהייה השניבעיקר בתקופת העל, בסקי ומלחיני� נוספי�'קרצ

בשירי� , בי� היתר, מילי� חדשות בעברית על לח� קיי� נית� לראות" הלבשת"של 

 אצל כותל", )5" (אל הציפור", )13" (אל� בית", )158" (מקוסטינה עד ראש פינה"

, )132" (ילדה ילדתי", )102" (הרהורי לילה", )64" (רננו, הוי", )19" (מערבי

" פז כולה", )180" (עשרה ציוני�", )166" (ניצני�", )150" (לרחובות שיר מזמור"

 שיר", )215...") (דו� ציפורי�, ניטשו צללי�" ("שיר ערש", )134" (ישמחו", )185(

כאשר אחרי השיר בעברית מופיע השיר ', בנספח ב) 44" (ברכת ע�", )200" (היי�

המדויק של שירי העליות המוסיקלי ברוב המקרי� איתור המקור . ששימש לו מקור

י לזהות את על גלגול המנגינה ועל הקוש. הראשונות הוא קשה עד בלתי אפשרי

כפי שמספר ) 44(" ברכת ע�"מסיפורו של השיר , למשל, המקור המדויק נית� ללמוד

  :אותה משה ביק

חוברת דקה בת ארבעה עמודי� . ביאליק. נ. מאת ח" ברכת ע�"בארכיוני נמצאי� התווי� של "   

עשה ידי ליב מ, וכ� תרגומו הרוסי המלא והמדויק, על כל תשעת בתיו, כוללת את השיר בעברית, זו

 מקורה …1917באודיסה בשנת ) השיר הציוני" (סיוניסטסקאיא פייס�"השיר נדפס בהוצאת . יפה

, ברלי�, ילקוט(מהדורה שניה , "ספר השירי�"אידלזו� . צ. בספרו של א. של המנגינה לא היה ידוע

                                                 
 363, )1997, תל אביב(דיוק�  הצבר, אלמוגעוז  232
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בספר ש" לוח השירי�"ואילו ב, "נעימה מקובלת"ע� ציו� " ברכת ע�"מודפס השיר , )ב"תרפ

" המנו�"והפ� להיות בבחינת " ברכת ע�"כידוע נתחבב השיר ". נעימה פולנית"צויינה המנגינה כ

  .מבלי שנודע ש� מחברה של המנגינה, בתנועה הציונית" התקווה"לאחר , שני

בפטרבורג " קוב� שירי� מהפכניי�""נדפס , והנה לפי המקורות שרשמתי בהיותי עוד באודיסה   

קוב� זה נדפס מחדש  ".דמוקרטית�פארטיה הפועלית הרוסית הסוציאל"את הבהוצ, 1916בשנת 

ולרוב " שיר של מאי"והנה בי� השירי� מצאתי את השיר . ע� תווי�, 1917בשנת , באירקוטסק

מיהו א� כ� שהתאי� למילי� של ביאליק את  …"ברכת ע�"תדהמתי זיהיתי בו את המנגינה של 

כתוב באותו משקל וקצב של " ברכת ע�"ליאה העובדה שא� מפ, קשה לענות על כ�? המנגינה

  )'ב ראה נספח( 233."שיר של מאי"ה

  

, ה הראשונהיפעילות זו של יצירת שירי� החלה כפעילות ספונטנית במושבות העלי   

רפרטואר חינוכי לתלמידי מנת לספק � על, בלעדיו ואבעל רקע מוסיקלי י אנשי� "ע

מילי� : הנוסחה הייתה פשוטה למדי. ותיונסתכהחגיגות או או ל, בתי ספר וגני�

, אז ג� כאלה שנכתבו בגולה, אבל א� אי�, עדי� כאלה שנכתבו באר�, בעברית

והתאמת� , ישראל�העיקר שתוכנ� יהיה קשור לתהלי� התחייה הלאומית באר�

שהיו ידועי� כמוסיקאי�  ,בסקי'לבד מאידלסו� וקרצ. למנגינה ידועה באופ� אקראי

כגו� מנהל , מוסיקאי� ו דווקאלא, פעילי� ביישוב החדשבדובר היה מ ,מקצועיי�

, זאב יעב� ,זיכרו� יעקבבמנהל בית הספר  ,שמחה וילקומי� ,בית הספר בראש פינה

שיצירת , יחיאל מיכל פינס מירושלי� ופעילי� אלמוני� אחרי�' ויי� ר"פטרו� הביל

ישירה של יצירת � אלא תוצאה בלתי, שירי� כלל לא הייתה מטרת� העיקרית

להל� דוגמאות נבחרות לאופ� בו פעל  .תרבות חדשה ומנהגי� חדשי� באר�

  :התהלי�

כרגיל היו פותרי� את השאלה הזאת באופ� . הלא נחוצות לה� נעימות, וא� ישנ� שירי� …"   

מתאימי� אותה אל , רומנית או ג� ערבית ותורכית, אוקראינית, לוקחי� נעימה רוסית: כזה

  234."והכל מוכ� לזמרה, ברי החדשהשיר הע

  

, אשר חיבר נעימות לרוב שירי אימבר, בזמ� ההוא חי בראשו� לציו� קומפוזיטור משלנו …"   

וכמדומה לי היה מזמר  …בפטרבורג …הוא היה חי לפני זה …והקומפוזיטור הזה היה מר איגלי

                                                 
233

  .53 – 52, )1968 –ח "תשכ( 4כר�  8קוב� , תצליל, "נ ביאליק"של ח" ברכת ע�"ת מנגינ", משה ביק  
עת ) 1886(ו "הקטע מתייחס לראשו� לציו� בשנת תרמ. 104, )ג"תשמ, תל אביב( ויי�"בנתיב הביל, ישראל בלקינד 234

ו שירי� כתב, שליט אריה ב� אחד האיכרי� בש� 14נער ב� , הוא ומשורר נוס�. ה אימבר"שהה במושבה נ
  . שהמתיישבי� ביקשו למצוא לה� לחני�
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מבר היה מחבר אי. כל המושבה החלה לעסוק אז בשירה ובזמרה …בתו� מקהלת האופרה ש�

, עלי אומרי�. איגלי היה מתאי� לו נעימה והיה בפע� הראשונה משמיע אותה בביתנו, שיר חדש

, לכ�. א� מקבל בנקל את הנעימה ששמעתי ומוסר אותה לאחרי�, כי אינני יודע לשיר, ובצדק

יות הייתי מבטיח צוכר. אוס� את כל ילדי המושבה ונות� לה� שיעור בשיר, הייתי יוצא מהבית

לעיתי� קרובות הייתי מוש� אל . פה את השיר ואת נעימתו�ושוקולד לילדי� אשר ילמדו על

אשר היה מנג� בכינור למע� לעשות , מר ראוב� יודלביטש, העבודה הזאת את אחד האיכרי�

  235."תעמולה לשירי� החדשי�

  

י� מוכרחי� ולשירי ציו� הראשונ …בימי� הראשוני� לא נמצאו בינינו מוסיקאי� באר� …"   

 –שהחלוצי� הראשוני� , ובסוד אגלה לכ� …נכר�היינו להשתמש בחיקוי ניגוני� של שירי

היו מתקהלי� ברחובות ראשו� לציו� ושרי� בקול ובהתלהבות  –ובראש� מיכאל הילפר� הנלהב 

  :את השיר המהפכני הרוסי

Mi za svobodu stradaem, 

Mi za narod svoi stoim.”
236

 

   

  :ות כיצד נוצרו שירי� ספציפיי�והנה ג� עדוי
  

�' ויי משנה מאירובי�"נזכר הביל. היה השיר העברי העממי הראשו� שחובר באר�" חושו אחי�"     

כיצד נתכנסו חבריו בפסח הראשו� שלה�  –שהתאכר בראשו� לציו� ולא הל� ע� חבריו לגדרה 

. שרו שירי� רוסיי�, טוב לב�וכ, יחיאל מיכל פינס בירושלי�' ר, בבית פטרונ�, ג"בתרמ, באר�

יחיאל ' החל ר!" לכבוד, להדר, למולדת, לקרב, נחושה נא יחדיו נגד אויבינו"עוד ה� משתפכי� ב

  :וכ� מבית לבית נתחבר, לעברית, תו� שירה, את הזמר" מתרג�"מיכל פינס 

  , חושו, אחי�, חושו

  , נרימה פעמינו

  חושו, אחי�, חושו

  …לאר� הורתנו

 �   237"אבותינו"ל" הורתנו"לימי� נתחל

   

בתקווה שיבי� את , אידלזו� זמז� פע� באזנו של לווי� קיפניס מנגינה חסידית. צ. המלחי� א"   

כ� נולד שיר הביכורי� . כעבור יו� חזר אליו קיפניס ע� מילי� המותאמות למנגינה זו. הרמז

שיר זה נפו� כהר� עי�  .גולשי� באי� אנשי מעמד/ מהר גלעד, מפאת ירד�: הראשו� לחג השבועות

                                                 
  .105 – 104, ש� 235
, מנשה רבינא בתו�, 1937בספטמבר  17, ישראל� בטאו� התאחדות איכרי אר� ,בוסתנאי, מרשימות שמואל כה� 236

  .69 – 68, )ט"תשכ, תל אביב( מקורו של ההמנו�, התקווה
זכה !" חושו, אחי�, חושו"סיפור היווצרותו של השיר .  289, )1980, תל אביב(אומרי� ישנה אר� , אב� יצחק  זיו 237

, )1936, תל אביב( כתבי מנשה מאירובי�. מהשביל אל הדר�, עור�, חרמוני. א ,למשל, ראה. לתיאורי� רבי� במיוחד
 ,תל אביב(תולדותיו ותכונותיו בהשוואה להמנוני� של אומות אחרות , מקורו של ההמנו�. התקווה, מנשה רבינא; 27

עבודת  ,היבטי� סוציומוסיקליי� ומוסיקליי�. 1950 – 1920השיר האר� ישראלי בשני� , נת� שחר; 69, )ט"תשכ
  .49, )1989, האוניברסיטה העברית(דוקטור 
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המורה , גר� לכ� צבי נשרי. לאו דווקא כשיר חג אלא בעיקר כשיר התעמלות, בכל האר�

כעבור זמ� חיבר קיפניס . ששילב את השיר כפריט קבוע בשיעוריו" הרצליה"להתעמלות בגינמסיה 

שירי� בתקווה שישירו את שני ה, שיר חדש לחג החנוכה והתאי� אותו לאותה מנגינה חסידית

התוצאה !" חנוכה הוא חג טוב!/ סוב סוב, סוב –סביבו� : "השיר החדש מוכר לנו. באותו לח�

הייתה שהשיר החדש לחנוכה השתלט באופ� מוחלט על המנגינה ותו� זמ� קצר הכניע והשכיח את 

  238."הנוסח הקוד�

  

ר באופ� זה הוסי� אידלסו� מילי� עבריות ללח� של חסידות סדיגורה ויצ, כמו כ�

239".נגילה, הבה"את השיר המפורס�  1918בשנת 
 

 –ולחילופי� , גירסאות מוסיקליותאי� פלא ששירי� רבי� זכו למספר , במצב זה   

נמצא , כ�. א� כי האחרו� נדיר יותר, על מספר טקסטי�" הולבשה"מנגינה אחת 

להל� מובאת . בקורפוס השירי� מספר רב יחסית של שירי� בעלי יותר מלח� אחד

  :אלא א� כ� מצוי� אחרת ,כשלכל שיר שתי גירסאות מוסיקליות, ימת�רש

  )5( "אל הציפור"

  )9" (אל טל ואל מטר"

  )10( "אל יבנה הגליל"

  )11( "אליהו הנביא"

  )24( )גירסאות 3" (באביב"

  )30( "בבציר"

  )34( "בחלומי"

"�  )36( "יו� ח�, ביו� קי

  )37( "בי� חגווי הסלע"

  )41( "בעלי המלאכה"

  )45( "רחל מבכה על בניה"/ "קבר רחל"/ "שדמות בית לח�ב"

  )61( "הדרור"

  )74( "הילד והציפור השבויה"
                                                 

  . 9, 1989אפריל  –ט "ניס� תשמ, )84( 4ד גליו� "י עתמול, "שירי זמר 300", אליהו הכה� 238
239

  .240, )ט"תשנ, �"קוא: תל אביב(מעייני הזמר , מאיר נוי  
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"�  )79( "הכניסיני תחת כנפ

  )84( ")…חבר מנגני� פה" ("המנגני�"

  )99( "הציפור בכלוב"

  )101( )גירסאות 3" (הקוקיה"

  )105( )גירסאות 3" (התפילה"

  )127( "חמש בנות"

  )130( "יד ענוגה"

  )131( "יהודי קט� אני"

  )134( )גירסאות 3" (ישמחו"

  )137( "ככלות הלימודי�"

  )140( "לו הייתי"

  )143( "ל נעי�יל"

  )144( "לירח זיו"

  )148( "לפני�"

  )153( "מה נאוו"

  )159( )גירסאות 3" (משאת נפשי"

  )167( ")…שאו נס ציונה" ("נס ציונה"

  )168( ")…שאו ציונה נס ודגל" ("נס ציונה"

  )176( "ע� דמדומי החמה"

  )181( )גירסאות 3" (עת במחולות נשתעשע"

  )182( "עת, עת הביתה"

  )184( "עתידות"

  )186( "פעמי משיח"

  )187( "פרידת הציפורי�"
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  )189( "צלצלי האביב"

"�  )202( )גירסאות 3" (שיר הל

  )203( "שיר המי�"

  )210( "שיר נער רועה"

  )212( ")…נצא נא לרוח היו�" ("שיר ערב"

  )214( ")…נומה פרח בני מחמדי" ("שיר ערש"

  )220( "שירת אסיר"

    240.אי� ספק כי רשימה זו איננה ממצה את כל הלחני� של כל השירי�

תולדה נוספת של אופ� היווצרות� הספציפי של שירי הקורפוס היא שבשירי� לא    

למשל  כמו, תמעטי� נמצא חוסר קורלציה בי� הטעמה מוסיקלית להטעמה מילולי

, )215( ")…דו� ציפורי�, ניטשו צללי�" ("שיר ערש", 241)170( "עבודת האיכר"ב

כאשר מוסיקה עממית , במסורת טבעית. ורבי� אחרי� )183( "עתה נצא למלחמה"

, גומלי� הדוקי� ע� השפה וסגנו� מוסיקלי לאומי של אומה�צומחת תו� יחסי

מתאפיי� רפרטואר השירי� בקשר והתאמה בי� ההטעמה במילי� לבי� ההטעמה 

במסורת מומצאת אותה מייצג רפרטואר השירי� של , לעומת זאת. המוסיקלית

במקרי� רבי� מנגינות קיימות ממקורות " והולבש", שתי העליות הראשונות

ומכא� שהפעמה הכבדה מבחינה מוסיקלית לא תמיד , על טקסט עברי" זרי�"

  . חופפת את ההטעמה המילולית

ספונטניות "ג� את דרכי ההפצה של השירי� הראשוני� נית� להגדיר כ   

   ".ואינטנסיביות

בימי� שמקלטי רדיו לא . מר עברי מהואי� לשכוח שבאותו דור למדו הורי� מפי ילדיה� ז"   

� היו ילדי הגני� ובתי הספר אמצעי, עמדו בבתי� וגרמופוני� היו אחד במושבה ושניי� בעיר

                                                 
240

שכב " ("שיר ערש"ול, היו שבעה לחני� שוני�) 214( ")…נומה פרח בני מחמדי" ("שיר ערש"לשיר כי , למשל, ידוע  

  .9, "הלילות בכנע�"מבוא לדיסק . היו חמישה לחני�) 217( ") …ב� לי יקיר, הירד�
עומדת ג� בצומת המאבק על , כידוע ,התקופה הנדונה. בשיר הזה ההתאמה היא דווקא לההברה האשכנזית 241

 .ישראל� דמותו של ההיגוי העברי באר�
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ה� שבו יו� יו� מ� הלימודי� ובפיה� זמירות חדשות . ההפצה העיקרי של שירה עברית חדשה

  242."בשפת האר�

  

חיי המתיישבי� ש קר משו�בעי, מפה לאוז�המקובלת הייתה הפצה הדר�  , במקביל

 .רביעיכפי שכבר תואר בפרק ה, "ביחד"הראשוני� מבחינה חברתית היו חיי� של 

מקורות  .שלה�" שעות הפנאי"ערב התכנסו אנשי המושבות לבלות את מידי כמעט 

כאשר מוסיקה , ימי חג וימי חולכאלה ב התכנסויות עלתכופות התקופה מדווחי� 

ש� נלמדו השירי� החדשי� וש� ג� הועברו . מה�ושירי� ה� חלק בלתי נפרד 

  243.והופצו

שירי� , בתו� כל מושבה פנימה, מטבע הדברי�, מאחר שרוב ההתכנסויות היו   

למספר מושבות א� היה שיר אחד . מסוימי� היו פופולריי� במושבות מסוימות

  , מייצג

, "ראשו� לציו� ,האח"ושירה  ראשו� לציו�. ואולי ג� לפי תכונתה הגיאוגרפית, לפי תכונת אישיה"

רחובות , של מאנה" משאת נפשי"חדרה והשיר , !"חושו, אחי�, חושו"ויית "והשירה הביל –גדרה 

  244".התקווה"ו

  

ארבעת שירי� אלה אכ� היו המרכזיי� בתקופת העלייה הראשונה כמייצגי� 

להיטי "שירי� אלה מהווי� חלק מ. מושבות חשובות מבחינת היצירה התרבותית

. כפי שנראה בהמש�, וה� מוזכרי� פעמי� לא מעטות במקורות השוני�, "תקופהה

אול� ה� לא הגיעו , סביר להניח כי שירי� נוספי� מסוג זה היו פופולריי� במושבות

אחת הדוגמאות הבודדות . אלינו משו� שלא יצאו את גבולות המושבה בה נוצרו

 נש�ברהמשורר מספר כי א מנשה רבינ). 150" (לרחובות שיר מזמור"הוא השיר 

                                                 
  .9, ש�, אליהו הכה� 242

243
בכיתות בתי , בהסבה מתחת לעצי שקמה על החולות בליל קי�, על יד מיטת התינוק, וכ� במסיבות של אז"...   

