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שמחתי מאוד על ההזדמנות שנפלה בחלקי לכתוב על האסופה החדשה והמרתקת בעריכתן 

פנורמית,  תמונה  המציע  מאמרים  קובץ  לפנינו  חזן־רוקם.  בנדיקס וגלית  רגינה  של 

שונים  בתחומים  ואחת  העשרים  המאה  בראשית  הפולקלור  חקר  של  ועדכנית  עכשווית 

ובמרחבים גאוגרפיים מגוונים. לפני שאכנס בעובי הקורה ואעמוד על כמה נקודות מתוך 

השפע העצום שהאסופה מציעה, אני מבקש להקדים ולומר כי התחושה העולה מקריאת 

עשרות מאמרי האסופה היא שחקר הפולקלור נמצא בנקודה שבה הוא משוחרר מתחושת 

נוכח  להצטדק  ומהצורך  האקדמי,  בעולם  רבות  שנים  במשך  אותו  שליוותה  הנרדפות 

תפיסות שראו בו תחום המצוי בשוליה של האקדמיה. חקר הפולקלור, כפי שהוא עולה מן 

האסופה, הוא בשל ומודע למעמדו האקדמי האיתן, וכן לדיאלוג המרתק שהוא מנהל עם 

תחומי מחקר מגוונים במדעי הרוח והחברה. 

לפנינו אסופה החושפת את כוחו התאורטי של התחום, ולפיכך מכוונת בראש ובראשונה 

לאנשי מקצוע המכירים את השיח התאורטי לא רק בתחום חקר הפולקלור אלא בתחומים 

שכנים ומשיקים לו. האסופה מדגימה ומנכיחה את כוחו של התחום ואת הגיוון התאורטי הרב 

מניח שהגדרת  )ואני  פולקלוריסטים  וכן את העובדה שחוקרים המגדירים את עצמם  שלו, 

מורכבים  אקדמיים  בעולמות  איש־איש  פועלים  לחוקר(  מחוקר  משתנה  עצמו  הפולקלור 

ומפוצלים היוצרים תפיסת עולם מחקרית שמשלבת את הפולקלור עם תחומי ידע נוספים כגון 

ספרות, אמנות, תאטרון, אנתרופולוגיה, סוציולוגיה ומגדר. כפי שטוענים הגר סלמון והרווי 

גולדברג במאמרם, חשיבה בין־תחומית הייתה קיימת כבר מראשית ימיו של חקר הפולקלור 

במאה התשע עשרה, ואולם בעשורים האחרונים נעשה השילוב בין תחומי ידע נפוץ ושכיח 
יותר )עמ' 119–135, בייחוד עמ' 119–122( והאסופה שלפנינו מדגימה זאת בבירור.1

בעניין זה ראו גם דבריו של בָיארנה רוגן )Bjarne Rogan( באסופה זו על המיסוד של חקר הפולקלור,   1
עמ' 598–630. 
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באסופה 31 מאמרים, ועוד חמישה מאמרי מבוא מאת עורכות האסופה )אחד כללי, בפתח 

האסופה, וארבעה המיוחדים לכל אחד משעריה(. אי אפשר לגעת, במסגרת סקירה קצרה 

ולא ממצה זו, בכל מאמרי האסופה אלא רק במדגם, שאינו מייצג, מתוך כל אחד מארבעת 

שעריה )ועם הכותבים שלא אגע במאמריהם הסליחה; אין בכך כל עמדה כלפי מאמריהם(. 

קשה מאוד, ובעיניי אף לא רצוי, לשפוט אסופה בסדר גודל כזה כמכלול, ולפיכך את עיקר 

מעושר  משהו  לטעום  לקורא  שתאפשר  ממנה  מאמרים  מבחר  של  לסקירה  אייחד  דבריי 

הנושאים, ובתקווה – תעורר את תאבונו לקרוא במאמרים עצמם.

