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  מנדלסון) פליקס(גרסת , מדרש אליהו
  

  מאת

  ובר'פינצ- רות הכהן

, ים סמיוטיים ופרשנייםֵרָעה לדיאלוג, מורה למדרש, לגלית

) וירושלמיות(להרפתקאות ברלינאיות ', חוויה'שותפה לחקר 

ושאר , יהודים גרמנים, ולשיח על אודות יהודים נודדים, אחרות

  .צלילים, מילים, כגון סוגות, מטלטלים ומטולטלים
1  

ב המתגלגלת לרו(תוכחה , התגלות, בדידות: בארבע לשונות של נבואה דיברו נביאי ישראל

אך לא פחות , נביא מפויס יותר מבן דמותו המקראי, אליהו של מנדלסון. וגאולה) ללשון חורבן

 1.יהודי של המאה התשע עשרה- מותאם למידות העולם הנוצרי; אף הוא בכלל אלה, נודד ממנו

התוכחה , ההתגלות נמדדת במונחים אנושיים, נוסף לבדידותו ממד פסיכולוגי, ברוח עולם זה

, במילים אחרות. ואילו הגאולה עוטה נופך אוטופיסטי, י של ביקורת חברתיתלובשת אופ

, הן חוברות יחדיו. פוליטי- נעות בין המרחב הקיומי לזה התאולוגי' אליהו'לשונות נבואה אלו ב

המטילה את קרניה גם על אמנות המוסיקה ועל קהליה ', חוויה'דרך מנסרת ה, בדברים שלהלן

אך באשר חוויה היא קטגוריה .  חיי היצירה ובהקשריה המשתניםבזמנים השונים של, ִעמה

של ' אליהו' האורטוריה –אגש ליצירה הנידונה , המתבררת לעתים רק בעקיפין, חמקנית

פעולות דיבור : מצוידת גם בפרספקטיבות אנליטיות ובהן האלמנטים הבאים, מנדלסון

; ילות דמיוניות ומדומיינותקה; תכתיבי סוגה ואילוצי המשכיות; והתממשותן הצלילית

, ושילובן עם ארבע לשונות הנבואה שלעיל, מיזוג פרספקטיבות אלו. ופולמוסים תאולוגיים

מעבר לנרטיב המקראי , חווייתי של היצירה- עשוי להאיר את עינינו באשר לטיבה האידאי

וננים ובזאת לתרום להבנת רגעים מכ, העומד ביסודה ולמרכיבים המוסיקליים המבנים אותה

       
, רוקם-גלית חזן, )2011–2008סכוליון (' הדמיון הפרשני'אני מודה לחברותיי וחבריי בקבוצת   1

וכן אורי , תהילה מישור, רנצקי'צאירנה , ענת דנציגר, הראש-יונתן בן, אילנה פרדס, ירחמיאל כהן
גרסה נוספת . על הערותיהם המועילות בהצגת גרסה של מאמר זה באחד מדיוני הקבוצה, ארמן

 R. HaCohen, The Music Libel Against the Jews, New: בכתובים של חומרים אלה מצויה בספרי

Haven, CT 2011 
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  .בתולדות התקבלותה

ואקדיש מספר הערות , אתאר בקצרה את היצירה בהקשרי חיבורה, בטרם אעסוק באלה

, )1847–1809(היא יצירתו הגדולה האחרונה של פליקס מנדלסון ' אליהו'. 'המדרשי'לטיבה 

 ,)1846(בעיר בירמינגהם , היא בוצעה לראשונה באנגלית דווקא. שבחיבורה התלבט ימים רבים

ובמחזור יצירות המלחין קדמה לה , היצירה כתובה בסוגת האורטוריה. בהצלחה מסחררת

משיכתו של מנדלסון לסוגה זו עשויה להיזקף כבר לשלבים ). 1836(' פאולוס'האורטוריה 

את העולם , והוא אז בן עשרים שנה, פלא זה- שבהם הדהים עלם, המוקדמים בחייו המקצועיים

את היצירה אל הקנון ' השיב'אשר , של באך' מתאוס פסיון'של ה ריהמוסיקלי בביצוע ההיסטו

מנדלסון היה מודע לגמרי לייחודיותו של מהלך זה . ייסד את מקומה שם, או נכון יותר, המערבי

למען ביצוע , (Devrient)אדוארד דבריינט , המאבק שקיים עם ידידו. ולאירוניה שהוא מגלם

 Singakedemie- שהיה אז ראש המוסד החדש ה, דריך צלטרקרל פרי, כנגד מורם הזקן, היצירה

ולחשוב ': באמירה זו של מנדלסון הצעיר לשותפו השחקן, משצלח, הסתיים, )'אקדמיית השירה'(

 כפי שמוכיחה דרך 2.'! וקומדיינטJudenjunge)(שהיצירה שבה אל העולם הנוצרי על ידי יהודון 

על ,  האורטוריה המבנה הסוגתי המורכב שלמנדלסון הכיר את, עבודתו עם התכליל הבאכי

ידע שהעמיק והלך עם התנסותו בביצוע , יסודותיה הפרשניים ואתגריה התאולוגיים המורכבים

עוד . כיות של הנדל במרוצת השנים הבאות ובחיבוריו המקהלתיים השונים"האורטוריות התנ

קדם בשלוש שנים , )המלחיןבשנת מות (ומועד פרסומה ', אליהו'ראוי לציין כי עיתוי בכורת 

שם השמיı המחבר את המלחין המת בדרך ', היהדות במוסיקה'להופעת כתב הפלסתר של וגנר 

  .הייתה ללא ספק מקור השראה לביקורתו הארסית' אליהו'. מתוחכמת ומזיקה ביותר
2  

האופנות 'ש, רוקם- אני נשענת על הנחתה של גלית חזן, באשר לטיבה המדרשי של היצירה

טואלית של המדרש הינה מסורת מובחנת ופעילה בתרבות האירופית המשותפת בחלקה הטקס

 המביאים את הכתובים – ניתן לייחס גישה מדרשית כבר לפסיונים הבאכיים 3.'ליהודים ונוצרים

ומוסיפים להם פרשנות הומוליטית בת הזמן בדמות קטעי , בשלמותם מבלי לדלג על פסוק

בסוגתם נקראים הפסיונים של באך (יות וכורליים לותרניים מקהלות דרמט, הרהור ליריים

ואת הפסוקים הנבחרים מספר מלכים הוא , מגדיל לעשות' אליהו'מנדלסון ב). פסיון- אורטוריה

מלבד פסוק אחד המובא מן הבשורה על פי (לפסוקים אחרים במקרא , כבמדרש הקדום, מקשר

, וא מוסיף ַלָּכתּוב מעין אפיזודותכשה, הוא מבקש לכונן באמצעותם את המתרחש). מתי

       
 R. HaCohen, ‘Between: על פאולוס בהקשרים אלו ראו. ל"על עניינים אלה בהרחבה ראו ספרי הנ  2

Noise and Harmony: The Oratorical Moment in the Musical Entanglements of Jews and 