 3גליו� ' כר� ג ,עתמול ,"שבותשירת המו", אליהו הכה�." המלווה אותנו עד היו�, נוצרה שירת המושבות –הספר 
חיי תרבות ומוסיקה ביישוב "תיאור ההווי המוסיקלי של המתיישבי� הראשוני� ראה בפרק . 19, ח"שבט תשל, )17(

בתקופה מאחר ש, חשיבות� של השירוני� כאמצעי להפצת השירה העברית בראשיתה הייתה עדיי� משנית". החדש
יה ישירוני� החלה מהעלההפצת שירי� אינטנסיבית באמצעות ו מודפסי�הנדונה רק התחילו להופיע קבצי שירי� 

חשיבות� העיקרית ; אמצעי ההפצה העיקרי היה ונשאר העברה בעל פהבתקופת שתי העליות הראשונות . השלישית
  . של השירוני� לגבי תקופה זו היא לא כאמצעי של הפצה אלא כאמצעי של תיעוד ושימור של השירי�

, יאברה� יער בתו�, "א"תרנ –� "תר. מזכרונות שמואל כה�. בימי ייסוד רחובות" התקווה"ר התפשטות שי" 244

  .674 – 673, )ז"תש, ירושלי�(' חלק ב, ישראל� זכרונות אר�
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והוא הושר , כתב אותו במיוחד לחתונה הראשונה ברחובות )עט של נח שפירא�ש�(

מאת " שולמית"מתו� האופרטה !" פלאקר, פלאקער פייערל"פי מנגינת השיר  �על

למרות שהיה זה שיר ידוע במושבה רחובות בתקופת העלייה  245.אברה� גולדפאד�

הוא לא מוזכר צה לה משו� שכה לפופולריות מחונראה כי השיר לא ז, הראשונה

פלאקער "א� מאחר שידוע השיר ; וג� תווי הלח� שלו לא ידועי�, במקורות נוספי�

  .246"לרחובות שיר מזמור"נית� לדעת לאיזה לח� הושר , !"פלאקר, פייערל

 .נוצרו וריאנטי� לשירי� מסוימי�מפה לאוז�  ההעברהבתהלי� , באופ� טבעי   

לצור� , כללתי, לא כללתי את כל הוריאנטי� של כל השירי�' נספח בלמרות שב

" ילדה ילדתי"את כל הווריאנטי� המוסיקליי� שנמצאו לשיר , הדגמת התופעה

 שמהוות וריאציה, )11" (אליהו הנביא"וכ� שתי הגירסאות הראשונות של , )132(

  .מוסיקלית על אותה מנגינה

סיקלית העברית היו תלויות פעמי� רבות צמיחתה והתפשטותה של התרבות המו   

 247.השיר או פעילות מוסיקלית אחרת לא היו נוצרי�, שלולא הוא, אחד אד�ב

התרכזה במספר ש ,פעילותו של אברה� צבי אידלסו� היא ביותרמובהקת הדוגמה ה

כגו�  בולטי�הלחי� טקסטי� רבי� של משוררי� יהודיי� הוא , ראשית 248.תחומי�

 אל("נ ביאליק "ח, )175 � "ע� אחד("ל גורדו� "י ,)138 – "במזרח לבי("יהודה הלוי 

לווי� , )25 � "באור שמש("יעקב כה� , )201 �  "שיר הירד�("ה אימבר "נ, )5 � "הציפור

שאב הוא , שנית; )117 �  "זכריני("שאול טשרניחובסקי ו) 85 � "המעפילי�("קיפניס 

מתו� ספר תהילי� וספר  במיוחד פסוקי�, טקסטי� לא מעטי� מ� המקורות

 – ")…נצא נא לרוח היו�(" "שיר ערב("טקסט למוסיקה שלו חיבר א�  הוא . ישעיה

� למנגינת חסידות סדיגורה" נגילה, הבה("או למוסיקה ידועה , )212 54.(  

                                                 
245

  .29 ,)1966, תל אביב(הוא נוח שפירא , נש�ומחברו בר" עמלי�הה�לי, יה חי לי"השיר , מנשה רבינא  
246

  . 24, ש�, מאיר נוי  
ולאחר כעשר שנות פעילות רצופות חלה , 1895בתזמורת ראשו� לציו� אשר החלה לפעול בשנת , למשל, שקרהכמו  247

התפתחות הגופי� ", יהואש הירשברג .הפסקה ארוכה בעבודת התזמורת בגלל עזיבתו של מנצחה בוריס אוסובצקי
בנייתה ..אל מאז העליה הראשונהישר� תולדות היישוב היהודי באר�, עורכת, בתו� זהר שביט ,"המבצעי� במוסיקה

  .265, )ט"תשנ, ירושלי�( ישראל�של תרבות עברית באר�
�  103מ "ע, 6פירוט השירוני� שהוציא אידלסו� ראה פרק  248 106.  
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 לידרסגנו� ה: לחניו של אידלסו� מצטייני� באחת או יותר מ� התכונות הבאות   

קליטי� ונושאי מסר , פשוטי�" עממיי��פסאודו"שירי� או  ,שירי מקהלה, הגרמני

לא כל הבתי� מולחני� , בדומה לדוגמאות רבות בספרות הלידר. אידיאולוגי כלשהו

נוספת מנגינה פי  � אלא לעתי� מספר בתי� מולחני� על, אותה מנגינהפי �בהכרח על

�יה יהגירסה השנ, "פרידת הציפורי�", לדוגמה( 249).187   

ממקורות , לות השני של אידלסו� הוא התאמת מנגינות קיימותתחו� הפעי   

העברת ב  החל , מספר טכניקות שימשו אותו למטרה זו. לטקסטי� עבריי�, מגווני�

" הרכבה"וכלה ב, )יהיהגירסה השנ, )5( "אל הציפור("מנגינה כפשוטה לטקסט עברי 

או /ות למקהלה וע� או בלי הוספת קול, של שיר ממספר מנגינות או קטעי מנגינות

�ב. הוסי� אידלסו� הרמוניה לשיר חסידי) 8(" אלו ואלו מודי�"ב, למשל. הרמוניה 

כשכל חטיבה , חילק את השיר לארבע חטיבותהוא ) 110(" והיה באחרית הימי�"

 ,חושה"שירי� מופיעה ב דומהמורכבות . מבוססת על מנגינה חסידית אחרת

למרות שלא כול� מבוססי� (  )165(" נחמו"ו, )125( "חיי� חדשי�", )123( "!משיח

   250.)על מנגינות חסידיות

ה� פרי (רבי�  שירי�של תחו� הפעילות השלישי של אידלסו� הוא הבאת� לדפוס    

הלחי� לא הפכו עצמו הוא רוב השירי� שלמרות ש). וה� של אחרי�, עטו

הזמר העברי ער� והביא לדפוס הביאו להפצתו של , השירוני� שליקט,  �יילפופולר

פרט לאברה� משה . וזירזו את תהלי� התערותו בקרב היהודי� באר� וא� בגולה

כה לא ידוע בתקופה הנדונה על אישי� שפעלו , ")כינור ציו�"המוציא לאור של (לונ� 

בזכות שני אישי� אלה יש בידינו כיו� תיעוד של הרפרטואר מתקופת ראשית . רבות

  .ההתיישבות

בחברת המתיישבי� ו ,על מנת לשמש תחלי� לשירי ע� רפרטואר זה נוצר   

  . מוא� ואינטנסיבי במיוחדהאמצאה היה הראשוני� תהלי� 

                                                 
  .צורה שאופיינית למסורת הכורלית הגרמנית, חלקית�צורתו המוסיקלית של שיר זה היא צורה דו 249
ויש בו אפילו , של מנגינות' הוא מהווה מעי� קולאז: וחד לטכניקת כתיבה זוהוא טיפוסי במי) 165(" נחמו"השיר  250

 ."התקווה"קטע מ



  143

ונדמה , ויחידיה חיי� את חייה� במסילה הקבועה מדורות, כאשר חברה שוקטת על שמריה"

, בלי כוונת מכוו�, ע� המתגלגלי��מזמורי" על קרקע הע�"נוצרי� , "אי� חדש תחת השמש"ש

עד קבל� , בתי�, חרוזי�, ובדר� גילגול� ה� פולטי� וקולטי� תיבות, ה לאוז� ומאוז� לפהמפ

לפי הסביבה , יסוד� אחד וניסוח� שונה. לתקופה קצרה או ארוכה, מעט או הרבה, צורה מגובשת

קיבוצית ובגדר תהלי� , זמר הע� היא ספונטנית שליצירתו  …והרובד החברתי אשר בה� יזומרו

  251."ני� וג� דורותממוש� של ש

  

אי� תימה אפוא שהשירי� הראשוני� . לאנשי� באר� לא היו לא שני� ולא דורות

. היו מבחינה מוסיקלית בליל אקראי של מנגינות ושברי מנגינות ממקורות שוני�

 .בררנות הייתה בבחינת מותרות

  

 

  

  

  

  

                                                 
  .62, )ז"אב תשכ(' א ,בדר�, "שירי ענות ומרי", מנשה גפ� 251
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  י ב י ע פ ר ק   ש

  של התקופה" להיטי�"ה

  

מכל המקורות ג� יחד עולי� כשלושי� שירי� בולטי� במיוחד שקרוב לוודאי היו    

שירי� אלה מייצגי� את  .השירי� הפופולריי� ביותר בתקופה הנדונה בעבודה זו

את אווירת הראשוני� שאפיינה את התקופה ואת אופייה של התרבות , הל� הרוח

  :וההמתהו

  )9" (אל טל ואל מטר"

  )16( "אנו עולי� ושרי�"

  )17( "אני מאמי�"

  )19( "אצל כותל מערבי"

  )22( "אשאלה אלוהי�"

  )44") (תחזקנה" ("ברכת ע�"

  )45( "רחל מבכה על בניה"/ "קבר רחל"/ "בשדמות בית לח�"

  ) 47( "בת יפתח"

  )53" (!ראשו� לציו�, האח"

  )62( "הוי אר� מולדת"

  )81(" המחרשת"

  )106( "התקווה"

  )124( "!חושו, אחי�, חושו"

  )132( "ילדה ילדתי"

  )141( "לחופש"

  )159" (משאת נפשי"
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  )162( "משמר הירד�"

  )166" (ניצני�"

  )167( ")…שאו נס ציונה" ("נס ציונה"

  )168( ")…שאו ציונה נס ודגל" ("נס ציונה"

  )185( "פז כולה"

  )186( "פעמי משיח"

  )201" (שיר הירד�"

  )203( "שיר המי�"

  )206( "שירו נא משוררי�"

  )211( !")עמלי+לי+לי+ חי+ יה("" שיר עבודה"

  )214( ")…נומה פרח בני מחמדי" ("שיר ערש"

  )215( ")…דו� ציפורי�, ניטשו צללי�" ("שיר ערש"

  )217( ")…ב- לי יקיר, שכב הירד�" ("שיר ערש"

   )226" (ש� במקו� ארזי�"

  

 , התקופה מספר פעמי� במקורותהמופיעי� ורכבה משירי� ה זו" להיטי�"רשימת 

על חלק� נמצאו עדויות . ספרות או זכרונות, קטעי עיתונות, שירוני� :כגו-

ללא תיאור מפורט של , א� רבי� חוזרי� ומוזכרי� בשמותיה� בלבד, מפורטות

פרק זה מתרכז באות� להיטי� , מטבע הדברי�. הנסיבות בה- נוצרו והושרו

  .� נמצאו תיאורי� ועדויות ספציפיי�שלגביה

ואילו המנגינות ה- , פי רוב+אלה ידועי� על" להיטי�"שמות המשוררי� של    

עובדה זו מהווה עדות נוספת לפער בי- פריחת הספרות ". מקובלות"או " עממיות"

ברוב� " אקראיי�"לבי- מצב הלחני� שה� , המקוריות והתרגומי�, והשירה

שאול : כגו-, נמצא משוררי� בולטי�" להיטי�"ה בי- משוררי. המכריע
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, אליקו� צונזר, צ מאנה"מ, יעקב כה-, ישראל דושמ-, ה אימבר"נ, טשרניחובסקי

העובדה  ,כמו כ-). נח שפירא(נש + בצד כותבי שירי זמר כמו יחיאל מיכל פינס או בר

ותו בניגוד לזה, או המתרג�/שכמעט בכל המקרי� ידועה זהותו של מחבר המילי� ו

את , יש מאי- כמעט, מעידה על מאמצי� מכווני� להמציא, של מחבר המנגינה

מיותר לציי- כי . כאחד הרכיבי� המרכזיי� של כל תרבות לאומית"  הזמר העממי"

ברוב- המכריע המנגינות : בחירת המנגינות משקפת את הרקע התרבותי של העולי�

   .ניותגרמאו פולניות  ,אוקראיניות, אידיות, ה- רוסיות

נית- למצוא קורלציה גבוהה בי- משקלו של מטע- אידיאולוגי במילי� לבי-    

המוטיבי� המרכזיי� בתוכ- המילולי של . "להיטי�"הפיכת� של השירי� ל

, נושאי� הקשורי� לתחיית האומה, כפי שנית- לצפות, ה�" להיטי�"רפרטואר ה

את , ציו-, דמינו יאדימו(" מבטאי� רוח עצובהה� בי- א�  ,לכמיהה לציו- ובמיוחד

("... תקווה ואמונה בבניי- האר/ , רוח אופטימית, )9" (אל טל ואל מטר" –" שמיי�

וא0 , )17" (אני מאמי�" –עי- בעי- יראה אור , באר/ יקו� דור ברזל כבליו יוסר מנו

גלותי של הפקדת הגורל וציפייה לישועה מידי שמיי� +טקסטי� בעלי אופי דתי

 אצל כותל" –" והביאנו לארצנ, ל�ֳ לבד� קיווינו. קרב נא ישועתנו, נואנא אלוהי("

  ).19" (מערבי

את , קוד� כל, ביניה� יש להזכיר. מספר שירי� מרכזיי� בולטי� בכל המקורות   

בהיסטוריה של שיר זה . של המושבה רחובות" המנו-"שהתחיל כ, )106( "התקווה"

הזמר העברי בתקופת שתי העליות  גלו� המודל למורכבות הכרוכה בהיווצרות

מנגינה ב, ה אימבר"מילי� בעלות משקל אידיאולוגי כבד מאת נב מדובר. הראשונות

הפצה מפה וב, בהמש�שרוב- נעל� מספר גירסאות מוסיקליות ב, כמעט אקראית

נפתלי הר/ אימבר חיבר , כידוע .לאוז- עד להפיכתו להמנו- הלאומי של היישוב כולו

 ,"ברקאי"התפרס� לראשונה בקוב/ שירי המחבר בש� אשר , את מילות השיר
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השיר הושר לראשונה בראשו- לציו- ומש�  1886.252שראה אור בירושלי� בשנת 

הוכנס השינוי האחרו- בנוסח  1905בשנת . עול� היהודירחבי הבהחל להתפרס� 

אשר , מורה בבית הספר בראשו- לציו-, מטמ- כה-. ל. ר י"ידי ד +על" התקווה"

להיות ע� חופשי "ב" לשוב לאר/ אבותינו לעיר בה דוד חנה"חלי0 את המשפט ה

התקווה שנות "+שינה ל" התקווה הנושנה"ובמקו� , "בארצנו אר/ ציו- וירושלי�

יהודי הגולה המשיכו לשיר במש� יובל . התיקו- הזה התקבל רק באר/". אלפי�

   253.שני� ומעלה את הנוסח המקורי של השיר

של לח- שרר במש� תקופה ארוכה עירפול באשר למחבר ה, בר המילי�בניגוד למח   

ליוו ש גירסאות מוסיקליות 77 עירפול אשר בעקבותיו עולה תיעוד של, "התקווה"