)Concepts and Phenomena( ותופעות מושגים  הראשון:  השער 

חלקו הראשון של הספר מוקדש לבחינת מערכת היחסים המורכבת בין מבצעיו או יוצריו 

 – אקדמיות  תובנות  לכלל  זה  פולקלור  של  ועיבודו  המשגתו  אופן  ובין  הפולקלור  של 

תובנות שנוגעות בשלל שאלות פוליטיות ושאלות זהות מורכבות העומדות בחלל שנוצר 

ועוד. לפיכך,  חברתי  מיקום  ופוליטית,  לאומית  זהות  מגדר,  ועניינן  לחוקר,  המבצע  בין 

בצדק רב בחרו העורכות לפתוח את האסופה במאמרה הפרוגרמטי והמרתק של דורותי נויס 

)Dorothy Noyes(, המבקשת לבחון את הנחות היסוד החברתיות העומדות בבסיס עבודתו 

בין  לכונן  צריך  החוקר  יחסים  'אילו  מבררת  היא  שלה,  במילותיה  הפולקלוריסט.  של 

תבניות תרבותיות למבנים חברתיים' )עמ' 13(. כדי לענות על שאלה זו המחברת מזמינה 

את קוראיה למסע מחקרי מקיף, מהיר ותובעני שעניינו היחס בין תבניות תרבותיות כגון 

בהם.  נוצרו  שהן  החברתיים  והמבנים  ההקשרים  ובין  עממית  ואמנות  פתגמים  סיפורים, 

קהילה  שבין  הזיקות  מערכת  בהתפתחות  השונות  התחנות  את  לסרטט  מבקשת  המחברת 

מסוימת )מקומית או לאומית( ובין פרקטיקות פולקלוריסטיות. המחברת מראה, לאורך כל 

המאמר, כיצד זיקות אלו הופכות להון פוליטי וכלכלי )באמצעות תיירות פולקלור, זיהוי 

טריטוריה עם מסורת ועוד(. היא מראה גם כיצד, במהלך דיאלקטי ומורכב, חוקרי פולקלור 

בתופעות  הצד  מן  התבוננות   – 'המסורתי'  מתפקידם  שלהם  המחקר  בעבודת  חורגים 

חברתיות ותרבותיות וניתוחן – ונעשים שותפים פעילים ביצירת הון זה עצמו. 

והמדויקת,  הפשוטה  שמכותרתו   )Richard Bauman( באומן  ריצ'ארד  של  מאמרו 

Performance, אפשר לעמוד על תוכן דבריו, מבקש לבחון את התפתחותו של ענף מחקר 
הילת  באותה  ההיגוד,  אירוע  של  טקסטואלי  הלא  במרחב  העוסק  הפולקלור  בחקר  רחב 

ביצוע חד־פעמית )במונחיו של ולטר בנימין( של המספר העומד לפני קהל ומספר.2 באומן 

יש  תשנ"ו.  אביב  תל  ברמן(,  ש'  )תרגום  הטכני  השעתוק  בעידן  האמנות  יצירת  בנימין,  ו'  ראו:   2
חזן־רוקם  וגלית   )Amy Shuman( שומאן   איימי  של  למאמרן  באומן  של  מאמרו  בין  מסוימת  זיקה 
מרכיב  את  ומדגישות  העממית  בתרבות  הפואטיקה  של  הייחודי  תפקידה  על  העומדות  )עמ' 55–74(, 
של  הפואטיקה  הבנת  לטענתן,  העממית.  היצירה  של  ובאסתטיקה  בפואטיקה  מילולי  הלא  הביצוע 
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מציין את שנות השבעים של המאה הקודמת כשנות מפנה בהבנת חשיבותו של חקר הביצוע 

בחקר הפולקלור )עמ' 97–98(. מפנה זה היה תוצר של שינוי בתפיסתם של חוקרי פולקלור 

בעקבות התמורות התרבותיות והחברתיות הרדיקליות של שנות השישים והשבעים. הללו 

וביצועיים,  חברתיים  הקשרים  במרכזן  המעמידות  חדשות  תאוריות  של  ליצירתן  הובילו 

 ,Item ולא Event( 'והביאו חוקרים לראות בפולקלור לא 'פריט' מוזאוני סטטי כי אם 'אירוע

להבחין  אפשר  כיצד  היא  מעלה  שבאומן  העיקרית  באומן, עמ' 98(. השאלה  של  בלשונו 