Christians’, Critical Inquiry 32, 2 (Winter 2006), pp. 250–277 
 G. Hasan-Rokem, ‘Cart Schmitt and Ahasver: The Idea of the State and the Wandering: על כך ראו  3

Jew’, Behemot: A Journal of Civilization 2 (2008), p. 5 
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המתממשים באמצעות המילה והצליל גם , ובעיקר מטען רגשי חדש ותוכן תאולוגי, דמויות

הוא מרשה לעצמו לדלג ולארגן ) וקרוב יותר לדגם ההנדלי(שלא כמו הפסיון הבאכי . יחד

שכן עיקר , שיבזאת הוא חורג על פניו מן הדפוס המדר. לפי ראות עיניו, מחדש את הסיפור

האמור להישמע כרצף , המעשה היצירתי של האורטוריה מכוון לכינון מהלך רחב יריעה

ביחידות , הקנטטה והאופרה, כבמסורת האורטוריה, היצירה כתובה, עם זאת. חוויתי שלם

המספרים שלהלן מתייחסים . העשויות כל אחת להידרש לעצמה, ממוספרותדיסקרטיות 

  4.למספרי יחידות אלו
3 

לקול   מדיבור 

. מיתוס והיסטוריה חברתית, המצרף נביא ואמן, קיומי של היצירה- אפתח בממד הביוגרפי

או מהם המשאבים הפסיכולוגיים או , מניין נובע כוחו של הנביא: במרכז תעמוד השאלה

המקראי , אליהו. תשובות רבות נתנו לכך בעת החדשה ?המטפיסיים שהוא נשען עליהם

אין הוא נביא המוקדש על ידי אל או : יוצא דופן ביחס לנביאים אחרים, והאורטורי גם יחד

, תודעתו הנבואית מצטיירת כאילו הייתה תמיד עמו. אב- אף אינו מוסמך על ידי נביא, מלאך

: הרקורסיבית, הזדהותו עם ציווי האל משתקפת כבר בנבואתו הראשונה. פשוטה ומחייבת

- ִאם, ְיהָוה ֱאֵהי ִיְ◊ָרֵאל ֲאֶׁשר ָעַמְדִּתי ְלָפָניו- ַחי, ַאְחָאב- ֶאל,  ִמֹּתָׁשֵבי ִגְלָעדַוֹּיאֶמר ֵאִלָּיהּו ַהִּתְׁשִּבי'

ִנים ָהֵאֶּלה ַטל ּוָמָטר ִּכי של ? אנו שואלים, דבריו של מי). 1א יז "מל(  'ְלִפי ְדָבִרי- ִאם, ִיְהֶיה ַהׁשָּ

ה במבנה דיאקטי המשתמע  שהרי השניים מתאחדים בפסוק ז–אלוהי ישראל או של הנביא 

', ברור שמנקודת מבט של השקפת המקרא הנביא מצטט לאורך הדרך את דבר ה. לשתי פנים

מטשטשת את , המתבצעת באורטוריה לאוזנינו ממש, הזדהותו הקולית עמו, אולם בפועל

נולד אל , תמיד עם אלוהיו: פרדת הנביא מן המרחב האנושי ִתדמה להגעתו אליו. הגבולות

אולם מסיבות שאין הוא ; מבשר של חיי ישו- בזאת הינו גם מקדים. תו ומת בעודו ממלאהשליחו

יוליוס , חרף ההתעקשות של הליבריתאי שלו, מנדלסון מסרב להעניק לו תפקיד זה, מפרטן

 אשר שליחותו – מחוללו המודרני – בכל אלה עומד הנביא גם כמשל למלחין 5.שוברינג

והוא צעיר , ו חלק בלתי נפרד מהווייתו משחר ימיו ועד מותוהאמנותית ותודעת שליחותו הי

 מייצרות מחווה ראשונית של 6,ובין האמן לנביאו, אחדויות אלו בין הנביא לאלוהיו. לימים
       
 F. Mendelssohn Barthodly, Elias op. 70, Oratorium nach :העיון המובא בזאת מתבסס על מהדורה זו  4

Worten des Alten Testament, R.#L. Todd (Critical Edition), Stuttgart 1995  
 M. Staehlin, ‘Elijah, Johann Sebastian Bach, and the New Covenant, On the Aria “Es: ל כך ראוע  5

ist genug” in Felix Mendelssohn-Bartholdi’s Oratorio Elijah’, L. Todd (ed.), Mendelssohn and His 

World, S. Gillespie (trans.), Princeton, NJ 1991, pp. 121–136 
 F. Mendelssohn Bartholdy, Briefe: ראו. כאליהו מודרני הוכתר מנדלסון בין היתר בידי הנסיך אלברט  6
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אשר כשלעצמה מתעצמת אצל שומעי היצירה המיוצגים , אחדות חווייתית המעודדת הזדהות

  .בה באמצעות מקהלת המאמינים
4  

 –אשר התמטיזציה שלה , יא אותנו כאמור אל פעולת הדיבור הווקליהפסוק הפותח מב

המצרף יחדיו את ,  פועלת לאורך היצירה כגורם מלכד נוסף–מילולית ומוסיקלית גם יחד 

פסוק זה הינו בעל עצמה מספקת להניע , כגזרת קללה. רצון הנביא עם האישים שהוא פוגש

, יבור ארוכות ומורכבות הכוללות קינהאל סדרת פעולות ד, המקראי, את הגוף הקהילתי

אמירה : הדפוס הזה חוזר על עצמו כמעט בכל התמונות הבאות. תוכחה והבטחה, תפילה

אשר מעוררת ריבוי ) מלאכים ועוד, הנביא עובדיה(קצרה ומרוכזת של אליהו או של שליח 

נשים כישות הוא מציב א: דומה שהקול מניע הכול. של פעולות קוליות של יחידים וציבורים

בין נציגי הבעל לנציג (הופך למכשיר אשר באמצעותו מתרחש קרב האלים , קהילתית

. ומהווה את הממצע שהאל מתגלה דרכו לנביאו הנאמן, מתפקד כהתגרות באיזבל, )יהוה

ניתנת באמצעות ', הלא דברי כאש, ')17מספר (הוויזואלי , אפילו הנוכחות של דימוי האש

  7.ליתמטפורה סינאסתטית קו

  ממקהלה לקהילה: ה האורטורית]י[הסוג

ראשית (אשר ימיה כימי האופרה , האורטוריה, הקול מוביל אותנו בשנית אל סוגית הסוגה

', הקיר הרביעי'ובמקום , היא נמנעת מפעולות במה, אולם שלא כמותה) המאה השבע עשרה

ת לטובת רצפים תוך שבירת האחדויות האריסטוטליו, משתפת את קהלה במתרחש, הדמיוני

האורטוריה נעזרת לשם , במימושיה הקלסיים. לעתים בעלי ממדים אסכטולוגיים, התגלותיים

בהדגשה , בקיצור או בהרחבה, ומביא את הדברים, כך בְמַסֵּפר הנוקט את לשון הנרטיב הביבלי