, נעימה פולניתלמקור הלח- נמצאי�  רבותההשערות בי- ה 254.את השיר מאז נכתב

נושא מתו� , כי'צ שיר ילדי�, שיר איטלקי עתיק, שיר רועי� סלאבי, מנגינה תורכית

ברכת הלל נוסח , 255)1884 – 1824(כי סמטנה 'מאת המלחי- הצ" מולדבה"הפואמה 

, בנוסח יהודי רומא" יגדל אלוהי� חי"לח- לפיוט , 17+תפילת גש� מהמאה ה, ספרד

לח- מקורי שנכתב בידי חז- , שיר עממי בוהמי, "הו ורמלנד היפה"שיר ע� שוודי 

מרצה , )1945 – 1882(צבי מאירובי/  256.באסקישיר ע� ו, בית הכנסת ביאסי

שלא היה מסוגל לקבל כל גירסה , המדרש לרבני� בווינה+למוסיקה ליטורגית בבית

                                                 
252

הכה- . 3, 1978נובמבר  –ט "חשו- תשל, )22( 2גליו- ' כר� ד, תמולע, להמנו-" התקווה"כיצד הפכה ", אליהו הכה- 
כתב אימבר בביתו של מלומד יהודי בעיר יאסי שברומניה בשנת " התקווה"מספר ג� שאת הטיוטה הראשונה של 

ולאחר מכ- הכניס מדי פע� שינויי� בטקסט עד שעיצב אותו סופית בחדרו , "תקוותנו"אז הוא נקרא  1877
יצא קוב/ , פי מנשה רבינא+ על. במושבות ודפי השיר בידיו בקרנהג אימבר ל 1882+ בעלותו ארצה ב. שבירושלי�

תולדותיו ,  מקורו של ההמנו- ."התקווה", מנשה רבינא. בירושלי� 1888בשנת " ברקאי"השירי� של אימבר 
רבינא כי לא ברור א� השיר  -טוע, כמו כ-. 78, )ט"תשכ, תל אביב( ותכונותיו בהשוואה להמנוני� של אומות אחרות

שאימבר כתב , ובמקו� אחר טוע- כי יש הוכחות חותכות לכ�, או הובא על ידי המחבר מרומניה, חובר בראשו- לציו-
 .72; 68, ש�, מנשה רבינא .ביאסי שברומניה" התקווה"את המילי� של 

  .5, ש�, אליהו הכה- 253
254

זמר בעל הכשרה מוסיקלית מסנט , שיי� לליאו- איגלי" תקווהה"סיו- הראשו- להלחי- את יהנ. ש�, אליהו הכה- 
ויי ישראל בלקינד מראשו- לציו- מכתב מידידו "קיבל הביל) 1886(ו "בשנת תרמ: "על כ� מספר אליהו הכה-. פטרבורג
פקיד . פיזית ולאפשר לו להתרכז בהלחנת שירי� עבודהובו בקשה לסייע לו להשתחרר מ, ליאו- איגלי, בזיכרו-

" ברקאי"ואת ספר , לציו- ועד מהרה קיבל איגלי חדר בראשו- ,שרו- מוזיקלייארו- המקומי השתכנע שיש כא- כהב
. תשעה בתי� היו לשיר. יצא מתחת ידו, "התקווה"ל, מקורי, לא עברו ימי� רבי� ולח- ראשו-. כדי להלחי- את שיריו

, ובלקינד היה מעניק שי, לח- הארו� והמורכבבני המושבה התקשו לעכל את ה. איגלי הלחי- כל בית בלח- שונה
, סיו- לא עלה יפהיהנ." לכל נער שידע לזמר את השיר בשלמותו –מעד- נדיר באות� ימי�  –פרוסות של שוקולד 

  .4, ש�, אליהו הכה-. אבד" התקווה"ח- שלו לוהל, בסופו של דבר שב איגלי לרוסיה
של סמטנה עד כי ") ולטבה" ("מולדבה"� הפואמה הסימפונית כ� התבססה ההשערה כי המנגינה הושאלה מתו+כל 255

היו עורכי התכניות מתחכמי� ומשלבי� , "קול ירושלי�"ב" התקווה"כאשר נאסר שידורה של , בתקופת המנדט
בעקבות זאת יצאה הוראה האוסרת ". התקוה"הדומה ל" מולדבה"בתכניות על נושאי� לאומי� את הקטע מ- ה

  .5, ש�, אליהו הכה-. בתכניות העבריות" לדבהמו"לשדר את הצלילי ה
  .ש� 256
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שכ- היא , כי מוצא המנגינה של ההמנו- הלאומי הוא על טהרת הקודש טע-, "זרה"

לי אפורטוג+הספרדית הכנסת יבבששרו " הלל"ל +יהודי ספרדי לח- מסורתילקוחה מ

מנגינות עתיקות של "בספר  1857+לראשונה ב פורסמהמוסיקה זו . ונדו-בל

כעשרי� שנה לפני שהתפרסמה היצירה של  ,"פורטוגאלית+יתדהליטורגיה הספר

שנקודת המוצא לרבי� ממחקריו הייתה , אידלסו-, לעומת זאת 257.סמטנה

שהמלודיה שלה� מתחילה , ער� רשימה של שירי� מעמי� שוני� , השוואתית

   258:"התקווה"בה� מתחילה  ות� צלילי�בא

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .80, ש�, מנשה רבינא 257
 .66, ש� 258
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נראה כי המקובלת ביותר היא שהתאמת המנגינה , מכל ההשערות שהועלו לעיל   

אשר שאב את , אימבר מיוחסת לשמואל כה-נפתלי הר/ של התקווה למילותיו של 

, פועל מעולי רומניה, כה- שמואל 259".העגלה והשוורי�"הלח- משיר רומני בש� 

מאחיו , עוד בהיותו ברומניה, 1887קיבל בשנת , זמר חובבואיש העלייה הראשונה 

 ,ע� כתובת חמה למזכרת מידי אימבר" ברקאי"המעלה קוב/ שירי� +צבי שביסוד

זמ- קצר לאחר מכ- עלה שמואל כה- לאר/ וכא- . בראש פינההתגורר ימי� אות� שב

נעימה של את אותה ) השיר בגירסתו הראשונה של אימבר ש�" (תקוותנו"התאי� ל

 ,בראשו- לציו-התיישב שמואל כה- ) 1888(ח "בשנת תרמ 260.זמר חורשי� רומני

  ,לכל מושבהמאחר ש. 1890 + אחרי ייסודה ב) קסטינה(לרחובות הגיע ע� שירו זה ו

 ופועלי, "התקווה"אימצה רחובות את  ,משלה" המנו-"אז היה , פרט לרחובות

   261.לכת מהיר+לשיר, לפי הלח- של שמואל כה-, הכרמי� הפכוה

כשיר ערש וכשיר , החל להתפשט בכל רחבי האר/ כשיר עבודה" התקווה" המנו-   

הוא , כדי לפגוש את הקיסר הגרמני, 1898כאשר ביקר הרצל באר/ בשנת . לאומי

ציבור את פניו משלחת פרשי� מבני המושבה וכל  בה קידמה, הגיע ג� לרחובות

לב- זר פרחי� + בכניסה למושבה הגישה לו תלמידה לבושה בתכלת. המתיישבי�

הגיעה לראשונה " התקווה" 262.כל הנוכחי� הצטרפוכש" התקווה"והחלה לשיר את 

 263).1895, ברסלאו(מאת פרידלנד " שירי מוריה"למערב אירופה הודות לקוב/ 

� המושרי� במושבות ויי מנשה מאירובי/ את כל השירי"באותה שנה ליקט הביל

                                                 
  ראה בי- היתר  259

  . 5 – 3, 1978נובמבר  –ט "חשו- תשל, )22( 2גליו- ' כר� ד, עתמול, "להמנו-" התקווה"כיצד הפכה ", אליהו הכה-
קוב/ לציו- , )1941א "התש – 1882ב "התרמ(ו- לציו- ראש, שלו בראשו- לציו-" לח-"וה" התקווה"שיר ", דוד יודילבי/

תולדותיו ותכונותיו בהשוואה ,  מקורו של ההמנו-". התקווה", מצוטט על פי מנשה רבינא. של ראשו- לציו- 60+יובל ה
  .29 – 28 ,)ט"תשכ, תל אביב( ותלהמנוני� של אומות אחר

  .290, )1980 ,ספריית מעריב: תל אביב(אומרי� ישנה אר/ , אב+ יצחק זיו
260

מפי איכרי לח- זה  היה שומע בילדותו, )בסרביה+ על גבול רומניה, איזור מולדביה(יליד אונגני , שמואל כה- 
 � אותופופובי/ התאי. ג יש בש�אש ידוע רק; לא ידוע מי חיבר לח- זה שהיה מושר מאות שני� ברומניה. מולדביה

. ימי-–שמאל , "אויס ציא", "Hois! Cea"!נגמר בחרוז חוזר השיר  ."העגלה והשוורי�" ,"Carul cu Boi" לשיר
 .חרישהבייחוד בשעת  ,בקריאה זו היו החורשי� הרומני� מאיצי� בשווריה�

   .290, ש�,  אב+יצחק זיו 261
  .4, ש�, אליהו הכה- 262
, הגולההרבה להופיע כחז- בקהילות  הוא .לשליחות באירופה, ממייסדי ראש פינה, יצא דוד שוב 1894בשנת  263

זימ- אותו אל החז- פרידלנד  ,"התקווה"סטודנט יהודי ששמע מפיו את . ובכינוסי� וחגיגות השמיע שירי ציו- חדשי�
ליווי ב" התקווה"לח- , 1895בשנת , בעקבות זאת ראה אור לראשונה. כדי שזה ירשו� את תווי הלח-, מברסלאו

  .ש�, הכה- אליהו". ארבע מנגינות סוריות"בתו� חוברת בש� , פסנתר



 151

. השירו- הראשו- של העלייה הראשונה, "שירי ע� ציו-"והוציא לאור קוב/ בש� 

רוב ". עוד לא אבדה"ו" תקוותנו"במקו� " התקווה"כא- נקבע לראשונה ש� השיר 

ישראל בתערוכה +נשלחו לבית- מושבות אר/" שירי ע� ציו-"העותקי� של 

  1896.264הבינלאומית שהתקיימה בברלי- בשנת 

העסיקה את התנועה , כאחד מהסמלי� הלאומיי� המרכזיי�, שאלת ההמנו-   

חובבי "הכריזו  1886כבר בשנת . "התקווה"הציונית הרבה לפני השתרשותה של 

בתחרות זכה שירו של . ראויי� לשמש כהמנו-הבמוסקבה על תחרות שירי� " ציו-

כהמנו-  1893ה בחרה בשנת בגליצי" ציו-"אגודת ". על הררי ציו-" ,דוליצקי. מ. מ

שיר שהתחרה , )226" (ש� במקו� ארזי�" ,את שירו של הסטודנט יצחק פלד

מדינת "בעקבות צאת ספרו של הרצל . על הבכורה בי- שירי המושבות" התקווה"ב

יז� פעיל ציוני אוסטרי , 1897בשנת  והכנות לקונגרס היהודי הראשו- "היהודי�

 500ותר� בעילו� ש� , "המנו- לאומי יהודי"ר בש� יונה קרמנצקי תחרות לחיבו

". הנוסח הטוב ביותר של המנו- לאומי יהודי"עבור כפרס ) דולר זהב 100+כ(פרנקי� 

ש� , שיצא בברלי-" ציוני"בירחו-  1897ההודעה על התחרות התפרסמה באפריל 

לשופטי התחרות נתמנו הרצל . צוי- כי התחרות פתוחה לשירי� בכל השפות

נכתבו  �רוב. שירי� מכל קצווי אירופה 45לוועדת השופטי� הגיעו . ונורדאו

. שירו של י(בצרפתית ורק אחד בעברית  3, באיטלקית 3, באנגלית 5, )33(גרמנית ב

  .התחרות נחלה כישלו- חרו/ והפרס לא הוענק לא0 שיר  265)".הינשא"בורוכובי/ . ל

. רכו ללא שירת המנו- בכללשלושת הקונגרסי� הציוניי� הראשוני� נעמסיבה זו    

" התקווה"הושרה  1900קונגרס הציוני הרביעי בלונדו- בשנת התכנסות הרק ב

קונגרס "בי- הקונגרס החמישי והשישי התכנס  266.בסיו� הדיוני� ובאופ- ספונטני

                                                 
  .ש� 264
  .81, ש�, מנשה רבינא 265
266

ומיד לאחר הצלילי� האחרוני� של ההמנו- !" אל מל� נצור"את , כנהוג באנגליה, ע� נעילת האסיפה שרו"...  
: היהודי הוכרעוגורל ההמו-  –החזיק אחריו ... הקהל באלפיו". התקווה"ק� מהקהל אלמוני ופתח בשיר , האנגלי

  .80 – 79, ש�, ה רבינאמנש." ניצחה" התקווה"
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הקונגרס הציוני מ-  267".התקווה"שא0 הוא הסתיי� בשירת , של ציוני רוסיה" זוטא

  268".התקווה"מתוכננת של תיימו הקונגרסי�  בשירה ואיל� הס) 1903(השישי 

  

שני בתנועה  כה למעמד של מעי- המנו-ז )44") (תחזקנה("" ברכת ע�"השיר    

שיר זה  269.בי- השירי� השגורי� ביותר של תחילת ההתיישבותנמנה ו הציונית

למרות שביאליק כתב את מילותיו עוד בשנת , מיוחס לתקופת העלייה השנייה

, שרו אותו -במקורות התקופה מספרי� על הזדמנויות שונות בה 270).1894(ד "תרנ

  : כמו למשל

" בצלאל"לאירופה בענייני " בצלאל"הספר +ביו� השני נסע פרופסור דוב ש/ מנהל בית"   

' לבר� את פרופ" בצלאל"אל הרכבת באו כל תלמידי ותלמידות . ולהכנסיה השמינית אשר בהאג

. בש� כל התלמידי� והתלמידות' למידות הגישה זר פרחי� להפרופאחת הת. ש/ בברכת הפרידה

קבלנו את . ברכנוהו וקבלו את ברכתו ונל� רחוק מהתחנה כדי לראות פניו ש�. הפעמו- מצלצל

 271".ברכת ע�"ו" התקווה"יר שפניו ב

  

אחד המרכזי� החשובי� של הפעילות , השיר א0 מוזכר בהתכנסות בראש פינה

  :צד שירי� פופולריי� נוספי�ב, המוסיקלית בתקופה

והיו משוחחי� על ענייני  272המורי� נוהגי� היו להתאס0 בכל ערב שבת בביתו של מר וילקומי/"   

: כגו-, לאר/+דיומא בצירו0 החלפת רשמי� על מאורע ספרותי שאירע באותו זמ- באר/ או בחו/

בעיות , "הצפירה"- או מאמר של פרישמ- שנתפרס� בעיתו, ספר חדש או שיר חדש של ביאליק

שרי� משירי הימי� , הנאספי�, היינו... מלבד שתיית התה ואכילת העוגות... 'חינו� כלליות וכו

" אשא עיניי אל ההרי�", "תחזקנה", 273"שאו ציונה נס ודגל", !"חושו אחי� חושו"הה� כמו 

                                                 
  .5, ש�, אליהו הכה- 267
ע� היאס0 הקונגרס הציוני השמיני  1907הגושפנקא הרשמית ניתנה להמנו- רק בשנת , פי מנשה רבינא+על. ש� 268

. ההמנו- הלאומי, "התקווה"בפרוטוקול של אותו קונגרס נרש� לראשונה שהקונגרס ננעל בשירת . בהאג שבהולנד
  .80, ש�, מנשה רבינא

269
  .213, )1960, תל אביב( המוסיקה היהודית יוצריה, ישראל שליטא  

270
מצאו מ- המוכ- את שירו של ביאליק , מלהיב ומפיח תקוות, השניה שיר מעורר ההעלייכאשר ביקשו עולי "  
עשר שני� לפני שהחלו להגיע ארצה הגלי� הראשוני� של , ד"השיר נכתב עוד בשנת תרנ"). תחזקנה" ("ברכת ע�"

אליהו . "…המנו- נדבקה אליו לראשונה המנגינה הרוסית שבה נתפרס�+א� רק משנתבקש כשיר, השניה הלייהע
, )1988, ירושלי�( 1914 – 1903, יהייה השניהעל, עור�, מרדכי נאור בתו� ,!"הוי המתאונני�, הוי המקונני�", הכה-
215.  
271

  .89, )1965, ירושלי�( אנס לשני� הראשונות'דיליז, מצוטט על פי גליה ירדני .1907 –ז "תרס ,"השקפה"  
272

 .מנהל בית הספר של ראש פינה 
273

 ).168" (נס ציונה"  
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המנוח היה  ומר וילקומי/. ועוד 274"הלאה ירד- הלאה זול", "על נהרות בבל", במנגינה מזרחית

   275".מלווה את השירי� בנגינה על הפיסהרמוניה

  