)אנשים  'ביצוע'  של  בסוג  כמובן  כרוכות  מהן  שרבות  שגרתיות,  יום־יומיות  פעולות  בין 

סיטואציה  פולקלוריסטי',  'אירוע  ובין  וכולי(  קונה  עם  משוחח  מוכר  ברחוב,  מדברים 

כי  היא  מציע  שהוא  המעניינות  התשובות  מכוון. אחת  אמנות  מעשה  בה  שנעשה  מובחנת 

המספר יוצר בכוונה חריגה, אנומליה התנהגותית, המסמנת אותו כמספר ולא כדובר, ואת 

האירוע – כמובחן ומופרש מרצף השיח היום־יומי הרגיל )עמ' 99–102(. הדבר יכול לבוא 

לידי ביטוי במעבר למשלב לשוני אחר, בהגבהת הקול או בתנועות גוף מוגזמות שנועדו 

להבהיר כי גופו של המספר משמש כעת זירה של מעשה אמנות חד־פעמי. 

בקיצור  כאן  שהוצגה  פולקלוריסטי',  ל'אירוע  באומן  של  הגדרתו  את  להשוות  מעניין 

של  והפוליטי  החברתי  תפקידה  את   – ובפרט  למיתוס,  בארת  רולאן  של  להגדרתו  נמרץ, 

השפה בשתי ההגדרות. על הדמיון המרשים בין שתי התפיסות אפשר לעמוד כבר בפתיחה 

שהוא;  דיבור  כל  לא  כמובן  דיבור,  הוא  'המיתוס  המיתוס:  על  בארת  של  המוכר  למאמרו 

לשפה יש צורך בתנאים מסוימים כדי להפוך למיתוס ]...[ המיתוס הוא מערכת תקשורת, 

איני  להפך;  )וגם  באומן  כמו  בארת,  משמעות'.3  מתן  אופן  הוא  המיתוס   ]...[ מסר  הוא 

טוען טענה היסטורית בעניין התפתחות המחקר( מחפש את המאפיין הייחודי, את הפעולה 

משמעות  נטענת  השפה  שבו  האופן  את  המיתי,  מהדיבור  הרגיל  הדיבור  את  המבחינה 

החורגת מעבר למערכות ההסמלה הבסיסיות שלה ויוצרת מבע מסוג מיוחד, ובכך מאפשרת 

הפולקלוריסטי  למעשה  השותפה  הקהילה  של  התרבותיות  העומק  תשתיות  אל  חדירה 
וליצירתם של מיתוסים.4

)Location( מיקום השני:  השער 

היטב על מודעותן  ודברי המבוא של העורכות מעידים  זהו השער הפוליטי של האסופה, 

הפולקלור,  חקר  של  ביותר  והרגיש  הטעון  במרחב  בזהירות  להלך  ולצורך  לכך  הרבה 

יצירה עממית מחייבת חריגה אל מעבר למילולי ובחינה של הקשרים ביצועיים וביטויים לא מילוליים 
כגון שפת גוף, אביזרים, מרחב וכדומה.

ר' בארת, מיתולוגיות )תרגום ע' בסוק(, תל אביב תשנ"ח, עמ' 235.  3
על תפקידו של המיתוס בהבנת תרבות עממית ראו גם מאמרם של הגר סלמון והרווי גולדברג המופיע   4

מיד לאחר מאמרו של באומן )עמ' 119–135(. להתייחסות לעמדתו של בארת ראו עמ' 120.
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מראשיתו במאה התשע עשרה: המפגש בין פולקלור לזהות לאומית. הכרתן של העורכות כי 

אי אפשר, ולמעשה לא צריך, לנתק את הפולקלור מהפוליטי )כפי שאין לנתק מן הפוליטי 

תחומי מחקר רבים אחרים( היא חשובה משום שהיא מאפשרת לעצב את תוכנו של השער, 

מגבלותיו.  את  וכן  התחום  של  והתקדמותו  התפתחותו  את  החושף  פוליטי  כאקט  בגלוי, 

ייכתבו מנקודת מבטם של חוקרים בני  הדבר בולט בהקפדה הראויה על כך שהמאמרים 

חוקרת  ידי  על  מיוצגת  הסינית  התרבות  חיצונית.5  מבט  מנקודת  ולא  הנחקרת  התרבות 

