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ביותר  חשוב  דרך  ציון  היא  יהודיים  ומסורת  לפולקלור  אנציקלופדיה  של  לאור  הוצאתה 

של  אנציקלופדיה  על  שבכתיבה  המורכבות  מפאת  היהודי.  הפולקלור  חקר  בהתפתחות 

שני כרכים וקרוב ל־700 עמודים, חילקתי את הסקירה לשניים: בחלק הראשון אעמוד על 

חשיבות האנציקלופדיה, אפרט את הקווים המארגנים שמנחים אותה ואציג את תרומתה 

האפשרית לחוקרי פולקלור. בחלק השני אדרש למשמעות של אנציקלופדיה כפורמט ידע 

בחקר הפולקלור בכלל, ולמשמעות של הדפסתה של האנציקלופדיה הראשונה בתולדות 

חקר הפולקלור היהודי בעידן ויקיפדיה.

האנציקלופדיה, כפי שמעידה עליה חיה בר־יצחק בהקדמה, הייתה פרי יוזמה של רפאל   

פטאי, והוא חתום עליה כעורך מייסד )כמעט עשרים שנים לאחר מותו(, ואולם את עיקר 

נטל העריכה קיבלה עליה בר־יצחק, שגייסה ועדה מייעצת של עשרה חוקרים, וכן כמאה)!( 

חוקרים שתרמו ערכים לאנציקלופדיה בתחומי התמחותם. במלים אחרות, לפנינו תוצר של 

עבודה קולקטיבית של מיטב חוקרי הפולקלור היהודי הפעילים כיום בעולם. אנו נוהגים 

אולם  אינדיבידואלית,  עבודה   – ובמחקר  קולקטיבית,  תופעה  בפולקלור  לראות  לעתים 

זו בספק. העובדה שעריכת האנציקלופדיה החלה תחת שרביטו  פרויקט זה מטיל הבחנה 

של רפאל פטאי בארצות הברית והמשיכה בניצוחה של בר־יצחק משתקפת גם ברשימת 

כותבי הערכים – מרביתם חוקרים מישראל ומארצות הברית. 

האנגלי  הפתגם  ואזהרת  בקנקן,  הסתכלות  מפני  המזהיר  העברי  הפתגם  למרות   

המקביל מפני שיפוט תכנו של ספר על פי כריכתו, קשה במקרה זה להימנע מכך: מדובר 

בשחור/לבן(,  )מרביתם  רבים  תצלומים  מכיל  הספר  מאוד;  ומרשימה  אלגנטית  בהוצאה 

וחלוקת הערכים לכותרות ראשיות ומשניות מאפשרת להתמצא בו בנוחות רבה. הערכים 

באנציקלופדיה מסודרים בסדר א"ב וניתן למיינם על פי הנושאים האלה:

פולקלור של יהודים מקהילות ספציפיות  )1(
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פולקלור בקורפוסים ספרותיים ספציפיים   )2(

ביטויי פולקלור יהודי בתרבות חומרית  )3(

סוגות פולקלור ספציפיות בספרות העממית היהודית  )4(

אתרים שמזוהים עם הפולקלור היהודי או שמוצג בהם פולקלור יהודי  )5(

מסורות ממחזור השנה היהודי וממחזור החיים היהודי  )6(

דמויות, מוטיבים ונושאים מרכזיים בסיפורים יהודיים   )7(

ערכים ביוגרפיים על חוקרי פולקלור או על סופרים שבכתיבתם עיצבו את   )8(

התפיסה של הפולקלור היהודי

מוסדות מרכזיים בחקר הפולקלור היהודי  )9(

חיבורים מרכזיים בחקר הפולקלור היהודי  )10(

נושאים עקרוניים שונים כגון 'שפות יהודיות', 'המנהג' וכדומה   )11(

רשימת נושאים זו מעידה על רוחב היריעה של החיבור, ועל התפיסה שמשלבת בין הפולקלור 

היהודי, כתופעה שקיימת דורות רבים, ובין האופן שבו השיח המחקרי של מאתיים השנים 

האחרונות ארגן את התחום והגדיר את תכנו. ההישג הכביר ביותר של האנציקלופדיה טמון 

לטעמי בכך שלא הוצגה בו תמונה רומנטית של 'תור זהב' של הפולקלור היהודי, אשר ממוקם 

בעבר ובמקומות רחוקים. הישג זה בא לידי ביטוי בבחירת הערכים עצמם, שמקצתם עוסקים 

פולקלור  הקיבוץ,  פולקלור  כגון  כיום,  החיים  ומן  העשרים  המאה  מן  בתופעות  במובהק 

אסע"י,  בישראל,  עם  שירי  אמריקה,  יהודי  של  סיפורים  בישראל,  עם  סיפורי  השואה, 

