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הספר"ביתגםכונה

לשחמט".הגבוה

סנטרלקפה
Gettylmagesצילום:

שלגם?המסותביןפרוידגיווןאיךהרצל?העדיףקפהביתאיזה

ששתהבזמןשולחנועלשישמרוצווייגשטפןרצהומדוע

שזכתההראשונההאירופיתהבירההיתהלאוינהבביתו?קפה

במהירותלוהתמכרההיאאבלהשחור,המשקהאתלטעום

בולשטייןאריאל
בשוםמיוחדמזןמוסדהואוינאיקפהית

הסופרכתבכךלו.דומהאיןבעולםמקום

הקפהבתיעולםאתלתארבבואוצווייגשטפן
הקיס־שלהמפוארתבירתההולדתו,עירשל

רות

$TS1$הקיסרות$TS1$

$DN2$הקיסרות$DN2$,אוסט־שלובהמשךהאוסטרו־הונגרית

ריה.

$TS1$.אוסטריה$TS1$

$DN2$.אוסטריה$DN2$בשנתהגרמנילרייךאוסטריהשלהצטרפותהעם

וכידועסופי,באופןאותהלעזובנאלץהסופר1938

הקפהבתישלהעולםגםשב.לאכברהואלווינה

מלחמתאחרילעצמוחזרלאאהב,שכההווינאיים,

השנייה.העולם

אתמחדשלפתוחמיהרוהקפהמבתירביםאמנם

המלחמהשהרסולהראותהקרבות,שוךעםדלתותיהם

רגי־מחזותהמקומותשידרולכאורה,בהם.היכהלא

לים:

$TS1$:רגילים$TS1$

$DN2$:רגילים$DN2$הונ־עיתוניםמקומם,עלעמדושיששולחנות

חו

$TS1$הונחו$TS1$

$DN2$הונחו$DN2$בהדרים.פשטונעימיםקפהוריחותדלפקים,על

שהרוחישנהתפאורהעין,מראיתרקזוהיתהאולם

בה.מלפעםפסקה

היהודיםבזכותנוצרההווינאייםהקפהבתיתופעת

השמדתדורות.במשךשולחנותיהםאתשאכלסו

מג־הפיזיתהמעטפתאתרוקנההיהודיתהקהילה

דולתה

$TS1$מגדולתה$TS1$

$DN2$מגדולתה$DN2$.תבלקצווימכלתייריםתטעו,בלהפנימית

וינהשלהמפורסמיםהקפהבתיאלהיוםגםנוהרים

האלההניסיונותאבלהעבר,בתהילתלהתחכךבניסיון

אתרואיםמצרים:שלבפירמידותלביקורמשולים

יותרטובמביניםורקגדולה,תרבותשלהשרידים

העולם.מןעברהשהיא
הראשונההאירופיתהמדינההיתהלאאוסטריה

הת־היאאבלהשחור,המשקהטעםאתלטעםשזכתה

מכרה

$TS1$התמכרה$TS1$

$DN2$התמכרה$DN2$הקפהביתהמקובלת,הגרסהלפיבמהירות.לו

האצילידיעלה־71המאהבשלהיבווינהנפתחהראשון

הניצחוןמגיבוריאחדקולצ׳יצקי,פרנץיוריהאוקראיני
הטורקי.הפולשעלהנוצריםצבאותשל

שהותירבשעה1683בשנתבווינההיהקולצ׳יצקי

ובזכותמצור,עליההטילפאשה,מוסטפאקרההגדול,

בידועלההמוסלמים,ובמנהגיהטורקיתבשפהשליטתו

העות׳מאני.במחנהמפריעבאיןולעבורממנהלצאת

וינהביןהודעותוהעבירערך,רבמודיעיןאסףהואכך

לעזרתה.שחשוהכוחותלביןהנצורה
הנוצריםהביסובהמשךשהתחוללהגדולבקרב

להצלהקולצ׳יצקישלותרומתוהסולטאן,צבאאת

בלינשארהלאומחורבןמכיבושוינהשלהמופלאה

והטבות,פרסיםהוענקוהתושייהבעללאישהכרה.