 על ויתר על תיווך זה אך לא הקל' אליהו'מנדלסון ב. לפני קהל שומעיו העכשווי, או בהשמטה

הוויתור משרת את הישירות ומעצים את . שומעיו באמצעות פעולה דרמטית הדוקה יותר

, אפיזודות מובנות היטב- את מקום הפעולה הדרמטית הרציפה תופסות תמונות. האילוזיה

הן מאורגנות ברצפים טונליים ועל . הנפרדות זו מזו באמצעות הכרזות הדיבור הנזכרות לעיל

בין הקהילה , כנרמז לעיל, המקהלה עצמה מתפצלת. ל יחידים וקהילהידי מארגים מורכבים ש

על גבי תשתית . המכוננת את החזון ומקבלת על עצמה את לקחיו, המקראית לבין זו העכשווית

המתבטאת בכך שכל אחת מן התמונות מגבירה את האפקט , זו מתעצבת דינמיקה מצטברת

       
aus den Jahren 1833 bis 18474, P. and C. Mendelssohn Bartholdy (eds.), Leipzig: Hermann 

Mendelssohn, 1864, p. 460 ,כפי שמצוטט אצל :G. Feder, ‘Sacred Music’, D. Seaton (ed.), The 

Mendelssohn Companion, Westport, CT 2001, p. 260  
: 10, ךהכרזת המלא: 6: הינםכעין כרוז בנוסף לפתיחה , מתפקדים כאמירה קצרה ומרוכזתהמספרים ה  7

  .הסופרן: 40, אליהו: 33, המלאך: 30,  הטנור:27, אליהו: 23, ופרןארית הס: 21, עובדיה: 19, אליהו
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, נס האש והגשם(תגלויות קול קהילתיות נקודות השיא בכל אלה הן שתי ה. הווקלי הכולל

עלייתו של אליהו השמימה ). 34( ההתגלות לאליהו במדבר –ואחת יחידאית ) 19-  ו16מספרים 

במרכבת אש ולה סוסי אש ספק נצפית ספק מדווחת במדרש אליהו זה על ידי הקהילה כולה 

לה המדומיינת על עד לסוף היצירה נותרת הקהי; והיא נושאת אופי של רגע קתרזיס, )39(

אולם ; של גאורג פרידריך הנדל' שמשון'היא מזכירה בכך את האורטוריה . כשחקן יחיד, עמדה

, שעליה היא מתבססת, אשר כמו בשירתו הגדולה של מילטון', שמשון'בניגוד למקהלה ב

ומובילה אל קבורת שמשון ואל חידוש אחדות ישראל במחווה , מזוהה עם בני העם הישראלי

 באופן אלגורי הנדל משרת שם את צרכיה האידאולוגיים של האימפריה הבריטית –ית הרמונ

איננה ניתנת לזיהוי עם קהילה מקראית מקורית ואף לא עם ' אליהו' המקהלה ב–המתרחבת 

מן הסוג , כמעט אוטופית, זוהי קהילה אידילית. קהילה נוצרית או אחרת בת זמנו של מנדלסון

בעת . המספק את מרבית הפסוקים למקהלות חותמות אלו, עיהוהמובלע בנבואותיו של יש

ובעונה אחת משיבות הנבואות שמקהלות אלו נושאות את קהל עדת השומעים מנסיקתו של 

אך אין הן מספקות להן שגרה ליטורגית או הקשר , אליהו למרום אל קרקע מציאותית יותר

. והנדל נתנו לקהליהם המקורייםהקנטטות והאורטוריות של באך , כדרך שהפסיונים, לאומי

אשר בניגוד לאלו שעל אודותיהן נסב ספרו , נותרת אפוא קהילת קול דמיונית' אליהו'מקהלת 

אלא ברגע היסטורי מסוים ,  לא עברה תהליך של פוליטיזציה8,הנודע של בנדיקט אנדרסון

  .כפי שיתברר להלן, ובעל כורחה
5  

הנפקד וכריסטוס  החומל    האל 

- הלא'לוגית העיקרית המרחפת על פני היצירה נוגעת לפולמוס על אודות הטבע הסוגיה התאו

מנדלסון היה מודע לֵתמה זו . כפי שכותבים נוצריים הציגוהו משכבר הימים, של היהדות' רחום

דומה שבחלל האורטוריה מרחפת . כאשר עבד על הטקסט עם הליבריתאי וכאשר הלחינֹו

יש ? הלא חומל, פורצים את חומת טבעם הקנאי,  נביאו,ובהרחבה, האם האל המקראי: השאלה

שב וניעור באותו הזמן בין היתר על ידי פילוסוף רב השפעה כארתור ' פולמוס החמלה'לציין כי 

והם שיצרו את האקלים (אשר ריכרד וגנר ויוצרים אחרים החרו החזיקו אחריו , שופנהאור

  9).כדוגמת קרל שמיטסוציאליסטי - התודעתי שבו פרח לימים הוגה נציונל
       
, )מתרגם(דאור ' ד, הגיגים על מקורות הלאומיות ועל התפשטותה: קהילות מדומיינות, אנדרסון' ב  8

 M.#P. Steinberg, ‘The Voice of the People at the Moment of: וראו בהקשר זה גם. 1999רעננה 

the Nation’, Listening to Reason: Culture, Subjectivity and Nineteenth-Century Music, 

Princeton, NJ 2004 
היהודי כקטגוריה אסתטית אצל : מוסיקה פולחנית ופולמוס החמלה', ובר'פינצ- הכהן'ר: על כך ראו  9

  .74––35' עמ, )2000 (17 תיאוריה וביקורת, 'אליוט' ורג'וג ריכארד וגנר
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מתעצמות על ידי ליווי ) מסומנות במלבנים(סדרת הקווינטות המוקטנות . הכרזת אליהו הפותחת את היצירה: 1איור 

  .והחזרה המשולשת, האוניסונו
6  

  

, טריטון = מוקטנתקוינטה (מודיעות לנו סדרת הקווינטות המוקטנות , יהיה מר וקשה

מוטיב '(שהן ציר בהכרזת הפתיחה של אליהו , )'השטן במוסיקה'ביניים המרווח שכונה בימי ה
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ושבות ומהדהדות בדברי העם ביחידה , )1ראו איור ', כינוין בספרות המחקרית' הקללה

  .'שגתנוקללתו ִה , הוא לועג לנו, אולם אלוהים אינו רואה אותנו': החמישית

השואב אותה חלקית , זה' ש אליהומדר'התלונה מייחדת (פוגאלי זה - אך סיימו קטע קווזי

, שבים סובלים אלה להשמיע את ציווייו הנצחיים של האל, )10–9מן התוכחה בדברים ה 

בדו , הם מצטטים מן הדיבר השני בהכרזה כורלית חריפה. בעוד הם מקבלים את גזר דינו

  :לאמור, מינור

  .ְלֹ◊ְנָאי, ִרֵּבִעים- ִׁשים ְוַעלִׁשּלֵ - ָּבִנים ַעל- ן ָאֹבת ַעלֵאל ַקָּנא ֹּפֵקד ֲעוֹ ... כי
7  