משה ביק מצא שמקורה ". מקובלת"המנגינה של השיר מופיעה בשירוני� כמנגינה 

קוב/ שירי� מהפכניי� "שיר מהפכני רוסי שנדפס תחילה ב –" שיר של מאי"הוא ב

   276.בעיר אירקוטסק 1917+ולאחר מכ- ב, 1916בשנת " בפטרבורג

  

 הנמנה ע� השירי� הפופולריי� ביותר בתקופת העליי) 124" (!חושו, אחי�, חושו"

עמ� וע�  ועקב כ� היה מזוהה, ויי� באר/"השיר נולד בקרב הביל 277.הראשונה 

הוא מתואר פעמי� רבות כשיר המלווה התכנסויות שונות של . מושבת� גדרה

בסיפורו של דוד  כמו למשל, בייחוד מעמדי� בעלי אופי פטריוטי מובהק, ויי�"הביל

  ):וי מגדרה"ביל(יודילובי/ 

 +ב-אליעזר  מביתו של[יצאנו כולנו מנחלת השבעה ] .מ. ש – ג"של פסח תרמ[אחרי הסעודה "   

מפי עשרי� בחורי� . שירה עברית בפינו, ושירה, לרחוב יפו הגדול] .מ. ש –בירושלי�  יהודה

והרי . ומלא את האוויר עוצמה ועזוז, ינסשחיבר לנו פ, !"אחי� חושו, חושו"נלהבי� בקע השיר 

  !"חושו, אחי�, חושו: "יהודה התנערו לשירתנו וענו ג� ה� לעומתנו

וישלי� כובעו מעל ראשו כדרוויש , ואש נשקה בבורוכובי/, התלהבו הנשמות, התרגשו הלבבות   

, אליי� נואעתה שב. עברית חיה+אלפיי� שנה לא שמעה אוזנ� לשו-! אר/, אר/, אר/: "ויזעק

וינה� , הקודש+וישק עפר, קומתו נפל ארצה+ומלוא!" נשבענו, החיה נחיה אות� ואת עפר� נחונ-"

   278!"אר/, אר/, אר/"והרי יהודה רעדו לשאגתו וענו ג� ה� לעומתנו !" אר/, אר/, אר/: "וישאג

  

הוא מוזכר במקורות לעיתי� . התפשט עד מהרה בכל היישוב!" חושו, אחי�, חושו"

  :כמו למשל, לאו דווקא כקשור לגדרה, קרובות

" יה חי לי לי"לפינס ו" חושו אחי� חושו: "בוקר בוקר ה� היוצאי� לעבודה ופיה� מלא שירה"   

   279)."א"תרנ, רחובות( …עבודה+ שיר

  

                                                 
274

 ).201" (שיר הירד-" 
275

 .177, )1993  + ג"תשמ ,המועצה המקומית ראש פינה( ב"תשמ –ב "תרמ. .ראש פינה בת מאה ,עור�, דוד ניב 
276

  .53, )1968 +  ח"תשכ( 4כר�  8/ בקו ,צלילת ,ביאליק. נ. של ח "ברכת ע�"מנגינת  " ,משה ביק 
277

 ההעליינמנה שיר זה ע� ששת השירי� המייצגי� של  1960במאי  20+מה אמנות וביקורת, משא לספרותב 
 .יהיהראשונה והשנ

278
+ זיכרונות אר/, אברה� יערי בתו� ,"1883 – 1882 –ג "תרמ, מזיכרונות דוד יודילובי/. ו בירושלי�"בני ביל"  

  .482 – 481 ,)1974, תל אביב(ק ראשו- חל ,ישראל
279

  .121, )ט"תרצ, תל אביב( פרקי� בתולדות היישוב, משה סמילנסקי  
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, בקע הד להווי חדש ומציאות אחרת הנרקמת והולכת באר/] ו"זמירות ביל[מ- הזמירות  …"   

אשר חיבר  "!חושו, אחי�, חושו"התבלט הזמר , למשל, כ�. ות החדשהכבר מראשית ימי התיישב

על א0 , ובו הקריאה המהפכנית לעליה, ישראל+ ו באר/"מראשי קבוצת ביל, יחיאל מיכל פינס

  280."ציונית+דאגת ההורי� ופתרונות ההגירה הלא, לעג הסביבה, ההיסוסי�

  

א0 הוא   , "שו- לציו-רא"המופיע במקורות ג� בש� , )53( !"ראשו� לציו�, האח"

. 281מראשו- לציו- בש� אריה ליפא שליט 16שאת מילותיו חיבר נער ב- , שיר מרכזי

למרות שהשיר מוזכר רבות במקורות  282.השיר הפ� עד מהרה להמנו- המושבה

לא מצאתי הוכחות שהוא התפרס� מחו/ לגבולות , המתייחסי� לראשו- לציו-

לא רק בגלל שהוא מהווה " טי התקופהלהי"שיר זה יוצא דופ- מבי- . המושבה

אלא ג� משו� שמנגינתו , דוגמה מובהקת לשירה מקומית בימי העלייה הראשונה

  . לא נלקחה מ- המוכ- אלא חוברה במיוחד על ידי מלחי- ספציפי בש�  ליאו- איגלי

  

, אחי�, חושו", בראשו- לציו-" ראשו- לציו-, האח"בדומה ל, )159( "משאת נפשי"

  :היה מעי- המנו- של המושבה חדרה,  ברחובות" התקווה"גדרה וב!" חושו

כיצד היה משה , עודני זוכר. של חדרה –של מאנה " משאת נפשי" …כל מושבה והשיר שלה"   

ובייחוד השתלהב ע� , "משאת נפשי"סמילנסקי הצעיר מחריש את אוזני בנעימתו המסולפת לשיר 

   283."]מ. ש – 1891[ שנת היווסד המושבה חדרההדבר היה ב …"תור האביב, מה נעמת"החורז 

  

ליצור  סיונות הבלתי פוסקי�יבמסגרת הנאופיינית יווצרותו של שיר זה היא דר� ה

והותאמה לה- , צ מאנה כתב מילי� ברוח התקופה"מ. שירה עברית וזמר עברי

  :מנגינה ממקור לא ידוע

כתב אותו על . 1891+ב, טיומקי- ע� העולי� מתקופת זאב, המנו- חדרה הגיע לאר/ מרוסיה"   

השירה  ישהיה מרבה לתרג� לעברית מגדול, מוכה שחפת, 27ב- , דווי משורר לירי צעיר+ערש

                                                 
280

  .213, ש�, ישראל שליטא  
281

  . 16 – 14הוא היה בטווח הגילאי� , בכל מקרה. גילו של הנער משתנה ממקור למקור  
 
282

  .289, )1980, ספריית מעריב: אביבתל ( אומרי� ישנה אר/, אב+יצחק זיו 
283

 בתו� ,"1891 – 1890 –א "תרנ –- "תר. מזיכרונות שמואל כה-. בימי ייסוד רחובות" התקווה"התפשטות שיר "  
  .674 – 673, )ז"תש, ירושלי�(' חלק ב, ישראל+זיכרונות אר/, אברה� יערי
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והוא עדיי- חול� כי , כמעט ונחרש כליל, המחלה כילתה את כוחו. מרדכי צבי מאנה, הרוסית

  :אר/ משאת נפשו –להתרפא באקלימה , ישראל+יאסו0 כוח וייסע לאר/

  , ית- לי כנפי נשריי מ, הה

  …תולעה, ג� לי, לי

  איי� אדמת קודש , איי� …

284" …יהירוחי ל� הומ
 

  

בזכות המילי� של מאנה , בי- היתר, ממש" להיט"השיר זכה לפופולריות והפ� ל

  :שביטאו את הכמיהה הקולקטיבית של המתיישבי� בימי� הה�

נו כיצד נגרר והושפע מהרוחות רואי� א, וכשאנו מעייני� בשירי מאנה בימי� הה�"...    

  :המנשבות

  עלי שדמות בר ופרי

  ;אעבוד ג� אנכי

  ,אשא0 רוח, אשיר, אעבוד

  ."אולי ישוב כוחי

  285".ציו-+חיבת"נפש פרטי והסמליות יחד ע� זאת ל+הרוויות כליו-, ו הושרו השורות האלה"בתרמ

  

לבד ללא מוזכר במקורות התקופה כשלעיתי� מובאות ממנו שורות בודדות בהשיר 

השיר , כ� למשל .ככל הנראה בגלל ההנחה שכל קורא מכיר אותו, ציו- ש� השיר

  :)1899(ט "באייר תרנ" למל"הירושלמי טיול של בית הספר מוזכר ב

הנראה מרחוק נס� רוח עליזות על  .]מ. ש – ראו חסידות ותתלמידה[המראה המרהיב עי-  …"   

  :לו לרנ- בנעימה הידועהויח, אלה מתלמידינו אש ישבו אתנו בעגלה

  חשרת אבר, היא החסידה"

  !זכת גו כסלת

  , מעלה, ש� במסילה הלאה

   286!"תחצה י� התכלת

  

                                                 
284

  .290 – 289, ש� ,אב+יצחק זיו 
285

: תל אביב( "ציו-+חיבת"לקט מאמרי� לתולדות . .של תנועהבבקרה , עור�, יבנאלי. ש בתו�, "ע� יובל החמישי�" 
 .38, )ט"תרצ, המרכז לתרבות

286
ראה ג� ישראל . 241 ,)1992, משרד הביטחו-( נא באר/+אעברה, עורכת, יפה ברלובי/ בתו� ,"לאר/ ירד-", דוד ילי-  

  .213, )1960, תל אביב(המוסיקה היהודית ויוצריה , שליטא
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נדו- בהרחבה כבר  ,"פה באר/ חמדת אבות"ידוע ג� בש� ה, )166(" ניצני�"השיר    

 הוא. מנגנו- אמצאת המסורת כדוגמה מובהקת לאופ- פעולתו שללעבודה זו במבוא 

ומהר מאד הפ� לאחד השירי� הפופולריי� שנכתבו באר/ לפני , 1912נכתב בשנת 

הבודדי� המושרי� אחד השירי� המוקדמי� הוא ג�  287.מלחמת העול� הראשונה

   288.עד היו�

  

 זכהא0  ,שהיה פופולרי מאד בתקופת העלייה הראשונה ,289)201( "שיר הירד�"

י המנגינה של הושר לפהוא  290".המנו- לאומי"תקופה מסוימת למעמד של במש� 

 ציתחהיה נפו/ במש , Die Wacht am Rhein + "הריי-המשמר על "השיר הגרמני 

השיר . 1871הפ� להמנו- הגרמני בשני� שלאחר  כמעטו 19+הה של המאה יהשני

, "להיטי תקופה"בדומה לרוב  1841.291כנראה על ידי היינרי� הופמ- בשנת הולח- 

  :למשל. י פטריוטיהשיר מוזכר בהקשר של אירועי� בעלי אופ

הנהיגה הפע� הראשונה את המנהג לעלות לרגל  …האינטליגנציה הצעירה של ראשו- לציו-"...    

דוד ילי- ואפרי� , ב- יהודה …הראשונה הייתה בהדרכתו של דוד יודילובי/ ההעליי. ירושלימה

צגה הראשונה זו הייתה הה. אלה" עולי רגל"ערכו אז הצגה לכבוד ") למל"מנהל בית הספר (כה- 

                                                 
היה מ- הפופולריי� ביותר במקהלות ציו- מלפני מלחמת העול� " יה מספר כי שיר זהחיי� מרחב, כ� למשל 287

יהודה ) 206 ,)א"תשמ, ר"מרכז זלמ- שז: ירושלי�( קולות קוראי� לציו-, המרחבי יי�ח. ("הראשונה ולאחריה
. מ- העבודה בטבקבעיקר בז, היינו מרבי� לשיר במושבה"... יה ייה השניברנשטיי- מראש פינה מספר כי בתקופת העל

. ראש פינה בת מאה, עור�, דוד ניב בתו�, עדות ליהודה עצבה. "פה באר/ חמדת אבות"שיר מאד חביב עלינו היה 
) 1960במאי  20( אמנות וביקורת, משא לספרותב. 174, )ג"תשמ, המועצה המקומית ראש פינה( ב"תשמ –ב "תרמ

  .יהייה השנייה הראשונה והעלימופיע שיר זה כאחד מששת השירי� המייצגי� של העל
288

  .215, ש�, אליהו הכה-  
289

, "משמר הירד-"וג� " הירד-"מכונה לעיתי� ג� ...") הלאה זול, ירד-, הלאה" ("שיר הירד-"ה אימבר "שירו של נ 
בספרות קיי� פעמי� רבות בלבול בי- שני ). 162...") (כשאו- רע� בשמי�" ("משמר הירד-"בנוס0 לשיר אחר ששמו 

אלא א� כ- מובאות , לא תמיד יודעי� לאיזה שיר בדיוק הכוונה" משמר הירד-"וכאשר מוצאי� את הש� , רי�השי
שיר "במידה ידועה של זהירות נית- להניח כי ברוב המקרי� מדובר ב. השורות הראשונות של המילי� או התווי�

 . יותר משו� ששיר זה היה פופולרי הרבה, ...")הלאה זול, ירד-, הלאה" ("הירד-
  : הראשונה הפועל מעולי רומניה מתקופת העליי, שמואל כה-, למשל, על כ� מספר 290
לפי הרגשתנו הציונית ראוי היה , כהמנו- לאומי] .מ. ש – הראשונה ההעלייבתקופת [הושר אז " משמר הירד-"השיר "

וכשבא אלינו , - הלאומילהמנו" משמר הירד-"צעירינו ביקשו לעשות את השיר , ואכ- …השיר הזה לאותו כבוד
בספטמבר  17 ,בוסתנאי, מזכרונותיו של שמואל כה-". משמר הירד-"קידמנו את פניו בשיר , המנהיג זאב טיומקי-

תולדותיו ותכונותיו בהשוואה להמנוני� של אומות , מקורו של ההמנו-. התקווה, מנשה רבינאפי +מצוטט על, 1937
  .71 – 70 ,)ט"תשכ, תל אביב(אחרות 

 
291

ליאו- איגלי . 81, )1994דצמבר  –ה "טבת תשנ(, )44( 7 כיווני�, "1949 +  1882, שירי צבא בזמר העברי", נת- שחר 
  .א� היא לא זכתה לפופולריות, חיבר מנגינה לשיר זה בראשו- לציו-
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בתו� המחזה שולבו . כתוב יהודית ומתורג� לעברית, מאת לילינבלו�" זרובבל"המחזה  –בעברית 

  292."משמר הירד-"ובתוכ� השיר , שירי�

  

     : 20+ישראל בראשית המאה ה+עמוס עוז השתמש בשיר זה כסמל של אר/

אבא בכבודו  …הלאה זרו�, הלאה ירד-. שולחתי לאסיה עותומנית, בעוו- זה, ומפני כ- …"   

   293"…פ- יהרגוני בקרדומי�, הואיל להבריחני באמצע הלילה

  

מאת המשורר נח שפירא הידוע ) 211( !")עמלי+לי+לי+חי+יה(" "שיר עבודה"   

רטואר השירי� הוא אחד הנסיונות הראשוני� להכניס אל תו� רפ 294נש+בכינויו בר

כחלק מהסמליות של התחלה חדשה ומפנה , המתהווה גוו- מוסיקלי מקומי

אלא שבגלל , "שיר עבודה"שמו המקורי של השיר היה  .בתולדות הע� היהודי

נש עצמו + בר. פעמי� רבות התפרס� השיר בש� זה" יה חי לי לי"החזרה על הפזמו- 

נרש� בעפרו- על ] זיכרו- יעקב[ .י"זכ. ה"אייר תרנ' ה"היד של השיר + ציי- בכתב

אי-  295".חיקוי לשיר הערבי על העבודה ומושר בלח- ההוא, השדה בשעת העבודה

נש +אלא רק שבר, אנו יודעי� כיו� לאיזה לח- בדיוק התכוו- והיכ- שמע אותו

+ נש השתלבה בתפיסת הפסאודו+שאיפתו זו של בר 296.התכוו- לחקות לח- ערבי

 .ישראל+ חזרה אל מקורות כביכול עתיקי� באר/אוריינטאליות כמסמלת את ה

בדומה לשירי , השיר הוא מערבי ביסודו, למרות כוונותיו המוצהרות של המחבר

במקור אחר מסופר כי מתיישבי רחובות שרו  .והשנייה האחרי�העלייה הראשונה 

  ):1891(א "אותו ביציאת� לעבודה כבר בשנת תרנ

                                                 
292

רונות מזיכ. רחובותבימי ייסוד " התקווה"התפשטות שיר "). 201" (שיר הירד-"ל, ככל הנראה, הכוונה כא-  
 672, )ז"תש, ירושלי�(' חלק ב, ישראל+זיכרונות אר/, אברה� יערי בתו� ,")1891 – 1890(א "תרנ –- "תר. שמואל כה-

– 673.  
 .138, )ללא תארי�, כתר: ירושלי�(קופסה שחורה , עמוס עוז 293
מקישינב כפועל  הוא עלה. היה אחד הראשוני� באר/ לפעולות ארגו- פועלי�) 1863+1931) (נש+בר(נח שפירא  294