שה־השללמןשירצהמהלקחתלוהותרהיתרובין

שאירו

$TS1$שהשאירו$TS1$

$DN2$שהשאירו$DN2$במנוסתם.העות׳מאנים

מאוד,הופתעבזירהשנכחמישכלמספרתהאגדה
נשקכליאוערךחפצילעצמולאסוףבמקוםכאשר

פולישלשקים300לידיווקיבלביקשקולצ׳יצקי

בשקיםשדחוסשמהבטוחיםהיוסביבוכולםקפה.
שהעבירקולצ׳יצקי,אךלגמלים,מספואאלאאינו

בטורקיה,העות׳מאניםבקרבהצעירותמשנותיוכמה

האמיתי.ייעודםואתהפוליםאתהכירדווקא

הפוליםעםלעשותמהרקלאידעקולצ׳יצקי

באימפריההקפהבתיחייאתמקרובראהגםהוא

שלהם.החברתיתהמשיכהאתוהוקירהעות׳מאנית,

קולצ׳יצקי,הקפה,נפלאותאתיכירועירובנישגםכדי
שהמו־לפניהרבההשיווקבתורתשנייםאודברשהבין

שג

$TS1$שהמושג$TS1$

$DN2$שהמושג$DN2$העיר.ברחביאותוופרסםהנגישהעולם,אלבאהזה

החדש.המשקהאתלטעוםוהציעבווינההתהלךהוא

תחת"ביתשנקראהקפהביתאתפתחהבאבשלב

נאמ־ששמרהקהל,אתלמשוךכדיכחול".בקבוק

נות

$TS1$נאמנות$TS1$

$DN2$נאמנות$DN2$מהלכים,שניעודנקטקולצ׳יצקיוליין,לבירה
המתוחכמיםהשיווקאנשיאתמביישיםהיולאאשר

והאק־המסתוריןהילתאתלהגבירכדימחד,ביותר:
זוטיות

$TS1$והאקזוטיות$TS1$
$DN2$והאקזוטיות$DN2$לבושהמקוםלבאיאותוהגישהואהקפה,של

לע־בדעתועלהמאידך,מסורתיים;טורקייםבבגדים
רוך

$TS1$לערוך$TS1$
$DN2$לערוך$DN2$לחךיותרשיערבכדיהמשקה,בטעםאדפטציה

וסוכר,חלבלקפהלהוסיףהחליטקולצ׳יצקיהווינאים.
עשו.לאשהעות׳מאניםדבר

אתהמייחסתחלופית,גרסהגםשקיימתלצייןיש

דיודאטו,יוהנםהארמנילסוחרלווינההקפההבאת
נעמדאחר,ולאשקולצ׳יצקי,כךעלחולקאיןאבל

הקיס־שבבירתאחריהקפהמוכרישלהגילדהבראש
רות

$TS1$הקיסרות$TS1$
$DN2$הקיסרות$DN2$קולצ׳יצקיהאישים,שניקפה.בתיעודלקוםהחלו
הווירטואלישהוויכוחכךבווינה,מונצחיםודיודאטו,

הוכרע.טרםהקפהבתחוםהבכורהעלביניהם

ורוחניותשייכותפולים,

בעירהקפהבתישללגדולהעלייתםכך,אוכך

עברוודיודאטושקולצ׳יצקיאחריהרבההתרחשה

בעלייההמכריעהתפקידואתטוב,שכולועולםאל
יהודים.אלאוארמניםאוקראיניםלאמילאוהזאת

עשורלשרודצריכיםהיוהקפהבתיכן,לפניעודאר

צרפתביןהעימותבשיא,1813-1803בשניםמאתגר:

הפכוהקפהפוליהגיאו־פוליטי,המצבבגלללאנגליה,

לה־הורשואףהקפהובתיבמחסור,למוצרבאוסטריה

גיש

$TS1$להגיש$TS1$

$DN2$להגיש$DN2$בשמם.שנרמזהמשקהבמקוםיין

במחציתהחלהווינאייםהקפהבתישלהזהבתור

בתי80בעירהיו1830בשנתה־91.המאהשלהשנייה

ובתחילתל־003,זינקמספרםשנה50כעבורקפה.