לשירת המשך , ור'בהותירם שמים בהירים של דו מז, אך מיד הם ממהרים לפזר ענני זעם אלה

  :הדיבר

  .ָתיּוְלֹׁשְמֵרי ִמְצוֹ , ְלֹאֲהַבי-- ַלֲאָלִפים, ְוֹעֶ◊ה ֶחֶסד

באחדם , מתמרככים את הנוקשות הקוד, בעלייה מתמדת כלפי מעלה, הגלים הקונטרפונקטיים

  .יחד קהילה היסטורית וקהילת אמונה זו עם זו

פסוקו כולל . כאשר נגלה אליו האל בנקרת הצור, משה המקראי הוגה מילים דומות, כזכור

והן שבות , אשר הפכו ליסוד מוסד בליטורגיה היהודית', שלוש עשרה המידות'את 

הן גם מוכרזות . יפור בפרט פעמים רבות בסליחות בכלל ובאלו של נעילת יום כ10ומתגלגלות

יהודים מסורתיים עשויים לגלות זיקה זו בין . בפתיחת ארון הקודש בימי מועד בבית הכנסת

נוצרים ; כאשר יזדהו עם היצירה כיצירתם, היצירה לבין המורשת הליטורגית המוכרת להם

, לי לעומתם הקהל האנג11;כריסטולוגית תואמת נטול פרשנות, גרמניים אולי זיהו כאן יסוד זר

 שחונכו על ברכי הדגמים ההנדליים ושאר הקשרים –ובהם הנסיך אלברט והמלכה ויקטוריה 

  .על מכלול יסודותיה התאולוגיים, יאמצו את היצירה אל ִלבם, הבראיסטיים

בתמונה הבאה אנו עדים לטוב האל ונביאו בפרשת : היצירה ממשיכה באורח דומה

המתפלל ונענה בשירת תודה , לחיים על ידי אליהואשר ילדּה הושב , האלמנה הצרפתית

' שוחט'גם כאן אליהו ,  כמו במקרא–התוקפנות נגד נביאי הבעל . מתפרצת של האלמנה

הנגדות אלו חודרות עמוק את תוך המרקם . קשת איזון חומל בנס המים מב–ארבע מאות מהם 

  .המוסיקלי ורושמו הצלילי
8  

 מבקש מצלול שאף אם אינו יהודי ממש הוא מתרחק מנדלסון, מנקודת מבט רחבה אף יותר

       
  .'מידת הרחמים עלינו התגלגלי': חהלשון הסלי  10
אשר למרות הביקורת שזכה לה לאחרונה עדיין מכיל תובנות , על כך ראו ספרו של אריק ורנר  11

 ,E. Werner, Mendelssohn: A New Image of the Composer and His Age, D. Newlin (trans.): חשובות

London 1963, p. 471  
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כך למשל הוא יוצר . מצד אחד הוא מתכתב עם הפסיונים הבאכיים. מזה הנוצרי באורח מעניין

 עיבוד רגשי של מילותיו –) 26' מס(' רב לי': טקסט מוסיקלי בין האריה של אליהו- אינטר

לאריה הידועה מן היוהנס פסיון ) 4א יט "מל(' ֹבָתיטֹוב ָאֹנִכי ֵמאֲ - ִּכי א, ַקח ַנְפִׁשי': המקראיות

  ) 2' הדואט במס(' ציון מפרשת ידיה' וכן בין 12).'זה הושלם' (’Es ist vollbracht‘): 30' מס(

מתאוס 'א מן ה27' מס ';כך ישוע שלי עתה נאסר' (’So ist mein Jesus nun gefangen‘ - ל

אלא , נע לא רק מהכפלה של התאולוגיה הנוצריתהוא נמ, ואף ביחידות אלו, מצד שני). 'פסיון

מנדלסון . פרוטסטנטית- היהודית והנוצרית, אפילו ממיזוג אפשרי בין שתי המסורות היריבות

-  ָמה–ְיהָוה ֲאֹדֵנינּו '): בגרסתו הסופית(' יוהנס פסיון'מסיים באותו הפסוק שבו באך פותח את ה

ְּבָכל, ַאִּדיר ִׁשְמ -ıאולם הוא במפגיע משמיט את המשך הטקסט הבאכי, )2ח ' תה(' ָהָאֶר :

לא השפלה . '!תהולל, אף בעוצם השפלתך, עד לאלהים של יהאמת בנו ,שאתה, בסבלך הראנו'

וכשהוא נקרא , אך אין הם מצליחים בכך, אויבי אליהו מבקשים להורגו, אמנם. מוצגת כאן

לא בדרך , נסי של האל אליועלייתו השמימה בסערה משקפת את כינוסו ה, לעזוב את העולם

פחות , בהתאם לכך המוסיקה רכה יותר. צליבה וכפרה על אשמה קוסמית, של ייסורים

, הגאולה שעל אודותיה מתנבא אליהו מסמנת גרסה אחרת של יום האל. דיסוננטית ומוקצנת

והוא עתיד להתממש , שהינו מיטיב יותר ופחות אפוקליפטי מאשר מקבילו הנוצרי, יום הדין

 וכאן הדתות השתיים נפגשות –אליהו . כחלק ממהלך היסטורי נורמטיבי, ביום מן הימים

הנֱהֶגה מוסיקלית על ידי הסופרן , 24–23כפי שמודיע הפסוק ממלאכי ג ,  הוא שליח–לכאורה 

. ְוַהּנֹוָרא, ַהָּגדֹול, ּבֹוא יֹום ְיהָוה, ֵאת ֵאִלָּיה ַהָּנִביא ִלְפֵני, ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹׁשֵלַח ָלֶכם'): 40(הסולנית 

הפסוק . 'ָהָאֶרı ֵחֶרם- ְוִהֵּכיִתי ֶאת, ָאבֹוא- ֶּפן –ֲאבֹוָתם - ְוֵלב ָּבִנים ַעל, ָּבִנים- ָאבֹות ַעל- ְוֵהִׁשיב ֵלב

, אליהו, הוא ישוב. בהצנעת אלמנט הקללה שבפסוק, מסיים כידוע את הפטרת שבת הגדול

אך גם כדמות , ּה של גאולה פרטית ולאומיתמבשר, כאורח לא נראה, בליל הסדר, יהודי נודד

 ספק אם היו קונוטציות אלו חלק מתודעת פליקס 13. רכיםמיטיבה בדמיונם של ילדים

אך ייתכן שהדהדו בסף תודעתו שהרי נכח ; שהוטבל לנצרות בגיל שבע, מנדלסון הבוגר

דעו על הן לא י(אם לא אחר כך , כנראה בסדרי פסח של סבתותיו עד לאותו הזמן לפחות

את ' גיירו'מכל מקום קונוטציות כאלו היו גם היו אצל אלה אשר שבו ו). התנצרות המשפחה

ברוח פרקי ישעיהו (' משמיעת שלום ומבשרת טוב'אלה אשר בחרו לחוותה כ; היצירה

  .לקהילותיהם הנרדפות) האחרונים המצוטטים ביצירה

       
- ַוִּיַּקח ֵיׁשּוַע ֶאת'): כאן בתרגומו של דליטש(ונגליסט וטים על יד האכהדהוד של דברי ישוע המצוט  12