מאוחר יותר נשלח שפירא מטע� . את אגודת הפועלי�, יחד ע� מחבריו, ברחובות בתקופת יסוד המושבה וייסד ש�
בשנותיו האחרונות התפרנס מעבודות . פועלי היקב לפריז לנהל משא ומת- לסידור� של הפועלי� הותיקי� על הקרקע

  .182רה הע, 93מ "ע, 5שפירא ראה ג� פרק על נח . משרד וחנוונות זעירה
, מפעלי תרבות וחינו�: תל אביב( הוא נח שפירא, נש+ומחברו בר" עמלי+הה+לי, יה חי לי"השיר , מנשה רבינא 295

1966( ,23. 
296

  .213, ש�, ישראל שליטא  



 158

, "יה ח לי לי"לפינס ו" חושו, אחי�, חושו: "ה� מלא שירהבוקר בוקר ה� יוצאי� לעבודה ופי"   

  297."נוח שפירא, שחובר על ידי אחד מפועלי המושבה" שיר עבודה"

  

והיה  19+ של המאה ה 90+אי- ספק כי השיר נכתב בראשית שנות ה, מכל מקו�

  .קו� המדינה וא0 מעבר לזהות עד פופולרי מאד ביישוב כולו לפח

  

נושא , ישראל+ מהווה דוגמה מצוינת לקשר ע� אדמת אר/ )81( "המחרשת"שיר    

אליקו� צונזר כתב אותו תחילה . שבתנועה הציונית ייחסו לו חשיבות רבה כל כ�

ישראל התעלמו מתרגומו + באר/. ולאחר מכ- תרגמו לעברית, ")די סאכע("באידיש 

ר מילות השיר סימלו את המעב 298.נש+והשיר התפרס� בתרגומו של בר, של צונזר

קצרו , האס� מלא בר, לחור0 מוכ- כבר: "... מאורח החיי� הגלותי לחיי איכרות

בי-  הניגוד המבוטא בשירציו- דינור מדגיש את + ב-...". פה על אדמתי, ידי ולא זר

  :חיי� מלאי הדאגות של היהודי הגלותי לבי- חיי האושר בכפר

הפרנסה + יהודי הטרוד בדאגתהביעה בתו� עממי את חלומותיו של ה" מחרשה"ושירת ה …"   

שטרות ", "הלוואות והקפות"במקו� . על אשר� של חיי הכפר ואת געגועיו לפשטות�, הקשה

זריעה וקצירה  –" שיכורי� מתועבי� ופקידי מכס נוגשי�", "מתחרי� ופנקסי�", "וזמני פירעו-

� בגני� טיולי", "קישוטי� ותכשיטי�", "מגבעות ונוצות"במקו� ! בעול� אלוהי� החפשי

   299."חי עבודה כשרי� והסתפקות במועט –" ומסעות למרחצאות

  

 Dort woעל בסיס השיר הגרמני  1890נכתב בשנת ) 226( "ש� במקו� ארזי�"   

die Zeder ז "ש(לעברית מספר תרגומי� לשיר  300.והתפרס� מאד במקור ובתרגו�

ויות הסטודנטי� שימש מעי- המנו- להסתדר והוא, )קפל-. פ, רוזנבלו�. נ, גוטמ-

                                                 
297

  .121, )ט"תרצ, תל אביב( פרקי� בתולדות היישוב, משה סמילנסקי  
  .213 – 212, ש�, ישראל שליטא 298
 299

מביא שיר זה אליהו הכה- . 168 – 167, )ב"תרצ, תל אביב(חלק ראשו- , חיבת ציו-, )ב- ציו- דינור(נבורג די. ב  
מצוקה , כדוגמה לחוסר קורלציה מוחלט בי- חייה� האמיתיי� של המתיישבי� הראשוני� שהתאפיינו בקשיי�

". תאנתוי עונג איש תחת גפנו ותחת יושבי� תושבי האר/ מדושנ"כאילו , לבי- התמונה המצטיירת מהשירי�, ומחלות
  .214 ,ש� ,אליהו הכה-

300
, ישראל שליטא ."הזימרה הלאומית"ישראל שליטא כולל שיר זה בי- השירי� החשובי� והשגורי� ביותר של   

  .213, ש�
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הושר מעל בימת הקונגרס הציוני וולהסתדרות הנוער הציוני ל "בחוהציוניי� 

 :כמו למשל, השיר מוזכר לא אחת כשיר מושר ואהוב במקורות 301.הראשו-

+ר ברו� ב-"ד[אבא שלי ... מהמחזור הראשו-, "הרצליה"את השיר הזה תמיד שרו בגימנסיה "   

  302..."בסקי'מהמורה למוסיקה חנינא קרצ –בתור תלמיד  העתיק אותו.]... מ. ש –יהודה 

  

 …במקו� ארזי�, ש�: מי- שיר קט- היה לה. יושבת כל היו� בחלו-, אשתי, אהובתי, והיא …"   

  303"…זי�+במקו� אר, ש�: הנני אשיר לכבוד�? הואלת להכיר את השיר

  

- המנו- וא0 הפ� למעי )1887בשנת נכתב ( שרה שפיראמאת  )9( "אל טל ואל מטר"   

, מוזכרו, השיר היה פופולרי במיוחד בתקופת העלייה הראשונה 304.תורג� לגרמנית

לשיר שתי גירסאות  305.ו בראשו- לציו-"כשיר שאהבו לשיר בני ביל, בי- היתר

. המושרת יותריתה יה, ככל הנראה, הגירסה הראשונה). 'ראה נספח ב(מוסיקליות 

אמר על ) יהודה+ר ברו� ב-"ד(ודה כי אביה יה+על הגירסה השנייה כותבת נתיבה ב-

המנגינה נמשכת ! לא אהבנו את השיר הזה: המנגינה מכוערת מאד"... השיר הזה כי 

  306...".ואינה חיה. ונמשכת

  

לא כוללת את כל השירי� המופיעה בראשית פרק זה קרוב לוודאי שהרשימה    

כל השירי� זאת  א� יחד ע�, יהייה הראשונה והשנישהיו נפוצי� בתקופת העל

נית- לראות ברשימת שירי� זו . הכלולי� בה היו פופולריי� מאד בקרב המתיישבי�

של השירה העברית  היעל אופיהמעיד , מייצגת את הרפרטואר הבסיסיכ

כשהבולטי� שביניה� , אנרי�'נמצא ברשימה זו שירי� כמעט מכל הז. בראשיתיתה

שהרי במקרה של שירי , המפתיע האינו תופעה ז". געגועי�שירי "ו "עידודשירי "ה� 

בשירי ואילו  ,שירי� נושאי המטע- האידיאולוגי הכבד ביותרמדובר בהעידוד 

                                                 
301

  .179, )א"תשמ, ירושלי�( קולות קוראי� לציו-, מרחביה חיי�  
302

  .1912 – 1910מדובר בער� בשני� . 20, )1991, כתר: ירושלי�( מראוטוביוגרפיה בשיר ובז, יהודה+ נתיבה ב-  
303

של  20+ וה 10+ תקופה של שנות ה הקטע מספר על. 140, )ללא תארי�, כתר: ירושלי�( קופסה שחורה, עמוס עוז  
  .המאה העשרי�

304
 .171, ש�, חיי� מרחביה 
305

 .90, )ח"תשמ, ירושלי�( 1930 – 1862זיכרונות . התל� הראשו-, יהודה ראב 
306

 .12, )1991, ירושלי�( אוטוביוגרפיה בשיר ובזמר, יהודה+נתיבה ב- 



 160

אשר ברוב המקרי� ביטאו את , במנגינות מוכרות מארצות המוצאהגעגועי� מדובר 

  .געגועיה� של המתיישבי� לאר/ הולדת�

כגרעי- ראשוני " ע�+ישיר"שימשו בתרבות העברית מעי- תחלי0 ל" להיטי�"ה   

גרעי- של פולקלור שהתגבש אצל  –להתפתחות של תרבות מוסיקלית לאומית 

אשר , התהלי� המוא/ של אמצאת המסורת. אומות אחרות במש� דורות רבי�

העצי� ג� את ההיווצרות של הפולקלור המוסיקלי באר/ , תואר בפרקי� הקודמי�

, ע� בעברית בימי העלייה הראשונה+מרגע שנוצר זמר. ונת- דחיפה עצומה להמשכו

שירי� מסוימי� : הוא המשי� להתפתח בדומה לפולקלור עממי באומות אחרות

  +  משו� שה� איבדו את הרלוונטיות שלה� בעוד ששירי� אחרי� נשרו, השתרשו

הנסיבות שבה� שרו את השירי� , המנגינה יצאה מהאופנה, המילי� הפכו למיושנות

בסו0 התקופה בה עוסק . רפי של האוכלוסייה השתנההמבנה הדמוגאו , השתנו

כאשר נפתח עיד- חדש מבחינה מדינית ע� החלת המנדט הבריטי , המחקר הנוכחי

נפתח ג� עיד- חדש מבחינת התרבות המוסיקלית שהמשיכה , ישראל+על אר/

  .להתפתח בתנופה אבל כבר על בסיס קיי�
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  סיכו�

  הולדתה של תרבות מוסיקלית לאומית

  

בערוב , הרקע האמוציונלי של הדור ההוא"] ציו��חיבת"שירת [כ� נתגלה ונשתק
 בשירה זו  …"   

וניצני בשרה של תקופת עליה , מזה –נפש לקימו� שממותיה �ערגה לציו� ומשאת: ט"י�המאה ה

  307."מזה –ובני� חדשה 

  

לכוו� של  אירופית� הגלותית המזרח שירה היהודיתנטתה הלפני תקופת הציונות    

 ש�מוטיבי� עצובי� אשר שיקפו במידה רבה את המציאות של הקהילות היהודיות 

ג� הוא  הרוח בשירי� עובר�מצב, הציונית המהפכהבעקבות  .�19בשלהי המאה ה

, עידוד ושאיבת עידוד, אומ', הרוח השולטי� עתה ה�  תקווה�הלכי: שינוי דרמטי

ראינו דוגמאות של . וכל זה כתחלי
 להשלמה ע� רוע הגזירה, אה לקרביאה ליצקרי

 מקוסטינה עד"או ) 166" (ניצני�"הרוח הכללי כמו �שירי� בה� חל מפנה במצב

רק במספר מצומצ� של שירי� עדיי� נית� היה למצוא את  308).158" (ראש פינה

  : כגו�, הרוח הגלותי הקודר �מצב

  

  ,עי ירטיבודמ –אל טל ואל מטר "

  את הררי�, ציו�

  , דמינו יאדימו –לא אש ושמש 

  )9(  "אל טל ואל מטר" �." את שמיי�, ציו�

  

                                                 
 
  . 214, )1960, תל אביב( המוסיקה היהודית ויוצריה, ישראל שליטא307
כאשר ברור כי , הרחבת נושא זה דורשת מחקר השוואתי מיוחד בי� תרבות האידיש לבי� התרבות העברית החדשה 308

יפה  .הרוח בשירי עבודה�ת על שינוי דומה במצביפה ברלובי' מדבר .ק בתחו� השירי�לא ר מפנה זה התרחש
 –ה "אייר תשמ( 63, 77עיתו� , )"1948 – 1882(ע� �העבודה כשיר�שירת, "כוכבנו עבודה, הסול� עמל כפיי�", ברלובי'
   .95מ "ראה ע .24, )1985אפריל 
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טבעי היה ו, לולי של שירי� רבי� לא שונה בהרבה משירי מהפכה בכלליהתוכ� המ   

לצור�  .כלל מטע� אידיאולוגי כבד בדר� ישאישראל �הרפרטואר הראשו� באר'ש

  :למשל. שיר באופ� אקראי כמעט הדגמה אפשר לבחור בכל

  ,אאמינה ג� בעתיד"

  ,א
 א� ירחק זה היו

  ישאו שלו�, א� בוא יבוא

  )17(" אני מאמי�" –." לאו� מלאו�, אז וברכה

  

  :כמו שירי ערש אפשר למצוא שורות כמו" טרליינ"אנר 'אפילו בז

  הרבה מאות שני� נדי�"... 

  ;ה� ג� פה וג� ש�

   –א� ה� מקווי� כי יו� יבוא 

  ... ושבו ליות ע�

  

  :אז תישמע שאגת אריה... 

  !"אלי –מי לע� "

  :כול�, אז יריעו כול�

  )217( "שיר ערש" –!" המשיח חי"

  

יה ישירי� בתקופת העלההמוסיקלית לא מתאפיי� רפרטואר  המבחינ, לעומת זאת

של מנגינות  "ייבוא"הלחני� הינ� שכ�  רוב , בייחודיות סגנוניתיה יהראשונה והשנ

שמייחד רפרטואר מה מלבד השפה העברית אי� , במילי� אחרות. אירופיות קיימות

 תרבות עבריתהחייאת השפה העברית לא הביאה בצדה . מובהק ישראלי�זה כאר'

כל , כ� .שהפכה לרבות הימי� לתרבות העברית ,תרבות בעברית אלא, באופ� מיידי

; ברי היה בעברית מראשיתווחשוב לציי� כי הזמר הע, השירי� הושרו באר' בעברית

כתוצאה  .כל זה התרחש תו� הזנחה מוחלטת של ההיבט המוסיקלי הטהור ,אול�

  ".ישראלי�אר'"שו� נסיו� לחפש צליל בלא נצפה בשני� אלה כמעט ו, מכ�

מאחר שהצד המוסיקלי של השירי� היה מבוסס בעיקרו על מנגינות אירופיות    

, ראשית. פר היבטי� של ההשפעה האירופיתעל מס חזור בקצרהברצוני ל, קיימות

 )אידלסו� ,בי� היתר, זאת כפי שעושה(בשירי המקהלה קוליות והוספת קולות � רב
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 אלו ואלו"ו) 162( "משמר הירד�. "מייצגי� גישה פוליפונית מערבית טיפוסית

 ,לכל דבר �יאאירופ י�אמנותי י�שיר �הינ, למשל, מאת אידלסו�) 8" (מודי�

המולחני� ראינו מספר שירי� , בנוס
 על כ� .קולות ההלה בארבעלמק י�הכתוב

 "...השכחת, ידידי"כמו למשל , Lieder)(במסורת של שירי� אירופיי� אמנותיי� 

שירי� "שירי� שהופיעו תחת הכותרת  ,באופ� כללי, או, )178" (עפרה", )129(

, ריתהעבש בשפה מלבד השימו. "האמנותית מולחני� לפי המסורת האירופית

של  שירי� אלה אינ� נבדלי� מהרפרטואר העשיר של שירי� אירופיי� אמנותיי�

   .)מרוסיה ומגרמניה בפרט( �19המאה ה

בשיר , למשל. הטבע והאד�, יחס רומנטי אל הנו
מאפיי� אירופי נוס
 הוא    

עומד המשורר בודד ע� מחשבותיו מול הטבע ברוח הגישה ) 159( "משאת נפשי"

  : רופיתהרומנטית האי

  שמש אביב נטה ימה"

  ;   עד לקצות שמי�

  ,זיו חכלילי הוצק שמה

  ;תאווה לעיניי�

       

  סביב תשלוט שלוות השקט

  עלה בל יתעורר

  דומ�, בדד, על ראש גבנו�

  ".יושב לו המשורר

  

את  מבחינת התוכ� המילולי מזכיר) היהגירסה השני() 202(" שיר הל�", באופ� דומה

   .מאת שוברט" הטוחנת היפה"חזור השירי� שיר הראשו� מתו� מה

פניה לעבר החיפוש אחר שורשי� לאומיי� והיה ה התקופה הרומנטיתפ� אחר של    

בעיקר , העבר הרחוק אלמנטי� לאומיי� שאבה מ�ג� התנועה הציונית . הרחוק

 ג"ל"(שירי� על המיתוס הלאומי : כגו�, כאלה שיש בה� מ� הגבורה היהודית

כללה יסוד של מסתורי� ג�  באירופהלעבר פניה ה. )128( "הייחנוכ" ,)139( "בעומר

מספר על ה, אידלסו�מאת  )1( "אגדת הירד�"השיר , למשל, ברוח זו כתוב; וריחוק
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ריכרד מאת " זהב הריי�"אי� אפשר שלא להיזכר כא� ב(כתר הזהב במצולות הירד� 

  ).ואגנר

בחזונ� לויה פעמי� רבות צמיחתה של התרבות המוסיקלית העברית הייתה ת   

שחלק גדול מהפעילות , למשל, ראינו. ובפעילות� הענפה של אישי� בודדי�

הספר המקומי �המוסיקלית בראש פינה היה פרי יוזמתו האישית של מנהל בית

של אברה�  האינטנסיבית פעילותו ביותר היאמובהקת הדוגמה ה .שמחה וילקומי'