אתשיקפוהקפהבתיל־006,כברהגיעה־02המאה

אםעת.באותהשהתחוללוהחברתיותהתמורותכל

שייךהיהעודהקפהביתמרחבה־91המאהבמחצית
לפ־החלוהמאהשלהשנייהבמחציתבלבר,לגברים

קוד

$TS1$לפקוד$TS1$

$DN2$לפקוד$DN2$ה־02המאהומתחילתשלמות,משפחותאותו

בודדות.נשיםגם

יהודיםאלפיבדיוקתקופהובאותההגורל,רצה

אלשדרכםהבינוהאוסטרו־הונגריתהקיסרותברחבי

במו־למדוהםפתוחה.הכלליתבחברהההשתלבות

סדות

$TS1$במוסדות$TS1$

$DN2$במוסדות$DN2$חדשים,עיסוקלתחומינכנסוגבוהה,להשכלה

הבירהלעירנהרווכמובןומתגמלים,יוקרתיים

פחידכשזיגמונד

לקפההתמכר
בולשטיין,אריאל

03עכל

מאהלו־סלבריטאות.

קפהביתבכל
פרופילהתגבש

בקפהייחודי.לקוחות
ישבושוורצנברג

עסקים.אנשיבעיקר
אירחפרסיפלקפה

התזמורתנגניאת

הפילהרמונית,

אתרבהוהןקפה

בקפההעיתונאים.
התאספוסנטרל

האינטלקטואלים

הערה




;rgt־
האימפריאלית.

אוכזובמידהלהתבוללהחלוהאלהמהיהודיםרבים

לאמץהזדרזלאהואאבלהנוכרי,הרובבתוךאחרת
לנ־דתםאתהמירולאעודכלבוודאילגמרי,אותם

צרות.

$TS1$.לנצרות$TS1$

$DN2$.לנצרות$DN2$זאתשבכלוחשואנטישמיתבתגובהכשנתקלו

בתיאלפנודומים,אנשיםעםלהתרועעיותרנוח

המחיצותוהיעדרבהםששררההפתוחההאווירההקפה.

התווספההזאתולאווירהליהודים,קסמוהפורמליות

החליףהווינאיהקפהביתהשייכות.תחושתבמהרה
רוחני.לביתוהיההכנסתביתאתהאלההיהודיםעבור

שלהם.הקיוםלמרכזהיההואמזאת,יתרה

האוכלאתללקוחותהגישוהווינאייםהקפהבתי

שםומצאוחיפשושהלקוחותאלאבקפה,אותםוהשקו

והסתכסכו,הכירודעות,והחליפושוחחוהםמזה.יותר

זהעםזהחלקועליהם,וענוהדוארדבריאתקיבלו

במי־שחמט.אוקלפיםשיחקואולעג,אושבחדברי

לים

$TS1$במילים$TS1$

$DN2$במילים$DN2$:הקפה.בבתיחיוהםאחרות
המ־אתטבעגרונר,גוסטבהאלה,מהלקוחותאחד

שפט:

$TS1$:המשפט$TS1$

$DN2$:המשפט$DN2$שםהקפהביתאתשבעוזבוזההואמכובד"אורח

שבה,לשעהברוררמזהשולחן"עלהכיסאאתבעצמו

גרונר,במקום.הישיבהאתלסייםהיהצריךלדעתו,
שערךהקפהבתיסבבשהציב.ברףעמדלציין,יש
בוקר.לפנותבארבעמסתייםהיהיוםמדי

מקפהחתרבית,
למקומותהפכוהקפהשבתיככלהדברים,מטבע
פרו־מהםאחדבכלהתגבשחברתית,הסתודדותשל

פיל

$TS1$פרופיל$TS1$

$DN2$פרופיל$DN2$מביןהוותיקשוורצנברג,בקפהייחודי.לקוחות
היוהקבועיםהלקוחותרינגשטראסה,שלהקפהבתי