 ıהַהֹחֶמ ָּל ר ֻּכ אֶמ ֹּי   ).30יוחנן יט (' ֹראׁשֹו ַוֵּתֵצא רּוחֹו- ַוֵּיט ֶאתַו
 ,’H. Fisch, ‘Elijah and the Wandering Jew: על הפולקלור של אליהו הנביא כיהודי נודד ראו  13

 L. Landman (ed.), Rabbi Joseph H. Lookstein Memorial Volume, New York 1980 
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  גרסת מנדלסון' קול דממה דקה': 2איור 

9  

  

האקומנית מ לקהילה  פרטית    התגלות 

אם אכן חזה כאן המלחין אופן ארצי יותר של גאולה ברוח המהפכות בנות הזמן ההוא והאידאות 

 כמעין מצב עניינים אוטופיסטי ביחס – ומנדלסון היה מודע לחלקן –שריחפו אז בחלל אירופה 

אמונה - את לקהילתהאם ראה כאן חיזיון אקומני או שמא הגביל ז, להווה משתפר בהתמדה

  שהוא גם ממצע ההתגלות– רמז ניתן לגלות מתוך אופן המימוש של מדיום הצליל ?ספציפית

באורח ,  המתוארים–לאחר שלושה מופעי הקול . 'קול דממה דקה': של אליהו' הפרטית'

,  ִמַּדֵּקק המרקם התזמורי–האש , הרעש,  מופע הרוח–על ידי המקהלה , אונומטופאי רב עצמה

, או נכון יותר את קולו, המציינת את בואו, ור'עגן בעיקרו על נקודת עוגב ארוכה על מי מזונ
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  14).2ראו איור (של האל 

, או אף מתגלם, פרשנות מוסיקלית זו מעלה את השאלה האם אלוהיו של מנדלסון מסתמל

תאורטיקן רב -  המלחין–אן פיליפ רמו ' של ז(corps sonore)' גוף המהדהד'באמצעות ה

לדידו של ,  אשר בסדרת הטונים העיליים שהוא מפיק הוא–ההשפעה בן המאה השמונה עשרה 

האם אנו עדים כאן לרוח הפנתאיזם הגרמני השליט ? הבסיס לכל מוסיקה הרמונית, רמו

זהב 'בפתיחתו הנודעת של וגנר ל,  כפי שיומחש הדבר שנים ספרות לאחר מכן–בתקופה 

, מגלם את הראשית של הטבע המיתי) חצי טון נמוך יותר (שם אקורד משולש מתמשך, 'הריין

אשר נראה , דומה שרעיונות מסוג זה היו רחוקים ממנדלסון? טרם קלקולם של אלים ובני אדם

כדרך , כמבקש דווקא להציב את מעשה האלוהים כמעין ראשית פרימורדיאלית דאיסטית

.  את אור הבריאה ביצירותיהםשעשו הנדל והיידן באופן שסימלו באמצעות האקורד המשולש

: נכדו של משה הגדול, כך עדיין אצל מנדלסון, בני עידן הנאורות, כמו אצל מלחינים אלה

עולם אשר תואם עצמו בשלמות עם ,  המוסיקלי האפשרי צומח כולו מתוך ישות צלילית זוהעולם

 וילהלם גוטפריד כפי שנוסח הדבר בפילוסופיה הרציונליסטית של, מלכתחילה- סדר הרמוני קיים

ıכך גם '; למרות בגידתם בנביא ה,  אף המלך אחאב והמלכה איזבל הינם חלק מעולם זה15.לייבני

  .ואף פונים אל אלוהיהם דרכה, שפת האל, הם דוברים את השפה הזאת, נביאי הבעל
10  

? באיזה אופן נוטלים חוטאים אלה חלק בסדר האלוהי? כיצד הדבר אפשרי תאולוגית

 כפי שהוא מופיע בתנחומא –ל עצמו "מדרש חז, באופן מפתיע, יינת נותן לכךתשובה מענ

  ):ו(לפרשת מסעי 

 הארı יושבי כל את והורשתם, הענין מן למעלה כתיב מה. [הארı אל באים אתם כי

   אמר, )יא לה איוב] (ארı) [הארı (מבהמות ַמְלֵפנו ה"זש, )נב לג במדבר] (םמפניכ
  
       
המספר הבא : שמנדלסון קרוב לוודאי לא היה מודע לה, הקבלה מעניינת נוספת מתרחשת בנקודה זו  14

המופיעה כידוע בימים נוראים במוסף מיד לאחר אמירת הפיוט ) טריסגיון(באורטוריה הוא הקדושה 
שהוא מצייר , בתמונת הישיבה של מעלה' קול הדממה הדקה'ת המאזכר אף הוא א', ונתנה תוקף'

  .בחיוניות
באותן (שבנקודה זו אכן הלך בעקבות סבו , הדבר אכן לא היה רחוק מהשקפת עולמו של פליקס  15

כפי שהדבר עולה בין היתר ממאמרו של לאון , )השנים הוא היה עסוק בהתקנת כל כתביו לדפוס
 L. Botstein, ‘Neoclassicism, Romanticism, and Emancipation: the Origins of Felix:בוטשטיין

Mendelssohn’s Aesthetic Outlook’ , ראוי לציין , כמו כן. 5–4' עמ, )6 לעיל הערה(המדריך למנדלסון
כפי שעולה מן , שהשקפתו המוסיקלית של מנדלסון הסב תאמה מאד ראייה פיתגוראית לייבניצינית זו

 D. Halperin, ‘To Please Both the Ear and the Eye: Moses: על כך ראו. י שכתבהחיבור המוסיקל

Mendelssohn, Equal Temperament and the Delian Problem’, E. Schleifer and E. Seroussi (eds.), 

Yuval: Studies of the Jewish Music Research Centre 7 (Studies in Honour of Israel Adler; 2002), 

pp. 442–467  
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 הבעל] לנביאי) [לעובדי (אליהו שאמר בשעה כי, אליהו של מפרו למדו, לישראל להם