טקסטי� ו בולטי�� של משוררי� יהודיי� הלחי� טקסטי� רבי שג� ,צבי אידלסו�

מנגינות קיימות  התאי�, לדפוס, שלו ולא שלו, שירי� רבי� הביא ,מ� המקורות

 309.למוסיקה שלו או למוסיקה ידועה י�טקסטוא
 חיבר  לטקסטי� עבריי�

בסיס רחב של פולקלור , ומהר, על רצו� עז לספק השל אידלסו� מעיד זו פעילותו

מדרגה נוספת בתהלי� הפיכתו של הע� היהודי כ ,לאומיתעממי כמסד לתרבות 

 .רצו� זה משתלב באווירה הכללית של בניה ויצירה ששררה אז באר'". ע� נורמלי"ל

הרגיש שעליו לתרו� את חלקו כמיטב , ולא התייאש ועזב, נשאר באר'אכ� שמי 


  .יכולתו למפעל המשות

אילו , דהיינו, ד מתהוות מסורותכיצניתוח שירי העלייה הראשונה והשנייה מגלה    

מה , "לאומי"גורמי� ומנגנוני� קובעי� מה ייכנס אל תו� הקורפוס של רפרטואר 

בנוס
 על  .ומה המידה בה נית� להשפיע על תהלי� זה שהוא טבעי מעיקרו, ייפלט

חברו בו , לבודד את הרכיבי� של תהלי� המצאת המסורתמאפשר  ניתוח זה, כ�

מודעות לגודל המעמד  )ב(תרבות חדשה  רצו� עז ליצור) א(: מספר גורמי�

מזרח ומערב שורשי� אירופיי� מבחינה גיאוגרפית ו�שורשי� מזרח)  ג(, ההיסטורי

  .ספרותית ומוסיקליתאירופיי� מבחינה 

סוגיה כיצד נולדה התרבות את הדיו� מקי
 לבמחקר הנוכחי ביקשתי להעלות    

קשר אמי' בי� היה מתו� ההנחה כי קיי�  ,פופולרית בישראל� העממיתהמוסיקלית 

הפוליטית  אידיאולוגיהה לבי�של כינו� ראשית היישוב באר'  היסטוריותהנסיבות ה

                                                 
 .142 � 141 מ"ע, 6פרק ; 105 � 103מ "ע, 5ראה פרק  309
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בי� א� מכוו� ובי� א� , התהלי� של גיבוש התרבות .של התקופה המצע התרבותיו

 .היה מקביל לגיבוש המוסדות הראשוניי� של המדינה לעתיד לבוא, ספונטני

בצד , היישוב ת מאושיותהתרבות התגבשה מלכתחילה כאח, רותבמילי� אח

גופי� שלטוניי� , מפלגות פוליטיות, לעזרה הדדיתאגודות , יישובי� חקלאיי�

להניח יסוד לישות  השנועדהתארגנות חברתית אחרת כל או מסוגי� שוני� 

  .היהודיתהלאומית 

רה מאד במסר א� ברו ,אולי לא מגובשת –משקלה הרב של האידיאולוגיה    

לא רק הוא בא לידי ביטוי . היה נוכח בכל פעולה תרבותית –שלה  המרכזי

�תרבות ואמנות באר'אלא ג� במגמתיות בולטת להקמת , י�פטריוטי טקסטי�ב

או אמנות סיפורי� , שירי�, הצגות, טקסי�, חגיגותאשר באו לידי בטוי ב, ישראל

כפי  .� לקידו� התרבות החדשהפי יכולתו לתרו�נשפט עלאכ� כל תחו� . פלסטית

  : שמציי� יעקב שביט

ישראל מראשית המאה העשרי� � פני המציאות התרבותית של החברה היהודית החדשה באר'"   

שבתוכה הול� ומתגבש , עד פרו' מלחמת העול� הראשונה ה� דיוק� של פרובינציה תרבותית

, יה ביססהיה השניהעלי. משנהבצד ריבוי של תרבויות , תחומי ובעל איכות�מרכז תרבותי רב

ישראל ויצרה את �העמיקה והרחיבה את אחיזתה של התרבות העברית בחברה היהודית באר'

כזהות בעלת משמעות היסטורית , "תרבות עברית"ל" תרבות יהודית ארצישראלית"הזהות בי� 

לת של היא תרמה ליצירה ולהתפתחות של כמעט כל רכיב בעל ער� במסגרת הכול. מעצבת עמוקה

  310."התרבות העברית

  

תפקיד מרכזי בעיצוב דמותה  היה לאידיאולוגיה ,ראתהכפי שעבודת מחקר זו ה   

דיו� רציני על עצמה לא התקיי� בתקופה למרות ש ,העממית באר'המוסיקה של 

                                                 
310
 בתו�, "הייסוד להתפתחות התרבות העברית בתקופת העליה השני�קווי: תרבות ומצב קולטורי", יעקב שביט 

להל� קטע אופייני ממנו נית� ללמוד על . 366, )1997, יד יצחק ב� צבי: ירושלי�( יהיה השניהעלי, עור�, ישראל ברטל
אול� זה מאפיי� ג� את היחס , נ� על האמנותמדובר בו אמ; אווירה של התלהבות בבריאת התרבות והאמנות

  :לבריאת התרבות
לילי� וחבר� הצייר הצעיר . במסיבה קטנה של ידידי� בבית אחד ביו� השבת סעדו פרופסור ש' והצייר מ"   

ישראל ולחיי האמני� �באר' ].מ. ש –ההדגשה במקור [ האמנות הישראליתוישא בעל הבית כוס לחיי  …רוטשלד
  .מלאכות גדולה זו לברוא אמנות עברית יפהשבאו אלינו ב

והצליל הר� והעניו של הקשת הכוסות זו בזו נדמה באזני לקול רע� מקלעי� שנהוג עתה באומות העול�    
ומתו� צליל הקשת הכוסות שמעתי בת קול . המאושרות להשמיע בשעות גדולות לבשר להע� בשורות טובות ונחמות

 ."תחילת יצירה של אמנות ושל יופי על אדמת הקודש לנו, גדולה בדברי ימינו מבשרת תחילת שעה, עליזה ושמחה

, עורכת, מצוטט על פי גליה ירדני, )1906 –ו "תרס( השקפה, !"ישראל�לחיי האמנות העברית באר'", יהודה�אליעזר ב�
  .62, )1965, מ"המכו� להוצאה לאור בישראל בע: ירושלי�( אנס לשני� הראשונות'דיליז
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ההנחה המובנת מאליה כי יש ליצור מלבד , הסגנו� המוסיקלי הלאומיאופיו של 

ואי� זה משנה לצור� הדיו� א� הלחני� . בות אחרי�מוסיקה לאומית בצד נכסי תר

 ;כולל העובדה שהשירי� היו למעשה מסורת מומצאת, היו מקוריי� או מותאמי�

יסודות איתני� לזמר העממי אשר הניחו  ,התקדי� ותהכמות והתנופה חסר ותחשוב

  . נתנו דחיפה עצומה להמש� התפתחותוובאר' 

האופי הלאומי של  לפיה, ת גישתו של דלהאוזמציאות זאת ממחישה פע� נוספת א   

. פי מאפייני� המצויי� במוסיקה עצמה�יצירה מוסיקלית מסוימת לא נקבע על

 .מוסיקליי��המשמעות הלאומית שמקבלת יצירה מוסיקלית תלויה בגורמי� חו'

, בעל צביו� לאומי מסוי� הואא� המלחי� התכוו� שקטע מוסיקלי , דהיינו

על ההיסטוריוני� לקבל תופעה זו כעובדה , ככזהשומעי� אותו  אכ� שלו והמאזיני�

האופי הלאומי של קטע מוסיקלי מסוי� איננו נגזר , לשו� אחרת. אסתטית נתונה

טועני� מוטי רגב  דומהרוח ב 311.מהמאפייני� הסגנוניי� המצויי� במוסיקה עצמה

 את ייחודה מסמלותלמרות שמוסיקה פופולרית ומוסיקה עממית  ואדווי� סרוסי כי

הזהות הלאומית הישראלית  ,אחדות וההומוגניות שלהאת ה, תרבותי של אומהה

                                                 
311   Carl Dahlhaus, "Nationalism in Music", in Between Romanticism and Modernism (University of 

California press, 1980), 86 – 87. 
הצבע ... אותו אלמנט מוסיקלי יכול להיחשב לנורווגי אצל גריג ולפולני אצל שופ�"כי , בי� היתר, דלהאוז טוע�

  ."ופיעחשוב הקונטקסט בו הוא מ –הלאומי 

Ibid., 95. 
תכונות משותפות רבות , ברונו נטל ד� בתכונותיה של מוסיקה עממית אירופית ומגיע למסקנה כי בצד סימני הייחוד

מוסיקה עממית . סוגי שירי�, אופ� השירה, סגנו� מטרי, שימוש בסולמות ומודוסי� משותפי�, מבנה סטרופי: לה
  ראה פרק שלישי  .וחקא
 א� מר, אירופית באה ממקור היסטורי אחד

The General Character of European Folk Music 
  בספרו

Bruno Nettl, Folk and Traditional Music of the Western Continents (Prentice Hall, 1973), 37 – 58.   
, מצד אחד. זו עבודה בו עוסקתרפרטואר הישראלי הלאומי הראשוני מאפיינות ג� את האירופיות אלה � תכונות כלל

של  לחני� " זהות הלאומית"ה, ומצד שני, ישראליי� לאומיי��לא נמצא בלחני השירי� תכונות ההופכות אות� לאר'
  .אלה אינה מוטלת בספק

כדוגמה להיטשטשות הגבולות בי� היסוד ") אר' הגיבורי�(" Kalevala""טרוסקי� מביא את הפואמה הפינית בש�    
והייתה מבוססת על חומר , 1835יצירה אפית זו התפרסמה לראשונה בשנת . ה המומצאלבי� ז" אותנטי"�העממי

יצירה זו מעול� לא , בצורה בה התפרסמה. Elias Lonnrotידי �עובד וצור
 לידי נרטיב אחיד על, שנאס
 מהאיכרי�
מודרנית שנועד אול� עובדה זו לא הפריעה לפואמה לשמש מעי� סמל של פינלנד ה, הייתה קיימת בקרב האיכרי�

, Kalevala""הפואמה , יתירה מזאת. קרבה וסולידאריות לאומיי�, ליצור בע� הפיני כולו תחושה של ליכוד

יצירה שנתפסה  –) Longfellow(מאת לונגפלו ) �Song of Hiawattha") "1855שימשה מודל ל, בתרגומה האנגלי
, כשיר אפי לאומי, אתניות שונות ונבדלות זו מזואומה צעירה אז שהייתה מורכבת מקבוצות , בקרב האמריקאי�

אשר תא� את הקווי� הפונטיי� המיוחדי� , וזאת על א
 העובדה שהפואמה הייתה מבוססת על משקל הטרוכיאוס
דוגמה זו ממחישה היטב כי יצירה נחשבת ללאומית , למרות שאי� מדובר כא� ביצירה מוסיקלית. של השפה הפינית

  .ולאו דווקא בזכות מקור המרכיבי� שלה, תפסת ומתקבלת כלאומיתנ, ברגע שהיא מכוונת
Richard Taruskin, "Cultural nationalism and German Romanticism", in "Nationalism", Grove Music 

Online, <http://www.grovemusic.com/shared/views/article.html?section=music.50846>. 
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ידי � איננה טמונה במבני� הצליליי� הספציפיי� של המוסיקה שנתפסת על

זהו יותר אוס
 מצטבר של פריטי� מסגנונות מוסיקליי� ". ישראלית"הישראלי� כ

שובי� של החוויה שוני� שבמש� הזמ� ובצמתי� היסטוריי� וחברתיי� ח

 312.הישראלית קיבלו את המשמעות של וריאנט אחד או יותר של הישראליות

מוסיקה נתפסת כלאומית לא בגלל תכונות מוסיקליות , במילי� אחרות

משמעות זו מתגבשת כתוצאה ה� . אלא בגלל המשמעות הנלווית אליה, אינהרנטיות

   .שני��� מפרקטיקה רבתוה, חברתיי� וטקסיי�, מנסיבות ותהליכי� היסטוריי�

כמעט כל סוג של מוסיקה פופולרית של המאה נית� אפילו להכליל ולומר כי    

, נלקחו, כולל אלמנטי� שנשאלוה" כלאיי��ייצור"העשרי� היא למעשה מעי� 

, יחדיומתחברי� כשאלמנטי� אלה . אומצו או סוגלו ממקורות שוני�, הותאמו

ה� מצטרפי� יחד , יומית�כפרקטיקה יו�כתוצאה מיצירות מוסיקליות שנוצרו 

באופ� .  למה שיוצרי המוסיקה וקהל מאזיניה תופסי� כמוסיקה לאומית אותנטית

 local"" (אותנטיות מקומית"הטוענת ל �20זה נוצר מצב שמוסיקה עממית במאה ה

authenticity" (והרומזת על��עמוקי �היסטוריי �, ידי כ� לשורשי �היא לעיתי

שנבנתה ממקורות שוני� במטרה  מאוחרתציה אלא קונסטרוק קרובות אינה

  313.לאו� מודרנית�להתאי� לצרכי� ואינטרסי� של מדינת

נדידת� של . מצב דברי� זה הוא טבעי בהחלט ברגע שע� מסוי� איננו חי בבידוד   

� מביאה איתה בהכרח ג� העברה של אלמנטי� תרבותיי� אנשי� ממקו� למקו

ויוצרת שילובי� תרבותיי� שעוברי� תהלי� התגבשות והשתרשות בתור תרבות 

גובר במקביל , ככל שגוברת נדידת� של אנשי� ממקו� למקו�". אותנטית"לאומית 

 הרמוניה ,מלודיהתבניות של , מצלולי� –תהלי� ההעברה של חומרי� מוסיקליי� 

הגירת� של היהודי� ממזרח אירופה . אופני ביצוע, שימוש בכלי נגינה, קצבמו

החל מסו
 רק  .אינה יוצאת דופ� מכלל זה �19 ישראל החל מסו
 המאה ה�לאר'

                                                 
312

 Motti Regev and Edwin Seroussi, Popular Music and National Culture in Israel (University of 

California Press, 2004), 6 – 7. 
313 Ibid., 8. 
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 יה שבמוסיקה הישראלית רווחי� לחני� אירופיי�ישנות העשרי� תעלה לדיו� הסוג

בדומה לתופעות  314.ורזוכה אפילו לנסיו� שחזאינה  "קדומה"מוסיקה ישראלית וש

, את התיאוריה הקדימהכאשר הפרקטיקה , ידועות רבות בהיסטוריה המוסיקלית

הדיו� התיאורטי אודות דמותו של  הופעת� של לחני השירי� הקדימה את ג� כא�

  .סגנו� מוסיקלי ארצישראלי לאומי

הספרות הייתה זו  ,במקרה של רפרטואר השירי� של שתי העליות הראשונות   

מכא� . מקוריי�הקדימה את הופעת� של לחני� אשר  ציוניתהאוריינטציה ת הבעל

ות במיל אלא, מתבטא במוסיקה עצמהאינו שהקשר לאידיאולוגיה הציונית 

�יוב� מדוע איג� , משו� כ�. ת�והפצ ת�צריכ, �באופ� היווצרותוכ� , השירי�

המוסיקלי של �הסגנוני רכיבעל ה, או בעיקר, א� ורקאפשר היה להשתית מחקר זה 

לאומי חדש ואיננו �זה לכשעצמו איננו נושא כל מטע� ציונירכיב שכ� , שירי התקופה

  . מלמד כהוא זה על היווצרותה של התרבות החדשה

השירי� של שתי העליות  רפרטוארמבחינה מוסיקלית טהורה , כפי שראינו  

ילי� זכרו והתאימו לה� מ מבליל של לחני� שאנשי� מורכב הראשונות היה

על העדר תרבות  בהכרח מעידי�אינ� מקורות זרי� א� ראינו ג� ש, עבריות

פרושה שאיפה אידיאולוגית לטוהר סגנוני " אותנטיות", ממילא(. "אותנטית"

על בהכרח חוסר אחידות אינו מעיד  ,כמו כ� .)שאינו קיי� כלל במציאות, לאומי

בולטי� של סגנו� המוסיקה עצמו אחד המאפייני� הלכשגיוו� זה הוא . חוסר גיבוש

ההשפעה של בעקבות ע� השני� הל� והתרבה אשר , הישראלית "עממית"ה

 מארצות שונות ידי מהגרי��מתרבויות שונות אשר הובאה לאר' על מוסיקה

מצב שנמש�  �  ידי אמני� ישראליי� דר� אמצעי הפצה אלקטרוניי��ושנשאלה על

החייבי� , להגדרת מוסיקה עממיתברונו נטל מונה מספר קריטריוני� . עד היו�

  :יחדיותמיד להופיע 

  ;וריאנטי�התפתחות היא  יהתוצאותמאחת ש , הפ�בעלשהעברה במסורת  .1

                                                 
  ).א"תרצ, ירושלי�(, מאמרי� על המוסיקה העברית. .רנני�, גשורי. ש. דוגמה לדיו� מעי� זה ראה מ 314