פיננסים.ואנשיעסקיםאנשיבעיקר

התזמורתנגנישלהקפהביתנחשבפרסיפלקפה

עודשנוסדרבהוהן,קפהמקורביהם.ושלהפילהרמונית

גרינסשטיידלקפהעיתונאים.בעיקראירחה־81,במאה

"וינההרעיוניתהקבוצהבניומשורריםסופריםאיגד

בר־הופמן,ריכרדהופמנסתאל,פוןהוגוכמוהצעירה",
באהר.והרמזשניצלרארתור

האינ־התאספו,1876בשנתשנפתחסנטרל,בקפה

טלקטואלים.
$TS1$.האינטלקטואלים$TS1$

$DN2$.האינטלקטואלים$DN2$פטרוהמשוררהסופרנמנולקוחותיועם

אל־האינדיבידואליתהפסיכולוגיהמייסדאלטנברג,

פרד

$TS1$אלפרד$TS1$

$DN2$אלפרד$DN2$,פרידמן(,פרידלאגוןוהמחזאיההיסטוריוןאדלר(
לום,אדולףהאדריכלפולגר,אלפרדוהעיתונאיהסופר
הרצל,זאבובנימיןפרוץלאווהסופרהמתמטיקאי
הסצנהאתלמקםבחראגב,)הרצל,לכולנוהמוכר

קפהבבית"אלטנוילנד"המפורסםספרושלהראשונה
אלזערגרונד(.ברחובותיקוינאי

אס־שלהווינאיהחוגבניפילוסופים,ישבולצידם

כולת

$TS1$אסכולת$TS1$

$DN2$אסכולת$DN2$שבקומההגדולובאולםהלוגי,הפוזיטיביזם
סנטרלשקפהכךכדיעדשחמט,שחקניהמוהראשונה

האנשיםלשחמט".הגבוההספר"ביתלעיתיםכונה

קטנותכללבדרךשהיובדירותיהם,ישנורקהאלה
אתסנטרל.שללאווירהברורקונטרסטוחשוכות

במקרה,לאהקפה.בביתהעבירוהםהערותשעותרוב
שמולידוינה,שלהספרותיבשנתוןהכתובותברשימת

Cafe Central,Wienבפשטות:צויןאלטנברג,של

העי־מושבמוללנדטמן,קפהשלהשולחנותסביב

רייה

$TS1$העירייה$TS1$

$DN2$העירייה$DN2$הבורג־הלאומיהאוסטרילתיאטרוןובסמוך

תיאטר

$TS1$הבורגתיאטר$TS1$

$DN2$הבורגתיאטר$DN2$ובהםהימים,אותםשלהסלבריטאיםישבו

והמנצחהמלחיןפרויד,זיגמונדהפסיכואנליזהאבי

הסופרקלמן,אימרההאופרטותמלךמאהלר,גוסטב

התיאטרוןושחקןהבמאיזלצמן(,מיגמונדזאלטןפליקם

ואחרים.קוקושקהאוסקרהציירריינהרדט,מקס

לכל:ידועיםשהיוםהשמות)כוללהאמניםמרבית

פרנץהמלחיניםשילה,ואגוןקלימטגוסטבהציירים
וקרלברוךהרמןרות,יוזףהסופריםברג,ואלבןלהאר
קפהאתהעדיפווגנר(אוטווהמעצבוהאדריכלקראום,

לוסאדולףאמוןהיההפנימיעיצובושעלמוזיאום,

שהחזיקואחרים,קפהמבתיבשונהובעצמו.בכבודו
שלעיצובופרי,Thoneniכיסאותאתחובהכאביזר

הוש־במוזיאוםהרהיטיםטונט,מיכאלהאוסטריהיהודי

פעו

$TS1$הושפעו$TS1$

$DN2$הושפעו$DN2$ולפונקציונליות,לפשטותהמופגנתהשאיפהמן
ניהיליזם"."קפהבכינויהמקוםאתשזיכהמה

האתרמתוךצילום:מתיאוםקפהוסופרים.צייריםמלחינים,

יז

פייסבוקמתוךצילום:סנסרלקפההפילוסופים.מושב

פרויד,)אתהקפהבתיביןנדדוהידועניםמןחלק

סנטרל(.בקפהגםפעםמדילמצואהיהאפשרלמשל,
קפהבתיבכמהקבועיםשלמעמדעלהתעקשואחרים
שמרופחותאויותרמפורסמיםרביםאבלבעת.בה

