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    הדרמה הליטורגית

  )1975:151-149, ה" תשלתצלילפורסם ב(

מן המאה התשיעית  –ון המערבי הכתוב בימי הביניים  הראשון של התיאטרלבֹומה הליטורגית היא ְש הדר

 כי  מעידוהשם עצמ. ראשיתה בצרפת ומשם עברה והתפשטה ליתר ארצות מערב אירופה. 13-ועד המאה ה

זו צורה תיאטרונית ראשונה באירופה . תיאטרון זה צמח מן הפולחן והתפילה הנוצריים והיה משולב בהם

התיאטרון היווני והרומי הקדום היו . פעילות תיאטרונית בחוגי המשכילים-לאחר כמה מאות שנים של אי

מאידך היה . שת תיאטרונית חיהאך לא היו בבחינת מור, ידועים למשכילים בימי הביניים ככתבים עתיקים

 תיאטרון נייד – ונגלרים ועוד צורות עממיות של בידור בכיכר השוק'ז, קיים תיאטרון עממי של גאיארדים

מחול , שיריםוסיפורים , חדשות, קרקס: ששילב בתוכו את כל האלמנטים של תקשורת ההמונים בזמננו

  . הכתבאך המלל של תיאטרון זה לא הועלה על . 'ונגינה וכו

שהוא חיבור טקסטים חדשים ואחר , ) Tropus(ראשיתה של הדרמה הליטורגית מקבילה להופעת הטרופוס  

שפת התפילה , הכול כמובן בלטינית, רת רפרטואר התפילות הגרגוריאניכך גם מנגינות חדשות להעש

- רים המשחקיםדי לחבר טרופוס כזה בצורת דיאלוג בין דמויות היסטוריות ולתתו בפי כמ. והפולחן

  .  תיאטרון– עקרונית –מייצגים דמויות אלו על רקע רמזי תפאורה והרי לך 

, אל העלילהלגבי הכנסייה היה בכך עוד אמצעי למשיכת קהל המאמינים ובעיקר לקירובם אל הטקסט ו

חינת מפנה בשטח  אז פחות ופחות מובנת להמונים והמאה התשיעית היא בבהתשכן השפה הלטינית נעש

פת המקום ולא בלטינית  הותר ואף הומלץ לשאת דרשות בכנסייה בש813בשנת )  Tours(ועידת טור  בו.זה

 – 842( צרפתית עתיקה – הכתבים הראשונים בשפת המקום ועי הופאז גם . ההמוניםלמען יבינו אותן

Serments de Strasbourg  .( בה ולקירונבהת לות סייעה רבות קדמוניועליל לשהמחשה חזותית .  

חג :  בשני החגים הנוצריים המרכזייםןבישו הנוצרי ומתמקדים על כ, בןו כמ,המחזות הראשונים קשורים 

 הת אלוכיוון שעליל. הלידה והברכות,  עלילות הבשורה–חג המולד ו,  ותחייתוו עלילות מות–סחא הפ

רגני וא אוורגיה הב המחזות בליטושיל, ת או נרמזות ממילא כך או אחרת בטקסט התפילה עצמוומסופר

דרך  בושתלבההם . לתפילה וסיומם מוביל אל המשכה של התפילה מציגים אותם כהמשך ישיר : יןוטלחל

הראשון מהמאה התשיעית הוא " מחזה"ה. בבוקר'  תפילת יום א– בתפילה החגיגית ביותר בשבוע כלל

 ןיבל, ור ישבהמחפשות את ק, ש נשיםלווג קצר ביותר בין של שהוא דיא,uem queritis  Qהידועפוס הטרו

  ).  כמרים או פרחי כמורה–בד ידי גברים בל-לחקי עוכי כל התפקידים ש, ומרלמותר ל(המלאך השומר עליו 

רתם למשוך את טשכל מ, ונות הכנסייהלטין שבגית רוטהלי  הדרמהגבי לרסים טדי אינומהרה צמחו ניג- עד 