 169

ידי �עלהוא היווצרותה של מוסיקה עממית השכיח ביותר מקורה , בדר� כלל .2

 רקע תיאורטיבעלי ידי זמרי� ונגני� �על ביצועהו, מוסיקאי� לא מקצועיי�

  ;מוגבל

  ;עתיק הוא לעיתי� קרובותשיר עממי  .3

ג� משמשת א� , כלל לפעילויות אחרות בחיי� מוסיקה עממית קשורה בדר� .4

  ;כבידור

או של חלק , השבט/ מאחר שמוסיקה עממית הינה ביטוי מוסיקלי של כל הע� .5

315.מנת לשרוד�להיות מבוצעת ומקובלת עלחייבת היא , גדול מהתרבות
 

  

לרפרטואר שנוצר באר' בתקופת , ל דברביסודו ש, מתאימי�אלה קריטריוני�    

 כקריטריו� לשירי "אותנטיות"נטל לא ציי� יש להדגיש ש. שתי העליות הראשונות

אלא שילוב יחיד במינו של כל הרכיבי� השוני� משווי�  "אותנטיות"כי לא ה, ע�

התרבות המוסיקלית הפופולרית באר' שאבה , כ� למשל. ייחודיות לסגנו� לאומי

 הפופולריתשהיו משותפי� ג� לתרבות , ורוסיי� בפרט, ביי�משורשי� סלא

התפתחו  הללו שתי התרבויות ,ע� זאת .ברוסיה עצמה יהודית�המוסיקלית הלא

והתרבות בכללותה שנוצרה באר' , מאד בדרכי� שונות ראשית המאה העשרי� מאז

  . דומה לתרבות הרוסית המודרנית האינ

התנועה לאופייה המהפכני של  רבי� ביטויי� י�ברפרטואר השירי� נמצא   

שלושת : מילי�באמצעות הניכר הקשר הישיר לאידיאולוגיה , ראשית .הציונית

, הקשר לאדמה –הנושאי� ההיסטוריי� המרכזיי� אות� הבליט הנרטיב הציוני 

ה�  –פוליטי על פני ההיבט הדתי � הגבורה היהודית ומת� עדיפות להיבט הלאומי

א� ג� , "העידודשירי "היא הקטגוריה המובהקת ביותר  .רביות הנושאי� השכיחי�

                                                 
  315
 Bruno Nettl, op. cit., 14 – 15. 
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שירי : כגו�, מסר הקשור לרעיו� של תחיית האומה שירי� רבי� אחרי� ה� נושאי

  .עתיד טוב יותרבתקווה וביטחו� וכ�   נו
 וטבע כביטוי לקשר ע� המולדת

ת מעט מאד שירי� מתו� הרפרטואר של שתי העליות הראשונו, כפי שצויי� לעיל   

בנסיבות הרי זה , כיו� אכ� מושמעי� לו שירי�יא� וא� אי ,שרדו לאור� שני�

עזר להמחשת רוח התקופה �או כאחד מאמצעי ,ערב נוסטלגיה כגו�, מיוחדות

 המידה העיקרי� קנהשל השירי� אינה  �הישרדות ,אול� 316.בהיסטוריה הישראלית

ישו לדורות הבאי� הורה� ששירי� אלה שכ� , לצור� הדיו� בחשיבות� ההיסטורית

 :כגו�, וחשובי� תרבות מבוססת ומגובשת הבאה לידי ביטוי במאפייני� רבי�

שהמשיכה בתנופה בעליות הבאות שכאמור (האינטנסיביות שביצירה התרבותית 

צורת בילוי של שירה וריקודי� בצוותא  ,)יצרו עד מהרה רפרטואר חדש משלה�

שאינ� אלא , "מועדוני זמר"עה זו ה� תופהדי� ל. ומלוכדת "חמה"ויצירת אווירה 

הבאה להחיות בלבוש חדש את המציאות החלוצית שכבר אינה " אמצאת מסורת"

  .קיימת

הפיצו , היו חלק אינטגראלי מהמהפכה הציונית בכ� שנשאו את מסריה שירי�ה   

בתרבות  "אד� החדש"אישרו את יעדיה וקידמו את הופעתו של ה, את רעיונותיה

מגובשת  ציונית ה� נתנו יסוד אית� להאמי� שאכ� קיימת ישות .החדשההעברית 

  . למ� ראשית ההתיישבות

                                                 
 .ולו במסגרת של מחקר, ניינת לכשעצמה היא ביצוע מחודש של שירי� אלהעבודה מע 316



  171  

  

  

  ב י ב ל י ו ג ר פ י ה

                  

  

  קבצי שירי�

  


לבתי ספר , לגני ילדי�. קוב� ראשו� ,ספר השירי�. עור
, אברה� צבי, אידלסו

  .ב"תרפ, ילקוט: ברלי�. מהדורה שנייה. א"תרע, ירושלי� .עממיי� ותיכוניי�

 ������� ,
לבית , �ותיכוניי, לבתי ספר עממיי�. קוב� חדש, ספר השירי�. עור

  .ב"תרפ, יודישר פרלאג: ברלי� .ולמקהלה

 ������� ,
  .ב"תרפ, כלל: ברלי�. שירי אהבה ושירי ע�. צלילי האר�. עור

  .1900, תושייה: ורשה .כינור ציו�

  .פ"תר, ירושלי�. מהדורה רביעית. כינור ציו�. עור
, אברה�, לונ�

 ������� ,
  .ב"רפת, ירושלי�. מהדורה שביעית. כינור ציו�. עור

, ללא מקו� .שירי ציו� ושירי ע� מאת משוררי� נודעי�. עור
, יוס�, מאגילניצקי

1914.  

  .  ז"תרע, הזמיר: ורשה .מבחר שירי ציו� ושירי ע� מאת משוררי� שוני�

  .ט"תשנ, �"אקו: תל אביב. מעייני הזמר. מאיר, נוי

 .מנגני� שוני�מנגינות ילדי� מאת ". הזמיר"זמרה לשירי �טעמי. עור
, נח, פינס

  .ע"תר, מוריה: אודסה

, בסקי'עובדו או הותאמו על ידי חנינא קרצ, אוס% מנגינות שחוברו. צלילי חנינא

: תל אביב. ובבית המדרש למורות בתל אביב" הרצליה"מורה בגימנסיה העברית 
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הקוב� יצא במלאת שנה למותו של . ב"תרצ, "הרצליה"הוצאת הגימנסיה העברית 

  .יבסק'חנינא קרצ

  .1978, מסדה: רמת ג�. קולות רבי�. ברכה, צפירה


תל  .בניי� ועצמאות, גבורה, שירי מולדת. שירו� לע�. עלי עשור. עור
, שלמה, קפל

  .ח"תשי, המרכז לתרבות: אביב

  .1948, המרכז לתרבות: תל אביב .משירי העלייה השנייה. עור
, שמואל, שפירא

  

  

  )עברית(

  

  ספרי�

  

הקיבו� : תל אביב. תו החברתית והמדינית של קארל מארכסמשנ. שלמה, אבינרי

  .ז"תשכ, המאוחד

  .1986, ירושלי� .'יובל ה .ספר אברה� צבי אידלסו�. עורכי� ,ואחרי� שראלי, אדלר


 .יעקב וראשו� לציו� כמושבות חקלאיות�הקמת� וראשית� של זיכרו�. ר
, אהרונסו

  .1978, האוניברסיטה העברית. א. עבודת מ

  .י"תש, ירושלי��תל אביב. כל כתבי אחד הע�. הע�אחד 

: ירושלי� .התפתחות ובעיות, רקע. החברה הישראלית. נ"ש, איזנשטדט

  .ז"תשכ, האוניברסיטה העברית

 �������  .1989, ירושלי� .החברה הישראלית בתמורותיה. 

  .ב"תשמ ,ירושלי�. 'ב�'א, ספר העליה הראשונה .עור
, מרדכי, אליאב

עבודת . "ישראל�שירי אר�"לאפיונ� המוסיקלי והחברתי של . הטליל, אליר�

  .א"תשס, אוניברסיטת בר איל�. דוקטור
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                                                                                                                             .ה"נתש, איל��אוניברסיטת בר. א. עבודת מ. בסו% המאה העשרי�

  .1997, ע� עובד: תל אביב .דיוק� –הצבר . עוז, אלמוג

יה יהספר: ירושלי� .מסות ומחקרי�. אנטישמיות, ציונות, לאומיות. שמואל, אלמוג

  .ב"תשנ, הציונית

 �������  .ב"תשמ, האוניברסיטה העברית: ירושלי�. ציונות והיסטוריה. 
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. תו של השיר הפוליטי בשירה העברית באר� ישראלראשית התגבשו .נ
ח, חבר

  .1984, ירושלי�

  .1979, תל אביב .ו"איש מבני ביל. יעקב שלמה, חזנוב


  .ז"תשכ, פתח תקוה .ויי�"מיומ� אחד הביל. חיי�, חיסי

קוב� מאמרי� ומכתבי� בשאלות היישוב . מהשביל אל הדר
. עור
, .א, חרמוני

הוצאת חברת שטיבל וחבר : תל אביב .'רובי�ישראל מאת מנשה מאי�העברי באר�

  .1936, ידידי המחבר לחג יובלו השבעי� וחמש

תל . על דמותה של הלאומיות היהודית ועל תולדותיה. ע� ועולמו. אריה, טרטקובר

  .ג"תשכ, ניומ�. הוצאת ספרי� מ: ירושלי��אביב

תל . ציו� לקט מאמרי� לתולדות חיבת. בבקרה של תנועה. עור
, שמואל, יבניאלי

  .ט"תרצ, המרכז לתרבות: אביב

  .א"תשכ, תל אביב�ירושלי� .'ב� 'ספר הציונות א. עור
, שמואל, יבניאלי

  .ז"תש, ירושלי� .'ב�'א, זכרונות אר� ישראל. אברה�, יערי

  .1964, ירושלי� .העליה השירית .י, יערי

, ה הציוניתיהספרי: ירושלי� .מכתבי� ויומ�, זיכרונות. דור המעפילי�. הלל, יפה

  .א"תשל

המכו� להוצאה לאור : ירושלי�. אנס לשני� הראשונות'דיליז. עורכת, גליה, ירדני

  .1965, מ"בישראל בע

 �������  .1969, תל אביב .העיתונות העברית באר� ישראל. 

  .ג"תשמ, יה הציוניתיהספר: ירושלי� .לאומיות יהודית. יעקב, כ�

ות בתנועה הציונית במזרח אירופה בראשיתה דת ולאומי –מקבילי� נפגשי�  .א, לוז

  . 1986, תל אביב ).1904 – 1882(

  .1962, תרבות וחינו
: תל אביב. אבני דר
. קדיש, לוז


  .1942, המכו� להשכלה ציונית: ירושלי�. הלאומיות היהודית. אברה�, לוינסו

  .ו"תשכ, דביר: תל אביב. מסות ומאמרי�. ראשוני� ואחרוני� .פ, לחובר
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תולדות היישוב היהודי באר� ישראל מאז . עורכי�, משה וגבריאל כה
, סקלי

  .�"תש, ירושלי�. מאנית'התקופה העות: חלק ראשו�. העליה הראשונה

  .ט"תשל, ירושלי� .ויי�"הביל. שולמית, לסקוב

 �������, יד יצחק ב� צבי: ירושלי� .חיי� חיסי�. ויי�"מרשימות אחד הביל. עורכת, . 

1990.  

 ����� ��  .1986, תל אביב .קוד� כל. 

  .א"תרצ, תל אביב .יהיחבלי התח. מנשה', מאירובי�

 �������  .1942, ירושלי� .ו"בימי ביל. 

 �������  .1900, אודסה .תאור המושבות היהודיות באר� ישראל .

  .א"תשמ, ר"מרכז זלמ� שז: ירושלי�. קולות קוראי� לציו�. ח, מרחביה

. ופרי� הגדולי� והקטני� של הימי� הטובי� הה�הס. של פע�טע� . מרדכי, נאור

  .1984, הוצאת ספרי� יוס% שרברק: תל אביב

ההסתדרות : ירושלי�. פרקי� מכתביו לציו� שלושי� שנה למותו. מקס, נורדאו

  .ג"תשי, הציונית

, המועצה המקומית ראש פינה ב"תשמ –ב "תרמ. ראש פינה בת מאה. דוד, ניב

  .ג"תשמ

המרכז : תל אביב. פולקלור מוסיקלי של יהודי מזרח אירופה. 
יהויכי, בסקי'סטוצ


  .1958, לתרבות ולחינו

רעיונות , תעודות. 1919 – 1905, פועלי ציו� באר� ישראל. עור
, .י, סלוצקי

  .1978, תל אביב. ופרוגראמטיות

  .ח"תש, דביר: תל אביב. פרקי� בתולדות היישוב. משה, סמילנסקי

ישראל בתקופת � עברית חדשה באר��ל תרבות לאומיתהתהוותה ש. יצחק, עזוז

  .א"תשנ, איל�� אוניברסיטת בר. א. עבודת מ. 1914 – 1882, העליה הראשונה והשניה


תל . תדמית ותודעה היסטורית ביהדות ובסביבתה התרבותית. עמוס, פונקנשטיי

  .1991, ע� עובד: אביב
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תרג� מגרמנית אחד  .ני עמוקול קורא אל ב. אוטואמנציפציה. יהודה לייב, פינסקר

  .ללא תארי
, דביר: תל אביב. הע�

תל  .1917 – 1862, לאומיות ויהודי רוסיה, סוציאליז� –נבואה ופוליטיקה . י, פרנקל

  . 1989, אביב

  .1957, ע� עובד: תל אביב .יהודי� בעתות מהפכה. אליהו, ריקובר'צ

משרד : תל אביב. בגליל מסיפורי ראשוני�. בטר� האיר הבוקר. אברה�, קוסטיצקי

  .ב"תשמ, הביטחו�

הוצאת : ירושלי� ותל אביב ?המש
 או מהפכה –ספרותנו  החדשה . ברו#, קורצווייל


"תש, שוק� .  

בי�  –המדינה והחברה בישראל . ילידי�, מתיישבי�, מהגרי�. ברו#, קימברלינג

  .2004, ע� עובד: תל אביב. ריבוי תרבויות למלחמות תרבות

  .ח"תשל, הוצאת ראוב� לס: ירושלי�. בדרכי ציו�. ישראל, קלויזנר

 �������  .ו"תשל, ר"מרכז זלמ� שז: ירושלי�. תולדות הציונות. 

. אידיאולוגיה ומדיניות סוציאלית מפרספקטיבה היסטורית, עליה. יעקב, קלנר

  .1984, ירושלי� .מיתוס ומציאות –העליות הראשונות 


מוסד : ירושלי�. ציו�� עברית בתקופת חיבתהשירה ה. עורכת, רות, בלו�!קרטו

  .1969, ביאליק

  .ד"תשכ, ירושלי� .תולדות העיתונות העברית באר� ישראל. ג, קרסל

, יה הציוניתיהספר: ירושלי�. 1930 – 1862זיכרונות . התל� הראשו�. יהודה, ראב

  .ח"תשמ

, ותהמרכז לתרב: תל אביב .החייל במוסיקה העולמית והיהודית. מנשה, רבינא

  .ז"תשכ

 �������: תל אביב. הוא נח שפירא, נש� ומחברו בר" עמלי�הה�לי, יה חי לי"השיר . 


  .1966, מפעלי תרבות וחינו

 �������  .1942, תל אביב .השירי� לע� באר� ישראל. 
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 �������תולדותיו ותכונותיו בהשוואה להמנוני� של , מקורו של ההמנו�. התקווה. 

  . ט"תשכ, את המחברהוצ: תל אביב. אומות אחרות

 �������  .ז"תש, המוסד למוסיקה בע�: תל אביב .יואל אנגל והמוסיקה היהודית. 

עשרה עד � הישוב היהודי ביפו למ� המחצית השניה של המאה השמונה. חנה, ר�

, איל��אוניברסיטת בר. דוקטורעבודת  .לשני� הראשונות של שלטו� המנדט הבריטי

  .ב"תשמ

עבודת  .בחינה בלשנית: ישראל� ביישוב החדש באר�הזמר העברי . יעל, רש�

  .ט"תשנ, האוניברסיטה העברית. דוקטור

  .1972', זק ושות. ש: ירושלי�. לאומיות יהודית. אליעזר, שביד

 �������. סדרת הרצאות בלימודי ציונות. כיסוד האתוס הציוני" שלילת הגולה". 

  .�"תש, אוניברסיטת חיפה

. היישוב היהודי באר� ישראל מאז העליה הראשונהתולדות . עורכת, זהר, שביט

  .ט"תשנ, ירושלי� .בנייתה של תרבות עברית

היבטי� סוציומוסיקליי� . 1950 – 1920השיר האר� ישראלי בשני� . נת
, שחר

  .1989, האוניברסיטה העברית. דוקטור עבודת .ומוסיקליי�

, יק'צ'יהושע צ הוצאת: תל אביב .המוסיקה היהודית ויוצריה. ישראל, שליטא

1960.  