חייהםשבלעדיואחד,קפהלביתנאמנותעלבאדיקות

הקפהביתעבורםאפשריים.בלתיהיויומםושגרת
מבית.יותראףולעיתיםממש,שלביתהיה

חמאהועוגיותעיתונים

היתהמהממחישרייטרהמחוזיהשופטשלסיפורו

וינאי.קפהבביתקבועלקוחלהיותשלהמשמעות

שו־אלבדיוק16:00בשעהיוםבכלמגיעהיהכבודו

לחנו

$TS1$שולחנו$TS1$

$DN2$שולחנו$DN2$מוגשהיההשולחןואלקולוסאום,בקפההקבוע

חמאהעוגיותשתיבליוויקצפת,עםמלאנוקפהמייד

אתלידיומקבלהיההשופטהבאהבדקהקרן.בצורת

משאירהיהבהםלעייןשסייםולאחרהערב,עיתוני

במ־שהייתוכלבמשךוהולך.השולחןעלהכסףאת

קום

$TS1$במקום$TS1$

$DN2$במקום$DN2$פיו.פוצההיהלא

למ־ודאגובקולוסאוםהתחלפומלצריםשלדורות

סור

$TS1$למסור$TS1$

$DN2$למסור$DN2$בהירביוםהשופט.אתלשרתכיצדלאוזןמפה

הבוקרבאותוהנראה,ככלייאמן:הבלתיקרהאחד
ועז־המקוםבעלעםרבובקולוסאוםהמלצריםשני

בו

$TS1$ועזבו$TS1$

$DN2$ועזבו$DN2$בשעהבמקומוהתיישבוכשהשופטבסערה,אותו

השופט16:06בשעהאליו.ניגשלאאישהייעודה

לקפהאותוושלחהמחליף,למלצרנפולותבפניםפנה
לושיביאכדיהרחוב,שלהשניבצדשנמצאהאקר,

חמאהעוגיותשתיבליוויקצפתעםמלאנז׳קפהמשם

קרן.בצורת
כמקו־דעתבבדיחותתוארוהווינאייםהקפהבתי

מות

$TS1$כמקומות$TS1$
$DN2$כמקומות$DN2$משלמיםאךומקום,זמןצורכיםהאנשיםשבהם

הלקוחותמןחלקעבורשבהםזמניםהיוקפה.עלרק
מנשואכבדהיההזההנמוךהתשלוםאפילוהקבועים

לוותרדעתםעלעלהלאמצוקה,בשעתגםאולם

לאנקלעאשרשצווייג,מספריםהאהוב.הבילויעל

נא"שמורואמר:למלצר,פעםפנהכיס,לחסרוןאחת

ואחזור".קפהלשתותהביתהאלךהשולחן,עללי

האינטלקטואליתהעיליתמבנירביםה־02,בשנות
הר־הקפהביתאלוממוזיאוםמסנטרלעברווינהשל

נהוף,

$TS1$,הרנהוף$TS1$

$DN2$,הרנהוף$DN2$המ־הפךעשוריםשניולמשךיהודי,היהשבעליו

קום

$TS1$המקום$TS1$

$DN2$המקום$DN2$היהודית־התרבותשלהעיקרייםהמוקדיםלאחד

וינאית.

$TS1$.היהודיתוינאית$TS1$

$DN2$.היהודיתוינאית$DN2$יום,בכלבוהתאספוצבעוניותדמויותשלל
לקי־מעברהרבהנפוצולהןהמיוחסותהשפרואמרות
רותיו

$TS1$לקירותיו$TS1$
$DN2$לקירותיו$DN2$הרנהוף.של

מבריקמשפטןשפרבר,הוגוהדיןעורךהיהכזה
לשאולנוהגיםהיוחןיודעיקלפים.משחקיוחובב

הדיןועורךהמשחק,יימשךזמןכמהשפרברד"ראת

תשובותיו:משתיבאחתאותםמזכההיההאקסצנטרי

הבינוארוך",דיוןמחרלינקבעלא,"לצעריענהאם

דיוןבהיעדרשכןזמן,הרבהלשחקיוכלשלאכולם
שעותהשלמתעללסמוךיוכללאלמחרתמשפטי

הת־נשמעההמקריםביתרהדיונים;באולםשינה

נזקקולאהרנהוףיושביהתלמידים".בוא"עדשובה
ורביאליעזרברביהמעשהאתהכירוהםלפירוש

טרפוןורביעקיבאורביעזקה,בןאלעזרורבייהושע
אותו.הכירשפרברשד"רכפיהפסח,מהגדת

אח־קפהובבתיבהרנהוףששתוהקפהלסוגיבאשר

רים,

$TS1$,אחרים$TS1$

$DN2$,אחרים$DN2$נאה.מבחרהיהוהמזדמניםהקבועיםללקוחותהרי

התייחסוהבסיסיים)השמותהמשקהסוגאתבחרוהם

הרצויהגודלואתלחלב(הקפהשביןליחסכללבדרך

למשל,במלאנו,תה"(.של"כוסאו"פיקולו")"אגוז",
הקפה,שלטבבראונןשווה.בכמותהופיעווהחלבהקפה
המתקדמיםהשילוביםמכאןהחלב.שלטגולדובשאלה
קוביות)גלידה,תוספותשלשונותוריאציותכללו