 שעה באותה, )כה יח ]א מלכים[ א"מ (ראשונה ועשו האחד הפר) את (לכם בחרו

 ולא, האשרה ]נביאי מאות וארבע) [נ"ות(, הבעל נביאי וחמשים מאות ארבע נתקבצו

 שם שם(' וגו פרים שנים לנו ויתנו, שם כתיב מה ראה, הארı מן רגלו לזוז יכלו

, אחת מאם תאומים פרים שנים) לא (לכם בחרו אליהו להם אמר, )כג ]יח א מלכים[

 להם בחרו, לבעל ואחד, לשם אחד, גורלות עליהם והטילו, אחד אבוס על הגדילים

 הבעל לשם שעלה הפר ואותו, אחריו והולך נמשך היה אליהו של ופרו, האחד הפר

 עד, יכלו ולא, הארı מן רגלו לזוז, שרההא ונביאי, הבעל נביאי אותן כל נתקבצו

 לו ואמר, העם כל לעיני לאליהו ואמר הפר השיב, עמהם לך להם ואמר אליהו שפתח

 של בחלקו עלה הוא, אחד אבוס על, אחד במרעה וגדלנו, אחד מבטן יצאו וחבירי אני

, בוראי את להכעיס, הבעל בחלק עליתי ואני, עליו מתקדש ה"הקב של ושמו, ה"הקב

 זה על מתקדש ה"הקב של ששמו כשם, עלילה ימצאו ואל, עמהם לך אליהו לו מרא

 שתמסרני עד מכאן זז שאיני שבועה, יועצני אתה וכן ל"א, עליך מתקדש כך, שעמי

 נתנו ומי, )כו ]יח א מלכים[ שם שם (ויעשו להם נתן אשר הפר את ויקחו שנאמר, בידם

 א מלכים[ שם שם (האחד הפר לכם ובחר להם אמר שאליהו למד ואתה, אליהו, להם

 לכך, )כו ]יח א מלכים[ שם שם (להם נתן אשר הפר את ויקחו כתיב ולבסוף, )כה ]יח

  .)מהדורת שלמה בובר(ארı  מבהמות מלפנו נאמר
11  

בין קול , בין אות לאות, אין אפוא הבדל בין פר לפר, כמו בזו של מנדלסון, בגרסת התנחומא

מנקודת מבט מדרשית זו כולם . או גוף מהדהד, בית גידול, אותו חומראלה ואלה קורצו מ: לקול

עובדי עבודה זרה ונביאי . כלשון הפסוק המצוטט מאיוב, תורה מחכמת, בבחינת עדות מאלפת

יקום . או שפה מוסיקלית, שפת רעיונות, שפת פרים: האמת דוברים אפוא אותה השפה

 בין אלו לאלו הוא באופן השימוש באוצרות ההבדל. הסימנים של הקבוצות החלוקות אחד הוא

נביא השקר כזכור אינו . במשאבים המסורים להם במרחב המחיה המשותף, הנתונים לבני האדם

במונחים ;  האות והמופת שהוא נותן עשויים להתקיים–מתגלה באמצעות המדיום של דברו 

שקריים ברצף שהם ו, מודרניים ניתן לתאר אותו כמי שדבריו נכונים בכל אחד מהיגדיו

ללא , ללא פרשנות,  בין לשון האמת ללשון השקר–יוצא אפוא שקשה להבחין ביניהן . מקיימים

בדברים . מול אותם שנוקטים האחרים, דרישה וחקירה של המהלך השלם שנוקט הנביא האחד

האמת שהכתובים ! דרשו: אלו כמו מצווים בעל המדרש את לומדיו והמלחין את מאזיניו

כל זה יפה . אינה מצויה דווקא בפני השטח שלהם, או זו שהמוסיקה משמיעה, ם אליהמכווני

כמו בחלק מן , אך כיצד עולה דרישה זו בקנה אחד עם יסוד החוויה ביצירה האורטורית, וטוב

  ?עוקפת מנגנונים של הידרשות ופרשנות, המבקשת היענות ספונטנית, המעשה המדרשי
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ותה לי וכו התפילה  ות  לי   קו

 לשאלת התקשורת המתקיימת –גיה זו מעלה קושיה נוספת הנוגעת לרמת הבדיון עצמו סו

אם גם ,  תשבי זה פותרה–קושיה זו . מעבר להתגלות הפותחת, בעולם זה בין האל לנביאו

סופי - הנביא המוסיקלי אינו חוצה את המרחק האין, שלא כמו אליהו המקראי. באופן חלקי

נביא מודרני זה בוחר לתקשר עם אלוהיו באמצעות .  אליושבינו לבין האל בפנייה ישירה

, שבח, סליחה,  קינה–עם חורבן הבית הפכה התפילה על סוגותיה , כידוע. המודוס של התפילה

. של היהודי לבוא בדברים ישירים עם הישות האלוהית) כמעט(לדרך היחידה , הודיה ובקשה

ומציע , בין הנצח לחלוף, ל לבני האדםמדיום התפילה מגשר על המרחק הבלתי נסבל בין הא

: שהרי דבר אינו מתרחש על במתה, גם באורטוריה מתקיים הוויתור על הממשי. ישועה ונחמה

 אף –ומרכבת אש וסוסים אינם מתגלים לאיש , אש אינה יורדת, ילדים אינם מושבים בה לחיים

טוריה משמש הצדקתה המרחב הבדיוני המופשט של האור, במילים אחרות. לא בדרך בדיונית

, תהילה,  תפילת תחנון–באמצעות מחוות התפילה , יתר על כן. התאולוגית והחווייתית גם יחד

ובתוך כך התפילה עצמה , דמויות וקהל ממשי מתאחדים מעבר לעולם המיוצג, הודיה וברכה

 של  מכאן הבחירה16.כדוגמת פרנı רוזנצוייג, כדרך שסברו תאולוגים מודרניים, היא תמורתה

שאותם הוא מעדיף , מנדלסון בתהלים כליווי פואטי מרכזי לאורך חלקים ניכרים של היצירה

,  אימתו–הבדידות של הסובייקט נושא התהלים . בבירור על פני כורלים לותרניים מסורתיים

ונושע מצרתו גם ללא סימן גלוי , אך הוא שם מבטחו באל, הינם מנת חלקו, תודעת חטאו, יגונו

: בפרט אלה שנבחרו ללוות את גיבורי האורטוריה, ה הלקח העיקרי של המזמוריםז. נוסף

  17.מבחינה זו הם דומים באופיים למזמורים אחרים שמנדלסון הלחין במשך חייו
12  

מרכזיות התפילה ושירת התהלים מקשרת את היצירה באורח מעניין עם תודעה מודרנית 

נודד ובודד יותר , אצל מלחין יהודי אחרמן הסוג שיפרוı בראשית המאה העשרים , יותר

 יביע את שאיפתו 1912שבמכתב מפורסם משנת , )1951–1874(ארנולד שנברג : ממנדלסון

ואשר בסופו של , הנאבק עם אלוהיו, אשר תעמיד במרכז את האדם המודרני, 'לחבר אורטוריה

 ישוררו 1950- ג מ יצירותיו האחרונות של שנבר18.'בלומדו שוב להתפלל, דבר מצליח למוצאו

לטקסט של המלחין ' תהלים מודרניים'ו) בעברית, b50. אופ(' ממעמקים קראתיך יה': תהלים
       
  .216–215 'עמ, ל"ירושלים תש, )מתרגם(עמיר ' י, כוכב הגאולה, רוזנצוויג' פ  16
 Neue Tempelהוזמנה לחנוכת בית הכנסת הליברלי , ק-ו, כח,  לפרקים כד–אחת מהלחנות אלו   17