  .2002, ע� עובד: תל אביב. 1948 – 1881הציונות והכוח . חרב היונה. אניטה, שפירא

 �������  .1997, ע� עובד: תל אביב. יהודי� חדשי� יהודי� ישני�. 

  

  

  מאמרי�

  

 125, )1967) ('ז( 3תצליל , "חידושי� בתולדותיה". מעוז צור"נעימת . "חנו#, אבנארי

– 128.  
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הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית מקומית וילידית באר� . "איתמר, זהראב

  .206 – 165, )מ"תש( 16 ,קתדרה, "ישראל

 �������נקודת , "תהליכי מגע  והתערבות בהיווצרות התרבות העברית החדשה. "

  .140 – 129, )ח"תשמ(תצפית 

ציו� יהושע �ב�בתו
 , "ייחודה של התנועה הלאומית היהודית. "שמואל, אטינגר

, ר"מרכז זלמ� שז: ירושלי�. אידיאולוגיה ומדיניות ציונית. עורכי�, ואהרו� קידר

1978, 9 – 20.  


  .465 – 446, )ע"תר(א "כ ,שלח, "נגינתנו הלאומית. "אברה� צבי, אידלסו

המאבק על סמלי הזהות הקולקטיבית ועל גבולותיה בחברה . "נ"ש, איזנשטדט

 :ציונות. עורכי�, פנחס גינוסר ואבי בראלי בתו
, מהפכנית�הישראלית הבתר

  .30 – 1 ,1996, המרכז למורשת ב� גוריו�: שדה בוקר. פולמוס ב� זמננו

' א, הציונות, "ישראלי ומיומני� אחרי��דפי� מיומני האר�. "נפתלי הר�, אימבר

  .408 – 369, )ל"תש(

 – 3, )1978טובר אוק( 9, קתדרה, "חבלי בראשית של פתח תקווה. "מרדכי, אליאב

25.  

  .346 – 329, )ג"תשנ(' ג, ציו�, "החלוציות כתרבות חלופית. "שמואל, אלמוג

 �������  .21 – 3, )ח"תשנ( 12 – 11, יהדות זמננו, "לאומיותו של הרצל במבט מפולש. "

 ������� – 137מ "ע, )ד"תשמ(' ט, הציונות, "דת העבודה"ל" יהדות השרירי�"מ. "

146.  

 –ח "תשכ( 4כר
 , 8 תצליל, "נ ביאליק"של ח" ברכת ע�"נגינת מ. "משה, ביק

1968( ,52 – 53.  


' ב, בת קול, "רשמי שיחה. השירה העברית בימי העליה השניה. "ברו#, יהודה!ב

  .37, )ז"טבת תשט(
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יהודה     , אניטה שפירא בתו
, "הציונות והלאומיות האירופית" .חדווה, ישראל!ב

 – 19 ,2000, ר"מרכז זלמ� שז: ירושלי�. עיד� הציונות. ורכי�ע, ריינהר� ויעקב הריס

35.  

פנחס  בתו
, "תיאוריות על לאומיות ומידת חלות� על הציונות. "חדווה, ישראל�ב�

המרכז למורשת : שדה בוקר. פולמוס ב� זמננו: ציונות .עורכי�, גינוסר ואבי בראלי

  .222 – 203 ,1996, ב� גוריו�

גוריו� �בתו
 כל מאמרי מיכה יוס% ב�, "לשאלת העבר. "ס�מיכה יו, בסקי'ברדיצ

  .ג"מ –א "מ ,ב"תשי, ע� עובד: תל אביב). בסקי'ברדיצ(

 �������תל  ).בסקי'ברדיצ(גוריו� �בתו
 כל מאמרי מיכה יוס% ב�, "לשאלת התרבות. "

  .א"מ –' מ ,ב"תשי, ע� עובד: אביב

 �������: תל אביב ).בסקי'ברדיצ(גוריו� � בתו
 כל מאמרי מיכה יוס% ב�, "שינויי�. "

  .ז"מ –ו "מ ,ב"תשי, ע� עובד

, "העיתונות היהודית באפיק של חידוש: מבשר ומודיע לאיש יהודי. "ישראל, ברטל

  .164 – 156, )ד"ניס� תשנ( 71, קתדרה

ועד " ש"ברנ"עיו� ביצירתו של נח שפירא מ –" אוכלי עמי אכלו לח�" .יפה, ברלובי�

  .36 – 34, )1985אוקטובר  –ו "חשו� תשמ( 69, 77עיתו� , "שולמית�אבו"� ל

 ������� – 1882(ע� � העבודה כשיר�שירת, "כוכבנו עבודה, הסול� עמל כפיי�. "

   .28; 25 – 24, )1985אפריל  –ה "אייר תשמ( 63, 77עיתו� , )"1948

 ������� העבודה של נח�לשירת". הריעו שירו בקול תודה, העול� עומד על העבודה. "

אייר � אדר( 33 – 32, 77עיתו� , "ע� מ� העלייה הראשונה�משורר –) ש"ברנ(שפירא 

  .57 – 54, )1982מאי �מר� –ב "תשמ

 �������  .5 – 3, )ט"שבט תשמ) (83( 3, ד"י, עתמול, "חגי� חדשי�". 

 �������הצעה לאנתרופולוגיה . בספרות העלייה הראשונה" היהודי החדש"מודל . "

  .70 – 54, )1983 –ג "תשמ( 18 – 17 ,עלי שיח ,"ציונית
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. עור
, מרדכי נאור בתו
, "כלכלה וחברה בתקופת העליה השניה. "ד
, גלעדי

  .24 – 4 ,ה"תשמ, יד יצחק ב� צבי: ירושלי�. 1914 – 1903, יהייה השניהעל

 �������, )1978אוקטובר ( 9, קתדרה, )"1900 – 1882(ראשו� לציו� בחסות הבארו� . "

127 – 152.  


  .73 – 62, )ז"אב תשכ(' א, בדר
, "שירי ענות ומרי. "מנשה, גפ

שיבת , "הנס של תקומת ישראל ויסודותיו ההיסטוריי�. "ציו
!ב
, )דינור(דינבורג 

  .90 – 12, )י"תש(' א, ציו�


, יהיה השניהעלי. עור
, מרדכי נאור בתו
, "עולי תימ� בעליה השניה. "ניצה, דרויא

  .144 – 131 ,ה"תשמ, יד יצחק ב� צבי: �ירושלי. 1914 – 1903


עיוני� בתקומת , "גוריו� בסקי לדוד ב�'בי� מיכה יוס% ברדיצ" .אבנר, הולצמ

� 191, )1993 –ג "תשנ( 3, ישראל 204.  

 �������הספרות העברית ופולמוס התרבות בתנועה הציונית . תרבות נולדת" .

עיד� . עורכי�, קב הריסיהודה ריינהר� ויע, אניטה שפירא בתו
, "בראשיתה

� 145 ,2000, ר"מרכז זלמ� שז: ירושלי�. הציונות 165.  


יה יהעל. עור
, מרדכי נאור בתו
, !"הוי המתאונני�, הוי המקונני�. "אליהו, הכה

  .218 – 213 ,ה"תשמ, יד יצחק ב� צבי: ירושלי� .1914 – 1903, היהשני

 �������  . 4 – 3, )ט"חשו� תשל) (22( 2', ד ,עתמול, "להמנו�" התקווה"כיצד הפכה . "

 �������  .13 – 11, )ו"שבט תשל) (5( 3, עתמול, "מתי התחילו לנטוע. "

 �������  .19 – 18, )ח"שבט תשל) (17( 3', ג, עתמול, "שירת המושבות. "

 �������  .10 – 8, )ט"ניס� תשמ) (84( 4, ד"י ,עתמול, "שירי זמר 300. "

בדצמבר  � 1הרצאות בסימפוזיו� שנער
 בירושלי� ב. "הלאומיות היהודית בזמננו"

ניס� ( 26, גשר, על ידי המועצה לענייני תרבות שעל יד הקונגרס היהודי העולמי 1960

  . 43 – 9, )א"תשכ
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הרהורי� ; ישראל והמהפכה היהודית המודרנית�תחייתה של אר�. "בנימי
, הרשב

� תרבות וחברה באר�. תנקודות תצפי. עורכת, נורית גר� בתו
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Abstract 

 

   The purpose of this study is to examine all the aspects of the creation of 

Hebrew popular musical culture in Israel from the beginning of the First 

Aliya in 1882 until the end of World War I. During this period the 

foundation of the national identity of the future state was laid, of which 

musical culture was one of the important components. 

   This research is based on the assumption that musical culture and 

musical folklore are among the building blocks of national identity of any 

modern nation. Consequently, the evolvement of Hebrew musical popular 

culture cannot be evaluated solely on the basis of the songs composed and 

sung during the period. It should be borne in mind, moreover, that most 

of the tunes sung by the Jewish pioneers originated in the countries from 

which they had emigrated. Not even the song texts reflect the full scope 

of the cultural revolution that took place in Israeli society since the 

emergence of Zionism because they cannot possibly reflect all the 

cultural and social complexity of the pioneer settlers in the course of the 

first two Aliyot. In order to explore the historical significance of popular 

musical culture in Israel in the period under discussion, it is essential to 

refer to three basic parameters and the interaction between them: (a) the 
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characteristics of the songs; (b) the demographic characteristics of the 

people who created, consumed and distributed these songs; and (c) the 

ideology behind the genesis of the musical culture in the pioneer period. 

   Chapter One is devoted to the Zionist ideology, viewed in light of the 

concept of "Invention of Tradition," which was first coined and posited in 

Eric Hobsbawm's famous study, The Invention of Tradition (Cambridge 

University Press, 1994). Invented traditions are a response to new 

situations by re-introducing the past, whether real, imagined, or both. 

Two main principles guide the process of Invention of Tradition. The first 

is the selection of those past events, customs, or traditions that should be 

purposely “spotlighted”, or, inversely, should be purposely “eclipsed”. 

The second principle is the constant tension between the need to preserve, 

on the one hand, certain social aspects as invariable elements, and the 

urge to introduce, on the other hand, modern novelties. The present study 

demonstrates how all these processes formed the basis of Hebrew culture 

in general, and musical popular culture in particular. 

   The invention of tradition is based, first and foremost, on the 

commemoration of significant socio-cultural events and symbols that are 

closely associated with the past, such as holidays, festivities, memorial 

ceremonies, monuments, heroic legends, myths, songs, poems, plays, 

national flag and the national anthem. The educational institutions play a 

significant role in the introduction and distribution of these invented 
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national traditions, which not only revive and reinforce existing collective 

memories, but also transform them in order to introduce a new 

interpretation of the past.  

   The first chapter subsequently underscores the principal features of the 

Zionist movement, as compared with those of other national movements, 

with respect to invented traditions. First, the Zionist movement appeared 

in the 1880s; namely, relatively late on the European scene. Second, it 

focused on a territory of ancient historical importance to the Jewish 

people, while the majority of the Jews lived in other countries for 

hundreds of years. The Zionist national ideology, consequently, emerged 

before the existence of any settled territory. This atypical phenomenon 

had far-reaching consequences: it forced the Zionist movement to create 

new institutions within a short time in order to support the national 

ideology. Third, the Hebrew spoken language was revived as one of the 

most critical components of the national ideology. Finally, while national 

movements elsewhere emphasized, naturally, territorial and chronological 

continuity, the Zionist movement undermined the rich past of the 

Diaspora Jewish communities, and turned instead to the ancient history of 

the Jewish people in the Land of Israel. 

   As a revolutionary movement, Zionism advocated changes in all 

aspects of Jewish life (i.e., political economic, social, cultural and 

personal). Accordingly, the cultural and educational activities at the 
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beginning of the pioneer Yishuv, including the song repertoire of the 

period, not only expressed this ideology, but also strengthened and 

promoted it. In other words, in order to build a Zionist collective memory 

that would be distinct from the traditional Jewish collective memory, it 

was necessary to "revise" the traditional Jewish narrative by means of 

shedding new light on familiar events, or, conversely, by obscuring 

others, - in short, inventing tradition. (To this end, the Zionist movement 

divided Jewish history prior to the recent Zionist era into two main 

periods: the glorified ancient period, and the condemned Diaspora period. 

The goal of such a division was to stress the three central issues of the 

Zionist historical narrative: Jewish heroism, the bond to the land of Israel, 

and the preference for political-national events over religious ones.) 

Chapter Two discusses the culture as stated in the Zionist ideology. On 

the one hand, there was a considerable desire in the Zionist movement to 

pour specific contents into the newly born culture as one of the basic 

principles of the new national identity, but on the other hand, the multiple 

debates did not produce any detailed program on this issue. This situation 

shows an intensified awareness of the need to create Hebrew culture as a 

very significant part of the Zionist revolution in general, and yet an 

inability to outline any practical path for its development. All debates 

about the cultural issue were based on the obvious assumption that the 

creation of a new Jewish culture must be an integral part of the new 
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Jewish identity consolidation process and that the building of a new 

culture is one of the declared goals of the Zionist movement. The chapter 

surveys writings of Ehad Ha'am, Miha Yosef Berdichevski and Rachel 

Yanait Ben-Zvi – the main texts on the cultural issue in the Zionist 

philosophy. The polemics about the culture had contributed to its 

evolvement not by outlining a clear way to its development, but by 

raising the topic to so a high importance in the public agenda as an aspect 

not less important than other spheres of the Zionist revolution. Secular 

and educated Russian Jews played a principal role in this process, 

because they formed the majority both in stating the Zionist ideology and 

among the first two Alyiot settlers. 

   The character of the musical culture that was born in the period under 

discussion was determined by three major factors: firstly, it was the 

cultural legacy of Eastern Europe because the settlers from there were the 

main culture carriers; this factor influenced the repertoire's nature and 

contents. Secondly, the strongest desire and aspiration to set up, in a very 

short period of time, cultural repertoires with many people of the Yishuv 

involved in the process, and finally, seeing the creation of a new culture 

as an integral and very significant part in the Zionist ideology - the two 

last factors being responsible for the high awareness of the need to 

provide rich cultural repertoire and for the intensiveness of the process. 

To these three factors were added the local conditions in Eretz-Israel, the 
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cooperative life style that gave birth to the "together" way of life and 

personal background of people who influenced the direction of the 

creative process. 

   Chapter Three deals with the demographic characteristics of the 

pioneers who created, consumed and distributed this culture. The Jewish 

population in Israel in the period under discussion did not constitute a 

homogenous and united society. The “Old Yishuv” of ultra-orthodox 

Jews did not take any part in the building of a new culture (and resisted 

the Zionist idea in general) because it was essentially secular. The Zionist 

ideology was thus represented by the “New Yishuv”, which consisted of 

three major social groups: the urban intelligentsia, the farmers and the 

workers. The intelligentsia displayed a high cultural awareness, which 

was evident in the founding of diverse cultural organizations, including 

musical institutions and the advancement of art music. By contrast, 

popular, spontaneous cultural activities, which played a principal role at 

the beginning of the Yishuv, were initiated primarily by the farmers and 

the workers. 

   Chapter Four surveys the types of cultural and musical activities 

among the first settlers. The historical studies of this period demonstrate 

how every step taken by these settlers – whether intelligentsia, farmers, or 

workers – was directed towards the promotion of the national cause. 
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Curiously enough, however, there was no explicit written 'manifesto' that 

would elaborate the ideological nature of the cultural revival.   

   Chapter Four introduces a song repertoire of 237 items from the first 

two Aliyot. The more we regress in time, the more difficult it is to 

establish a repertoire that will fully reflect the popular musical culture at 

the time. To be sure, numerous sources contain references (mainly 

indirect) to individual songs or to their performances in feasts and 

ceremonies. They are also frequently mentioned in the settlers' literature 

(e.g., diaries, letters, travel memoirs, stories, and press releases). 

However, even if a specific song is quoted, it contains only the text. Only 

in the 1920s did song collections containing musical notations begin to be 

published, due primarily to Avraham Zvi Idelsohn (although it is not 

guaranteed that the song versions in his books were indeed those that 

were sung prior to the 1920s). Thus much of this repertoire has been 

reconstructed through the study of the general characteristics of the 

repertoire within the context of the period, the historical evolvement of 

the Israeli song from its inception, and the corpus of the songs that 

became indisputably the most popular ones. Subsequently, the fourth 

chapter lists the song books published at the time, followed by their 

generic classification and link to the Zionist revolution. The Sixth 

Chapter deals with the creative process and distributions of the songs, 

and the Seventh Chapter introduces the "hit songs." 
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   It should be emphasized that the period of the two Aliyot did not give 

birth to a unique Israeli musical style because the majority of tunes had 

originated in the Diaspora. (Even the few tunes composed in Israel had a 

clear Eastern European character.) Notwithstanding, the lack of original 

music does not necessary mean an absence of an "authentic" culture. 

National music is accepted and judged as such not because of some 

"inherent" features, but because of a collective decision to treat it as 

national. These songs formed an integral part of the Zionist revolution 

because they carried its messages, confirmed its goals and advanced the 

emergence of the "New Man" in a new culture.      

           

 