שזה מוצאה, וכך גם התרבות היפנית, ההודית, הישראלית, האמריקנית והאירופית. עם 

זאת, דווקא הקפדה זו חושפת את השטחים המתים של חקר הפולקלור, את האזורים הלא 

מיוצגים, ומנכיחה את הקולות הנעדרים מהשיח הפולקלוריסטי, והכוונה בעיקר לקולות 

מאפריקה ומארצות ערב. לטעמי, התייחסותן של העורכות להיעדר זה היא זהירה ומרומזת 

המבוא.6  בדברי  מטופל  אינו  שהיעדרו  הערבי־מוסלמי,  למרחב  הנוגע  בכל  בעיקר  מדי, 

הקושי לדבר על היעדר הוא מובן בעיקר לאור העמדות המחקריות־פוליטיות הגלויות של 

רב,  בצדק  לה  מתנגדות  שהעורכות  הייררכית,  עמדה  יוצר  זה  שדיבור  משום  העורכות, 

שבה החוקר המערבי נדרש לדבר בשמו של האחר ולנמק את היעדרו. למרות זאת היה כדאי 

לעשות זאת בצורה גלויה וישירה יותר, ולו רק כדי לסמן בצורה ברורה את אזורי התורפה 

של חקר הפולקלור, ומכאן גם כיווני התפתחות עתידיים.    

מכיוון שהסקירה כתובה עברית ומתפרסמת בישראל אני מבקש להתעכב מעט יותר על 

מאמרם של דני שרירא וגלית חזן־רוקם, המציג את מצב חקר הפולקלור בישראל מנקודת 

הפולקלור  של  בהתפתחותו  הנוגעות  קודמות  סקירות  לעומת  שונה  לטעמי  שהיא  מבט 

הישראלי והפולקלור היהודי, ובמערכת הזיקות המורכבת בין שני המושגים. 

של  עיצובו  על  המשפיעים  המשתנים  כי  הצהרתי  ממד  בעלת  בטענה  פותח  המאמר 

הפולקלור בישראל הם בראש ובראשונה פוליטיים, ומתמקד בעיקר בהשפעתו המכרעת 

של הסכסוך הישראלי־פלסטיני על אופיו של הפולקלור בישראל ועל מחקרו. מתוך שלושה 

הראשונים,  שני  בישראל,  הפולקלור  להבנת  כקריטיים  מגדירים  שהמחברים  משתנים 
שאצטט, נוגעים במישרין ביחסי ישראלים ופלסטינים:7

זוהי כמובן הגדרה ראשונית, ואינני יכול לדון בנושא לעומקו במסגרת זו. שאלת הזהות או הקשר בין   5
האם  בקרבה,  חי  לא  אך  מסוימת  בחברה  שנולד  חוקר  מורכבת:  היא  שלו  ההשתייכות  לקבוצת  חוקר 
הוא נחשב בעל מבט פנימי או חיצוני? אני מניח שכוונתן של העורכות הייתה ליצור זיקה, שגם היא 

מורכבת ומדומיינת בחלקה, בין החוקר ובין הקבוצה הנחקרת. 
בעשייה  מתמקד  הטורקי  הפולקלור  על   )Arzu Öztürkmen( אוזטורקמן  ארזו  של  המעניין  מאמרו   6
בוחן  המאמר   .)324–305 )עמ'   1923 בשנת  המהפכה  לאחר  ובמחקרה  בטורקיה  הפולקלוריסטית 
תהליכים של חילון ולאומיות ומדגיש את הזיקה של הפולקלור הטורקי לדגמים ולחוקרים אירופיים. 
על כן לפולקלור המוסלמי יש מקום שולי במאמר זה. כדאי לציין כי במאמרם של דני שרירא וגלית 
חזן־רוקם, שאדון בו בהרחבה, יש התייחסות בעלת משקל למקומו המורכב של הפולקלור הפלסטיני 