 L.#R. Todd, ‘On Mendelssohn’s: ראו. אולם לפי לארי טוד הדבר לא עלה יפה, 1844בהמבורג בשנת 

Sacred Music, Real and Imaginary’, P. Mercer-Taylor (ed.), The Cambridge Companion to 

Mendelssohn, Cambridge UK, 2004, p. 171  
 J. Auner (ed.), A Schoenberg Reader: Documents of: מופיע בתוך, למשורר ריכארד דהמל, המכתב  18

a Life, New Haven, CT 2003, p. 119  
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אולם לשנברג לא תעמוד ההרמוניה הידועה מראש ביצירתו של ). פרגמנט, 50c. אופ(

שתפילתו נתקבלה אם , גם טרם נענה, המבטיחה לגיבורו שהוא כבר נמצא עם אלוהיו, מנדלסון

  . נכונהבחירתו

המבודדת  והקהילה  הבודד   הנביא 

גם כאשר נמצאת להם , ארנולד, פליקס, אליהו: כולם, אך בסופו של דבר הם נותרים לבד

אין הם נגאלים , אף אם הם מועלים על נס על ידי הרבים. מנוחה מנדודים ממשיים או מטפוריים

ו מכנסים באמצעות הקהילה שהם מעוררים א. ואף הרבים אינם נגאלים דרכם, באמצעותם

בהקשרו של מנדלסון היא עשויה להדהד קצרות . אוטופית, היא אידילית, תפילתם המדומיינת

; המדמיינת תחייה קהילתית במרחב האורטורי, בקהל בירמנגהמי או בקבוצת כורלים גרמנית

אין באלה כדי . או עדת מוסיקאים סגורה,  בקרב תלמידים קרובים–בפעולתו של שנברג 

  .הממשיך לפיכך להדהד בקהלים אחרים, ע מלהט הביטוי ועצמתולגרו
13  

קהילתי - דרך הקולי והסוגתי אל התאולוגי, קיומי- המעגל ששורטט עד כה הוביל מן האישי

- ובהם אלה התאולוגיים, שלב אחרון זה מצרף את כל השלבים הקודמים. ובחזרה אל הקיומי

זו עשויה להיות הסיבה להשוואה . צירה כולהדתי של הי- ומעצים את הממד החוויתי, הווקליים

מרכזיות התפילה . שקדמה לה' פאולוס'עם האורטוריה , לעתים שלא בטובתה, של היצירה

, )service(כמעין סדר תפילת ציבור , מאפשרת לראות את היצירה כמבקשת לכונן ריטואל

שהרמן כהן , וזראופי זה עשוי להסביר את הקשר המ. ולהעריכה בהתאם, יותר מאשר כדרמה

יטטיב 'רצ'בין התפילה המרכזית ביצירה זו לבין מה שהוא כינה , מעלה על נס) 1918–1848(

 1915משנת ' יהדות וגרמניות'במאמרו על אודות . ואת שני אלה עם סוגת האורטוריה', יהודי

  :כותב כהן את הדברים המוקשים הבאים על האורטוריה

] תרבויות[ליזם הגרמני הקשור למגמות אם נתהה על אודות ההישג של האידא

] ביחס אליה. [לא יעלה ספק באשר למוצא הדתי של המוסיקה שלנו, אחרות

סופג את כל , האורטוריה הינה הפרוטוטיפ המממש את כל האמצעים האמנותיים

  . ...תוך שימוש בצורות דרמטיות, האנרגיות העממיות של השיר

כולה הינם ] היהודית[תוככי השנה יטטיבים הגדולים אשר חודרים אל 'הרצ

בהם מתעצב היסוד המאפיין את הרעיון . הפרוטוטיפ הייחודי למוסיקה היהודית

מי , דרך מנדלסון. או המאסטוזו של הבשורה היהודית, ועמם השגב, המוסיקלי והרגש

שאינו יהודי יכול להשיג את הרעיון של הדרגה העצומה של הייחודיות המוסיקלית 

, וכן של' יצחק וישראל, אלוהי אברהם' ה'במנגינות השונות של . יהודישבדמו של ה

  . ..במיוחד של המלים האחרונות , פן השירהאו', היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל'
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  19.אלה יוכיחו לידען את האיכות המּורשת של המוסיקה היהודית

וההקשר ', מה הגדולההמלח'כותב כהן בשנות , הקישור בין יהדות וגרמניות אמיı ביותר

המוסיקה הדתית המועלה . המוסיקלי של שתי התרבויות הדתיות על זיקותיהן מדגימו היטב

למרבית , ששיאה סוגת האורטוריה ובלבה, כאן על נס היא לדידו תופעה גרמנית כללית

בהיותו בנו של . הלקוחה במישרין מכבשונו של בית הכנסת, אנרגיה רגשית יהודית, הפליאה

יטטיב 'הרצ' הרמן כהן הכיר היטב את מה שהוא מכנה כאן – הלא הוא גרשון כהן מקוסוויג –חזן 

או שמא ראה , האם אכן זיהה אותו בתפילה זו של אליהו. נוסח:  הקרוי בעגה הפנימית–' היהודי

המלחין הנודע לואי , בה את הביטוי המוסיקלי היהודי החדש מבית מדרשו של חמיו

אלכסנדר , שהיה בן טיפוחיו של בן דודו של פליקס(ן שלבנדובסקי יש לציי? לבנדובסקי

כמו החזן הנודע סלומון זולצר , )מצאצאיו המעטים של משה מנדלסון שלא התנצרו, מנדלסון

' רעש'תוך הרחקת יסודות ה, בתפילה היהודית' דקורום'פעל רבות לעיצוב ה, מווינה ואחרים

  20.ובאותו הדור גם על ידי יהודים, נוצריםשבית הכנסת זוהה עמם על ידי ' היללה'ו
14  

בין יהדות , שמעולם לא התקיים במרחב הציבורי הגרמני, החיבור האוטופי של כהן

הופרך באחת עם גזרות וחוקים שהוטלו כעבור , לגרמניות ובין אורטוריה לנוסח בית כנסת

היהודים , ימודרים מתוך המרקם התרבותי הכלל. פחות מעשרים שנה על יהדות גרמניה

 Jüdische)' איגוד התרבות היהודי'אמות של ' שנותרו בערים הגדולות נתגדרו בתוך ד

Kulturbund),מנדלסון מיד .  שנוסד ביוזמה יהודית אך התנהל בפיקוח קפדני של הנאצים

יהדותו לא הייתה עבור . ובלא משפט, ונאסר סמלית כישו, נאסר להשמעה: תרתי משמע, נאסר

' איגוד התרבות'בתוך מסגרת . ולא ידע מה ניבא, ניבא'; יודן יונגה'. ן של שאלההנאצים עניי

מנצחיהם ושאר העושים במלאכה המוסיקלית נזרקו מכל תפקידיהם ,  שנגניהם–הותר ליהודים 

לנגן את המוסיקה של :  מה שנאסר בכל מקום אחר על פני אדמת גרמניה–הציבוריים הקודמים 

הצלילים והקולות של , סגרת הקונצרטים שארגנו איגודים וחברות אלובמ. המלחינים היהודיים