שונים.כוסותסוגיושלוכסרוםקרח,

מעיןעימםנשאוהרנהוףשלהמתוחכמיםהמלצרים
הלקו־חום.שלממוספריםגוונים20שבוצבעים,סרגל
חות

$TS1$הלקוחות$TS1$
$DN2$הלקוחות$DN2$וקיבלועליהם,המועדףהמספראתציינוהקבועים
שוםהיתהלאכמובן,למספר,הרצוי.בגווןהקפהאת

שנקראוהקפהסוגיגםאחר.קפהביתבכלתועלת

אםבהרנהוף.רקהוגשוהקבועיםהלקוחותשםעל

חשקהשנפשךידעהמלצרשפרברטורק,שםהזמנת

קוביותעםשבושלבמיוחד,וחזקכפולטורקיבקפה
דיוניםלפנילעצמודרששפרברשד"רקפהסוכר

קשים.משפטיים

האנ1ש1תשלמורשת

תורהנאצית,למדינהאוסטריהשלהסיפוחעם

נלקחהרנהוףקפהסיומו.אלבאהקפהבתישלהזהב
להיכנסהותרלאהיהודיםהלקוחותולכללמבעליו,

לברוחהספיקומביניהםהמזלבניהקפה.בתיאל

בה־כן,פיעלאףונרצחו.נרדפואחריםמאוסטריה,

רנהוף

$TS1$בהרנהוף$TS1$

$DN2$בהרנהוף$DN2$למבקריםהחמיםהמשקהאתלהגישהמשיכו
הנטקפרנץורב־המלצריםהמלחמה,כלבמשךהאדים

פתיחתמיוםשעשהכפימשמרתו,עללעמודהמשיך

.1918בשנתהקפה,בית

בנור־הבריתבעלותנחיתתדברהתפרסםשבוביום

מנדי,

$TS1$,בנורמנדי$TS1$

$DN2$,בנורמנדי$DN2$הסיכויים,נוטיםצדלאיזהברורהיהכברכאשר

נחשדשלאהאורחים,אחדשללאוזנוהתכופףהנטק

אומרזה"האםבלחישה:אותוושאללנאציזם,באהדה

בקרוב?".יחזרוהאחריםהאדוניםשגם
באספקל־העולםאתשראההחרוץ,רב־המלצרים

ריה

$TS1$באספקלריה$TS1$
$DN2$באספקלריה$DN2$רקהאירועיםאתלבחוןידעעבודתו,מקוםשל

הקבועים.הלקוחותשלההיעדרותאוהנוכחותדרך
שלהיהודיתהאוכלוסייהחזרו.לאלקוחותיומרבית

אךאיש,מיליוןרבעכמעט1938בשנתמנתהוינה

השואה.אתשרדומהםמעטיםרק

בתיסביבשנוצרהחייםאורחהיהודים,היעלמותעם

משרדיאםאפילומלהתקייםפסקהווינאייםהקפה

נתנחםאוליבכך.להודותימאנוהאוסטרייםהתיירות

ב"תרבותהכירואונסק"ומוסדותכעשורשלפניבכך

מוחשיתבלתיתרבותכמורשתהווינאיים"הקפהבתי

יישאר.הזיכרוןלפחותכך,האנושות.של

מלאנז׳שלוריאציהוערנות.משפט

המלצרים

שלהמתוחכמים

נשאוהרנהוףקפה

20שבוסרגלעימם

שלממוספריםגוונים

הלקוחותחום.צבע
המספראתציינו

אתוקיבלוהמועדף,

הרצוי.בגווןהקפה

לאכמובן,למספר,

תועלתשוםהיתה
אחרקפהבבית

צילום:
מתוך

הפייסבוק
של

קפה

שוורצוברג

הערה