בתוך או לצד חקר הפולקלור היהודי והישראלי. 
המשתנה השלישי עניינו הגיוון העדתי בתוך החברה היהודית עצמה והיותה חברת מהגרים.   7
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מאז  שינוי  של  מתמיד  בתהליך  נתונים  ישראל  מדינת  של  גבולותיה  ראשית, 

כינונה בשנת 1948 כחלק מתכנית החלוקה של פלשתינה־א"י של ארגון האומות 

אוכלוסייה  מכן,  לאחר  מיד  שפרצה  המלחמה  בעקבות   .1947 משנת  המאוחדות 

היהודי שנוצר בה. מלחמת  גדולה שולבה במדינת ישראל לצד הרוב  פלסטינית 

נתונים  שהיו  פלשתינה־א"י  שטחי  שאר  של  ככובשת  ישראל  את  הותירה   1967

לשלטונו של המנדט הבריטי. 

שנית, הגדרתה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי הכוללת מיעוט פלסטיני/

הגדרת  את  הופכת  ב־1948  הקמתה  מאז  היהודית  המדינה  בגבולות  גדול  ערבי 

היסטורית  בפרספקטיבה  בייחוד  למורכב,  ישראלי"  "פולקלור  של   הסובייקט 

)עמ' 325–326(.8 

נדמה לי ששום מאמר על תולדותיו של הפולקלור בישראל לא נפתח בהצהרה כה גלויה 

וברורה על אודות ההשפעה העמוקה של מערכת היחסים הסבוכה בין ישראלים לפלסטינים 

של  תולדותיו  אודות  על  וחשובות  מקיפות  סקירות  בכמה  בישראל.9  הפולקלור  חקר  על 

הפולקלור היהודי מתואר חקר הפולקלור בישראל כהמשך ישיר וטבעי של חקר הפולקלור 

היהודי שנעשה טרם הקמתה של מדינת ישראל ומחוץ לגבולותיה.10 אמנם מחברי המאמר 

תולדותיו  לסקירת  מייחדים  הם  מאמרם  רוב  ואת  זה,  רצף  על  מערערים  אינם  שלפנינו 

של חקר הפולקלור היהודי בישראל. אך בה בעת הם מבקשים להציג את זירת הפולקלור 

בישראל גם כמובחנת ומופרשת מזו היהודית, ולכן גם מודעת להשפעתו הרבה של המרחב 

הספציפי שאנו פועלים בו על השיח המחקרי.  

ציר נוסף שהמחברים בונים את סקירתם סביבו הוא הציר בין חקר הפולקלור האקדמי, 

שתפניתו החשובה התרחשה עם ראשית מחקרו של דב נוי באוניברסיטה העברית בשנות 

השישים, ובין העיסוק הפולקלוריסטי הלא אקדמי )או האקדמי למחצה(, המתרחש מחוץ 

התרגום מאנגלית שלי, ח"ו.  8
על   2006 בשנת  חזן־רוקם  שפרסמה  אנציקלופדי  בערך  כבר  למצוא  אפשר  זו  לעמדה  ראשון  הד   9
בהקשריה  בעיקר  רב־תרבותית  כזירה  בישראל  הפולקלור  חקר  מוצג  שם  גם  הישראלי.  הפולקלור 
 G. Hasan-Rokem, ‘Israeli :התאולוגיים, וכמרחב שמתקיימות בו שלוש דתות מונותאיסטיות. ראו

Folklore’, The Greenwood Encyclopedia of World Folklore and Folklife, 2, pp. 372-383
העולמי  האיגוד  ידיעון  ומגמות',  כיוונים  היהדות:  ומדעי  הפולקלור  'מחקר  יסיף,  ע'  למשל:  ראו   10
 G. Hasan-Rokem and E. Yassif, ‘The Study of  ;25–3 עמ'  )תשמ"ז(,   27 היהדות,  למדעי 
 Jewish Folklore in Israel’, Jewish Ethnography and Folklore Review, 11 (1989), pp. 2-11; 
 G. Hasan-Rokem and E. Yassif, ‘The Study of Jewish Folklore in Israel: Directions and
 Goals’, Proceedings of the Tenth World Jewish Congress of Jewish Studies, Division D,
 Vol. II, Jerusalem 1989, pp. 33-62; T. Alexander and Y. Harari, ‘Introduction’, European