תר את ושאהב י, לבין קהל זה, גיתטוריללם על הדגש אצנה ווקהל המאמינים אל הכנסייה ואל האמ

פף עד ותר רויותר ועשה ינרגיה טושעיקרן בעלילתן ואשר קשרן אל הלי, כך מתחילים לחבר הצגות. הרמדה

וזאת מכמה , המעיד על שלב ז  12-  המפורסם מן המאה הדניאל  המחז. יות בבחינת תירוץ בלבדהפך להש

יש ) ב; גורש בפרולוין במפכמצו, ווקא כמריםולאו ד)  Beauvais (הר ּבֹובֶ  צעירי העיאותומציגים ) א: בחינות

 ועלילת) ג; הצרפתית של אז, ינית אלא בשפת העםטלא בל) אמנם, קצרים (טקסטעי טשם קו ה כבר פוב

ר וכדי לחזו .בדי אליליםוידי עמים ע- קבלת המונותיאיזם על–כזי המראף כי רעיונה , ת בעיקרהיצרואינה נ

ורית אל מי שמחפש כאן אמת היסט. לחם- בביתלדת ישוום המחזה שליח ומבשר על הוהתפילה בא בסיאל 



 2

כך ו, הבאגדמו ת של מקום וזמן כות מלאות אנכרוניזמים וקפיצוורגיטדרמות הליהכל : תכירחיק ל

נה והמכ, ביניים-  של צורת הראשונותמןזו דוגמה .   Laudamus teה ומובילה אל תפילתעלילהמתקשרת 

  . הלמחצ-יתטורגילדרמה 

ח וה מידי הכמרים ומפיקטשמנית והיא הלכה וטמתר ויותר עצמאות דרותיאטרונית זו קיבלה ירה וצ 

ורגית טת ליופח, ומפנה את מקומה לצורה חופשית יותר  13-עכת במאה הודולכת ויא הה לכן. הכנסייה

ת ו מוצגהמיסטריות).  15- מן המאה ה מצויות החל אלהעדויות בכתב על (מיסטריהה –יותר דרמטית ו

מספר המשתתפים בהן רב יותר . עיירהול עיר כית של רכזשהיא הכיכר המ, בכיכר שלפניה, ץ לכנסייהומח

אך , ורות בתפילהעלילותיה אינן קש.  ככל האפשרוריאליסטיתה רצדה החזותי מודגש בתפאורה עשיו

 הצגת – וזכר למסורת זו ביותר הרווחת המיסטריה  הואהפסיון. ולקוחות לרוב מתוך פרשת חייו של יש

Oberamergau ,עלילות שאינן , ך" וכן מתוך התנ;המוצגת עד היום במקום זה בבוואריה, המפורסמת לשמצה

  . קשורות בהכרח בעיקרי האמונה הנוצרית

  

, מנזריםשנשתמרו בספריות , היד של מחזות-כל הידוע לנו כיום על הדרמה הליטורגית מבוסס על כתבי

, מחזות אלה נשתמרו בחלקם עם נעימות. Fleury, Limoges, Tours, Orleans –בעיקר במרכז צרפת 

  . המאפשרות פענוח מוזיקלי חלקי לפחות

  

חוטים של -פרקים או מוטב לומר קצות-א ביבליוגראפי לנושא נרחב זה אינו יכול לכלול אלא ראשיומב

פרט . יין לפנות בשיטת השרשרת אל הסעיף המעניין אותושמהם יוכל הקורא המעונ, עיקרי הכתובים

 מה שקרוי בלשון ,ך"המוזיקה והתנ: נשתדל להדגיש בו שני היבטים במיוחד, לכתבים כלליים חשובים

ברור . המטפלים במוזיקה של ימי הביניים בדרך כלל, לא נציין כאן את הספרים. הגויים הברית הישנה