יחד , אקומנית, בייסדם אותם כקהילת תפילה וירטואלית, גאלו את השומעים לרגע קל' אליהו'

בטרם תטפח על פניהם שוב המציאות הקשה של מצבם , עם פליקס ואליהו המוחרמים

היא ַחְברה בכך לתהליך . יוחד במסגרות אלוליצירה פופולרית במ' אליהו'כך הפכה . המתדרדר

שנתגבש מתוך אותו מבחר מצומצם שהותר ליהודים לנגנו בשנות רעה , פנימי קנון של כינון

  .אלה
       
19  H. Cohen, ‘Deutschtum und Judentum’, Jüdische Schriften, I–II, B. von Strauss (ed.), Berlin 1924, 

II, p. 251 .שיר השבח"ב" אליהו"ואף יותר מ': במילים המדולגות האחרונות אומר כהן "(Lobgesang) '
אין הוא ). ים ומן הברית החדשהפסוקים מתהילהכוונה לסימפוניה השנייה של מנדלסון המבוססת על (

  .אולם הקישור בין השניים באמצעות התפילה ברור דיו, מסביר העדפה זו
 .)1לעיל הערה ( היהודים כנגד המוסיקלית עלילהה, ראו הפרק השלישי בספרי  20
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שהתקיים בבית הכנסת באורניינבורגר שטרסה בברלין , אחד מן הביצועים הרבים הללו

רגשת ועתירת הדמיון של נער בן  עדותו המ– הניב מסמך דרמטי 1937,21בשנת ) 3ראו איור (

אשר על , כעדות של חוויה וכחוויה של עדות, שש עשרה שהועלתה אל הכתב כנראה לאחר זמן

  22:כן היא מצוטטת כאן באריכות יחסית

תחושת היותם עדים לאירוע היסטורי אמתי אחזה את באי הקונצרט ברגע שקול 

, יטטיב ההתחלתי'פצח ברצ, ירעודו צע', יוליוס פסחוביı, הבריטון העשיר של החזן

שמע 'ב, כאשר הסופרן פתחה את החלק השני של היצירה. 'ְיהָוה ֱאֵהי ִיְ◊ָרֵאל- ַחי'

וכאשר לבסוף שיר , מעטים יכולים היו להכיל את רגשותיהם, המפואר' ישראל

, ור המפעים'נסק לחתימת היצירה באקורד רה מז' מה אדיר שמך'השבח המסיים 

לאו , המנצח. איש לא זע, ספור לעמוד על רגליהם- קהלים איןאשר בעבר הביא 

כולם נותרו חסרי תנועה , המקהלה הגדולה והתזמורת, הסולנים הנפלאים, קופף

. במה שנראה היה כדקות של שקט מוחלט שהופרע רק על ידי בכי כבוש, במקומם

דות פוגגו את המתחים והחר, שהפכו לחסרות מעצורים, תשואות מהוססות, בהמשך

, נרעש עד עומק לבו, ולפחות נער אחד בשנות העשרה, של ערב בלתי נשכח זה

בפנותו לאטו , והנה. מצא נחמה במחשבה שפליקס מנדלסון שב לבסוף הביתה

עם המלחין , עין בעין, שהוא בא במגע, נראה היה לו להרף עין, עודו המום, לצאת

למראה רוח , מוכנית, ובבובהסת. הענק בחזרתו לאותו המקום שאליו השתייך תמיד

שכן לא אחר מאשר לואי . הוא לא יכול היה להאמין למראה עיניו, רפאים זו

מברך לשלום את מורו הרוחני האהוב , לבנדובסקי הקורן עמד שם בפתח ההדור

כמעט מאה שנה לאחר החיבוק האבהי , כבן האובד, בזרועות פשוטות בלהיטות

  23.האחרון שלהם

       
  .מובאת עדות נוספת, )1הערה (העלילה המוסיקלית נגד היהודים , בספרי  21
 L.#E. Hirsch, A: היהודי ראו ספרה של לילי הירשאיגוד התרבות בעל הפופולריות של מנדלסון   22

Jewish Orchestra in Nazi Germany: Musical Politics and the Berlin Jewish Culture League, Ann 

Arbor, MI 2010 .הדיווח של רינגר מוזכר בתוך :L. Botstein, ‘Mendelssohn and the Jews’, Musical 

Quarterly 82 (1998), p. 213 . שמעולם לא התפרסם(אני מודה ליונתן דיין שהמציא לי טקסט זה( 
  .ושתרגמתיו לצורך מאמר זה

מוריו הישירים של לבנדובסקי היו מן ,  מכל מקום.יש משהו לא ברור ביחסי אב ובן במשפט האחרון  23
בתחרות על משרת ראש   את מנדלסוןאחד מהם היה מי שהביס. אך לא הוא עצמו, החוג של מנדלסון

גם הוא ממוצא  ( של מנדלסוןמורה אחר היה ידידו ;)Rungenhagen ,קרל רונגנהאגן ('אקדמית השירה'
  .שיחסיהם התערערו בהמשך הדרך, תאורטיקן ומלחין, ב מרקס"א) יהודי
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היה ליהדות ברלין סמל להשתלבותה הגאה בנוף האורבני והתרבותי , באורניינבורגר שטרסה' בית הכנסת החדש': 3איור 

  .של גרמניה במשך כשבעים שנה
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הנמסר כאן , הנוסף של דמויות אשר הופיעו במאמר זה בנקודות שונות' חזוני'הגלגול ה

אשר בימים , ל המדרש הווקלי הזהמעיד על כוחו ש, ברטרוספקטיבה של שנים לא מועטות

ואף יצר מפלט רוחני , הגרמני- האפלים ההם מצא מקלט לאחר גירושו מן הפנתאון הלאומי

 וגם – בכוחה לחיות מתים –המוסיקה מתגלה כאן במלוא עצמתה האֹוְרפית . לבאים בו

נודע לימים , מוסר העדות,  הנער הנרגש24.'לב אבות על בנים'בסגולותיה להשיב 

שאף היה בין מקימי , )אילינוי(שמפיין - מאוניברסיטת אורבנה, סיקולוג אלכסנדר רינגרכמו

היו בין , אז סטודנטים, ]ם[גלית חזן ופרדי רוק. החוג למוסיקולוגיה באוניברסיטה העברית

  .המאזינים הנלהבים של הרצאותיו על מהלר ושנברג בשנות השישים בגבעת רם
17  

       
והוא ממשיך , תהליך אימוצו של מנדלסון אל הפנתאון המוסיקלי היהודי לא הסתיים בשנים הללו  24

 ,גם את עדותו של רינגר. להומחוı לעורר סערות והדים עד היום הזה בקרב הקהילה המוסיקולוגית 
  .יש לראות בהקשר זה, 1997- שאותה הקריא בהרצאה פומבית שנתן ב
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