Journal of Jewish Studies, 3, 1 (2009), pp. 1-17
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לכותלי האוניברסיטה, לצדה, במקביל לה ולעתים לעומתה.11 כפי שמציגים זאת המחברים, 

לכותלי  מחוץ  שונות  בקהילות  בישראל  הפולקלור  חקר  רוב  התקיים  השבעים  שנות  עד 

האקדמיה )כגון סביב 'ידע עם'(, ואילו כיום המצב הפוך, ורוב העיסוק בפולקלור בישראל 

מתקיים דווקא בין כותלי האקדמיה. עובדה זו מעניינת מאוד ואולי יש בה גם כדי להעיד 

על דינמיות פנימית בתוך העולם האקדמי, המאפשר הכללה של קהלים וקבוצות שעד כה 

היו מודרות משיח זה. כוונתי בעיקר להצטרפותן ולנוכחותן הגוברת והולכת של מכללות 

אל  או  בחסותם  והמוכרים,  הוותיקים  האוניברסיטאיים  המוסדות  ליד  הצומחות  אקדמיות 

מולם. כך למשל המרכז הגדול ביותר להוראת תואר ראשון בפולקלור בישראל נמצא לא 

באחת מהאוניברסיטאות כי אם במכללת אחווה שבדרום.12 בתכנית לומדים יותר מ־250 

היהודית,  הסוכנות  מכספי  הממומנת  שנייה'  'הזדמנות  בתכנית  המשתתפים  תלמידים 

ועיקר תכליתה הענקת תואר ראשון לתושבי הפריפריה בישראל המבקשים לרכוש השכלה 

בה  אך  הישראלית,  האקדמיה  של  כתליה  בין  המתקיימת  לימודים  תכנית  זוהי  אקדמית. 

לקהלים  האקדמי  הידע  של  בתיווכו  המכללות  של  החשוב  התפקיד  על  מעידה  היא  בעת 

שהאקדמיה האוניברסיטאית 'המסורתית' לא הצליחה להגיע אליהם. משמעות הדברים היא 

שאמנם השיח הפולקלוריסטי מחוץ לאקדמיה הוא דל, אך בתוך האקדמיה הוא משתנה, 

חברתי  לשינוי  מרכזי  כסוכן  הפולקלור  של  כוחו  את  גם  וחושף  גבולותיו  את  מרחיב 

ותרבותי.13  

 )Reflection( השתקפות השלישי:  השער 

שער זה מוקדש לבחינת האופן שבו הפולקלור משתמר באופני ייצוג אחרים: כיצד יצירות 

עממיות משתמרות בתוך אסופות קנוניות, כגון המקרא או עלילות גלגמש, וכיצד הן באות 

שהעורכות  כפי  קולנוע. אך  או  מודרנית  ספרות  כגון  עכשוויים  ייצוג  באופני  ביטוי  לידי 

מציינות, בעולם שאנו חיים בו כיום שאלת הייצוג או ההשתקפות של הפולקלור אינה רק 

אמנותית כי אם גם שאלה משפטית מורכבת הנוגעת לאופני שימור וייצוג של תרבותיות 

מגוונות בעולם שנעשה גלובלי ומסחרי מיום ליום. 

גם בסקירתם של אלכסנדר והררי מוצגת כניסתו של דב נוי לזירה האקדמית כאירוע מכונן וכנקודת   11
מוצא חשובה להבנת התפתחות חקר הפולקלור בישראל; ראו אלכסנדר והררי )שם(. 