ישת וג צמצום לפי ממדי הספר וביתר הרחבה א, רגיתטול הדרמה הלי עושכל אחד מהם מכיל פרק כלשה

   .ומחבר

I. ח זה הוא ספרו של  טתר בשו הממצה ביר הספ.פיותביבליוגרStratmann,יסתבר עד כמה ו וממנ 

 של ו לספר. עד כהוהמוקדשת ל, רגית מבחינת הספרותטויקלי של הדרמה הליוז המטמאכזב ההיב

Bossuatהנו , תרוא המוקדם יו שה, ספרו של קאבין). 1960-ון בהאחר( םחריו מאם יש שני עדכוני

 . המלווה כל ציון של ספר בהערות ובמידע אלמנטרי, היחיד

II.  היסוד הקלאסי על הדרמה הליטורגית הוא - ספר–ספרים כללייםYoung , הכולל גם את

. ם ספרו של פראנקמתאי, קצר ותמציתי, מבוא- כספר. הטקסטים של כל המחזות בשפת המקור

 כל אלה דל ןבייקה זשל המואף אם חלקה , נותנים הרבה חומר רקע חשובכהן גוסטב ספריו של 

 ם עוח המחזות שנשתמר"מה מלאה של ירשית ולינס ימצא הקורא בנספחו של קובספר. ומאכזב

 . םתיהו של מקורמדויק ון ציןיקה וכוזמ

III. סמייקר וספרו של ק. יקהזד הן עם מובת בלונוצאות ארבע הראשוההות וגיומבין האנתול

)Coussemaker  (אף כי חלפו , יקהזלפחות מבחינת המו, תרולוגיה הממצה בים האנתוא עד היווה

. וזמננ-בןרא ויד לק-בפת של הגשת כתוהוא מטורי ינטספרו של . פעתוולמעלה ממאה שנים מאז ה

עשר - נהוך שמונה מתו שמובו, תורגיטחינת הדרמה הליב מביותר ובהיד החש-בר בכתובמד

, רנסקריפציותט, )פקסימיליות(היד -לל את תצלומי כתבוהוא כ. יקהוז עם מושנשתמר, המחזות

ר בעקבות ביצועים ויצאו לא  גרינברגנוח ספריו של ). קיתטלבאי( דברי הסבר ן וכקסטיםט
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 וספר. ת והסבריםווא מבם עזמננו-בןע ויצבהמיועדים ל, והם שחזורים)   Deccaברתבח(ות טוהקל

ץ יחיד בא קוואך ה, תוריטסק במיסון הוא עכש, רגיתטושא הדרמה הליורג מנו חוטשילדשל ר

אסתר בר וגמו החל באדם הראשון – ך"שאיהן לקוחים מן התנושנ, תוריט של כל המיסומינב

  . המלכה

IV  .הליטורגיתדרמה אפלה בנושא הב עדיין כמגששיםכיח לקורא עד כמה אנו והמאמרים עשויים לה ,

. םושא לפי מידת האפשר כיו מאירים את הנםזאת ה- בכלךא, רורב על הוםעד כמה מרובה הסת

ד את גישת וא מבהיר מאו הךא, ורגיתטקדש לדרמה הליומו אמנם אינ)  Bukofzer(בוקופצר המאמר של 

לא ות ונויקה כמשרתת את הרעזיר את ערכה הסמלי של המוביתם ומסו אל אמנםאמני ימי הביניי

  . ת בפני עצמהוכאמנ

הקורא , כיוון שלא המשכתי לעדכן.  ודאי מיושן להיום1975הפירוט הביבליוגרפי של : 2014סוף דבר 

אך . של ימינו ימצא במרשתת ובאנציקלופדיות השונות המצויות בה או מחוצה לה את מבוקשו

  . הספרים שנזכרו לעיל הם עדיין ספרי יסוד בחקר הנושא

  

  

  