בנגב.  בן־גוריון  של אוניברסיטת  האקדמית  המטרייה  תחת  פועלת  אחווה  תכנית הלימודים במכללת   12
אחווה  במכללת  בפולקלור  הלימודים  תכנית  של  אקדמי  מרכז  שימשתי   2011–2008 השנים  בין 
היא  קיומה  שבעצם  ולכך  מזמנת,  זו  שהוראה  והפוליטית  התרבותית  למורכבות  נחשפתי  ולשמחתי 
מאתגרת ובוחנת את גבולותיה של האקדמיה ושואלת שאלות נכבדות על תפקידה החברתי והפוליטי 

של האקדמיה בישראל.
לעובדה זו יש קשר להערכתי למגמת העלייה שהמחברים מציינים במספר הלומדים לתארים מתקדמים   13

בפולקלור באוניברסיטאות השונות בישראל. ראו עמ' 343.
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ארבעה  מציעה  וקולנוע,  פולקלור  על  במאמרה   ,)Pauline Greenhill( גרינהיל  פולין 

מודלים קולנועיים שייצוגים פולקלוריסטיים באים בהם לידי ביטוי: הראשון הוא סרטים 

דוקומנטריים מקצועיים הפועלים מתוך רצון אתנוגרפי לשמר או לתאר דמויות או מסורות 

קהילתיים;  או  משפחתיים  אירועים  לרוב  המתעדים  חובבים,  סרטי  הוא  תרבותיות; השני 

השלישי – סרטי עלילה קולנועיים המכילים ייצוגים פולקלוריסטיים )כגון אדפטציות של 

וולט דיסני למעשיות האחים גרים(; והרביעי – סרטי עלילה מקצועיים שבהם בני קהילה 

פנימיים  לצרכים  היסטוריים,  אירועים  או  מנהגים  מסורות,  מתארים  מסוימת  חברה  או 

וחיצוניים.

הקושי העיקרי שכותבת המאמר מתמודדת עמו הוא בהגדרת הפולקלור עצמו, כלומר 

שציינה.  מהקטגוריות  אחת  כל  בתוך  'פולקלור'  להגדירו  שאפשר  חומר  לזהות  כיצד 

התשובה שהיא מציעה היא שהגדרת הפולקלור היא סובייקטיבית לחלוטין ותלויה בעמדתו 

התיעוד  במעשה  רואה  או  בהכשרתו  או  בתודעתו  פולקלוריסט  הוא  היוצר  אם  היוצר:  של 

הקולנועי שלו פעולה של שימור פולקלור, הרי שמדובר בפולקלור.14 הגדרתה הרחבה של 

המחברת את הפולקלור, המכילה למעשה כל פעולה הנתפסת כפולקלור, עולה בקנה אחד 

עם רוחה של האסופה כולה ועם עמדתן המוצהרת של העורכות, הקובעות בעמוד הראשון 

שאנשים  הדברים  של  בבחינתם  לעסוק  פירושו  פולקלור  חוקר  'להיעשות  האסופה:  של 

בדרך כלל מכנים פולקלור'.15 הגדרה זו, הנראית במבט ראשון מעגלית, משחררת למעשה 

את החוקר מהצורך להגדיר באופן פוזיטיבי מהו פולקלור ומה אינו פולקלור, ובעקבות זאת 

פולקלור,  הזה,  הדבר  מהו  בשאלה  באופיו,  פולמוסי  לא  דיאלוג,  האסופה  אורך  לכל  נוצר 

שכולנו חוקרים אותו אך עדיין איננו יכולים להגדירו במדויק. 

)Practice( ביצוע הרביעי:  השער 

וכולל שלושה מאמרים בלבד, המוקדשים  השער האחרון של האסופה הוא הקצר מכולם 

במידת־מה  מתכתב  האחרון  השער  הפולקלוריסט.  של  המקצועית  בעבודתו  להתבוננות 

עם השאלות התאורטיות שעלו בשער הראשון של האסופה. קבוצת המאמרים האחרונה 

מבקשת לבחון את מעמדו המקצועי והממסדי של חוקר הפולקלור וכן את פעולת המחקר 

שלו עצמה.

רוגן  בָיארנה  של  המרתק  מאמרו  הוא  כולה  האסופה  ואת  הזה  השער  את  החותם  המאמר 

רוגן  כגרינהיל,  שלא  הפולקלור.  של  הגדרתו  לשאלת  הוא  גם  המיוחד   )Bjarne Rogan(

מבקש לבחון את שאלת הגדרתו של הפולקלור באמצעות בחינה מדוקדקת ומלומדת של 

הוא  פולקלוריסטי־אתנוגרפי  קולנוע  שמייחד  'כל  תיעודי:  לקולנוע  בנוגע  קביעתה  את  למשל  ראו   14
שהוא נעשה בידי מי שיש לו הכשרה רשמית בתחום או בתחומים קרובים' )עמ' 485, התרגום שלי, ח"ו(. 

עמ' 1 )התרגום שלי, ח"ו(.  15
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המוסדות המייצגים אותו ויחסי הכוח הלאומיים והבין־לאומיים הנבנים סביבו.16 הוא מציע 

לקורא מסע מרתק בעקבות שמותיו השונים של התחום והמשמעות הגאוגרפית והפוליטית 

של מונחים כגון פולקלור, אתנוגרפיה ואתנולוגיה. 

אחת התובנות המעניינות שלו בעקבות בחינת מוסדות הכוח האקדמיים של הפולקלור 

היא שיש מתח לא פתור בין משיכתו של הפולקלור אל הבין־לאומי, אל תרבויות שכנות 

התפקיד  ובין  בין־תרבותי,  גישור  של  פוליטי  תפקיד  לפולקלור  כי  וההבנה  ורחוקות, 

הפוליטי ההפוך של הפולקלור בשימור זהות לאומית וביצירת נבדלות תרבותית, וגיוסו של 

הפולקלור לצרכים לאומיים ואף לאומניים בידיהם של משטרים מדכאים. חשיבותה של 

הבחנה זו, המוכרת כשלעצמה, היא שהמחבר אינו מנסה להכריע בין קצותיה אלא מבקש 

להבין כיצד היא השפיעה על היכולת או אי־היכולת לכונן גופי מחקר בין־לאומיים בתחום 

הפולקלור.  

*

עם סיומה של סקירה קצרה זו, שבוודאי אינה מתיימרת להציג את העושר הרב של האסופה 

המינימליים  ולתצלומים  שלה  לכריכה  האסופה,  של  לראשיתה  לחזור  ברצוני  שלפנינו, 

המעטרים אותה. בצדה השמאלי של הכריכה מופיעות שלוש תמונות המונחות זו מעל זו 

בסדר הייררכי המשקף את היבטיו השונים של חקר הפולקלור ואת היחס ביניהם. התמונה 

העליונה, בצבעי שחור־לבן המדגישים את ראשוניותה, משקפת את המרחב הקלסי ביותר 

ומראיין  ארץ  לקצווי  הנוסע  חוקר  של  המסורתית  התיעוד  פעולת  הפולקלור:  חקר  של 

אינפורמנטים. התמונה עצמה לוכדת במדויק את הסיטואציה: גבר יושב ושר, ולידו עומדת 

המראיינת המביטה בו במבט שאינו נראה קר או 'אקדמי' אלא אמפתי ומשתתף. מאחוריהם, 

ברקע, עומדת אישה צעירה, אולי אשתו, ולצדה שני ילדים המדגישים את הנינוחות וחוסר 

הרב־גוני  ההיבט  את  מדגישות  הנוספות  התמונות  שתי  התיעוד.  מעשה  של  הרשמיות 

של הפולקלור המשתקף במאמרי האסופה: האחת היא תצלום עדין של תיאטרון צלליות 

האחרת  ואילו  הצופים,  מעמדת  ולא  המפעיל  של  מעמדתו  מאחור,  המצולם  מתאילנד 

היא תמונה של גרפיטי, המסמנת את הכללתה של התרבות הפופולרית על מגוון ביטויה 

בפולקלור, כחלק טבעי ואינהרנטי לו.17 

של  הכרתן  על  אולי  המעידה  חסרה,  תמונה  אחת,  תמונה  לעוד  מקום  נשאר  הכריכה  על 

מקום  להשאיר  בעת  בה  אך  כעת,  המחקר  מצב  את  לתאר  מבקשת  האסופה  כי  העורכות 

לתמונה הבאה, שעדיין אין אנו יודעים מהי. 

היכרותו המרשימה של רוגן את מסדרונות הכוח הפוליטיים והאקדמיים של חקר הפולקלור מתמקדת   16
במוסדות המחקר המרכזיים, הממוקמים בעיקר באירופה ובצפון אמריקה. 

מידע על שלוש התמונות מופיע בדש הפנימי של העטיפה.  17