ופולקלור באינטרנט.  יהודי'  ירושלים בפולקלור  'מחקרי  ורנקולריים בישראל,  מוזיאונים 

הכללתם המבורכת של ערכים בנושא חוקרי פולקלור פעילים מעידה על התפתחות התחום 

בישראל ובארצות הברית בדור האחרון. הבחירה לשלב ערכים אלו באנציקלופדיה מעידה 

שהפולקלור בכלל, והפולקלור היהודי בפרט, הוא תופעה דינמית ביותר, שהעבר וההווה 

שלובים בה זה בזה. הדבר ניכר גם בתוכן של רבים מהערכים: כך למשל כמחצית מהערך 

של  העממית  התרבות  הובנתה  שבו  ובאופן  השואה,  שלאחר  בתקופה  עוסקת  'שטעטל' 

ה'שטעטל' גם אחרי שהעיירה כמעט שלא מילאה תפקיד בחיים היהודיים; בערך 'מגיה' לא 

נפקד מקומן של תופעות ניו אייג', וכך גם בערך 'קבלה'; בערך 'פתגם' מתוארת הדינמיקה 

של פתגמים בישראל, למשל בצבא, ושינויים תרבותיים מתוארים גם בערכים שמוקדשים 

ה' כולל תיאור של עיצוב אובייקט  ֻתבָּ ל'הומור', 'מימונה', 'מוזיקה וזמר עממי' ועוד; הערך 'ְכּ

'דגל שמחת תורה'. עיסוק בדינמיקה התרבותית  וכך גם הערך  זה גם בדורות האחרונים, 

השינויים  למרות  ספציפיים,  ממקומות  יהודים  של  הפולקלור  בתיאור  אף  מצוי  זמננו  בת 

המופלגים שעברו על קהילות אלו. כך למשל בערך על פולקלור יהודי גרמניה, הנוגע בין 

יהודים ממדינות חבר  הגירתם של  1989 עם  גם לאחר  יהודים בגרמניה  בחיים של  השאר 

יהודיות ספציפיות: פולקלור  נוספים שעוסקים בקהילות  וכן בערכים רבים  העמים לשם, 
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יהודי איטליה, פולקלור יהודי אתיופיה, פולקלור יהודי הונגריה ועוד. אף אם תפיסה זו אינה 

נאמנה על כל כותבי הערכים, הרי שהרושם הכללי שמתקבל למקרא האנציקלופדיה הוא 

של תחום שנתון כל העת לשינוי ולהתחדשות.

בפרויקט בסדר גודל כזה אי אפשר לצפות לאחידות של כל הערכים, שמשקפים את   

מזו.  זו  שונות  מחקר  גישות  ביטוי  לידי  ומביאים  כותביהם,  של  המגוונים  העניין  תחומי 

אין בכוונתי לעמוד על טעויות או לחלוק על פרשנויות שעולות בערך זה או אחר; הדבר 

משקפים  באנציקלופדיה  הערכים  כי  ברי  כמכלול.  האנציקלופדיה  להערכת  יתרום  לא 

'המילה  את  גם  לקורא  מציעים  מהם  רבים  בזמן,  בו  אבל  בתחום,  האחרונה'  'המילה  את 

בסיס  על  שייעשה  ראוי  באנציקלופדיה,  הנדון  נושא  בכל  מעמיק  לימוד  הראשונה'. 

הרשימות הביבליוגרפיות המועילות שמוצמדות לכל אחד מהערכים, ועל סמך עיון וחיפוש 

על  כולן  מעידות  השורות,  בין  המובלעות  המחלוקות  וכן  הערכים,  בין  החפיפות  נוסף. 

החיוניות של השיח המחקרי כיום בתחום הפולקלור היהודי ועל היקפו. אפשר לתהות על 

הכללת ערכים מסוימים על חשבון אחרים שנפקדו מהאנציקלופדיה; וגם על כך שכמעט 

כך  על  וכן  אירופה;  ובמערב  הלטינית  באמריקה  יהודים  של  פולקלור  על  נכתב  שלא 

שחוקרים מרכזיים של הפולקלור היהודי מבין אנשי 'חכמת ישראל' מוזכרים באופן ספורדי 

הסתם  מן  הכריעו  שונים  שיקולים  לטעמי.  התחום,  לעיצוב  תרומתם  את  משקף  שאינו 

לכאן ולכאן; ואולם מנקודת מבט ישראלית העסיק אותי היעדר ערך שמיוחד לפולקלור 

של יהודים בישראל. אפשר כמובן לטעון שערכים רבים נגעו בתרבות העממית שנוצרה 

ושירי  הסיפורת העממית בישראל  פולקלור הקיבוצים,  כגון הערכים שעניינם  בישראל, 

העם בישראל, ובכל זאת, לדעתי, ערך המציע נקודת מבט רחבה בנושא זה היה מעמיק את 

המבט שהאנציקלופדיה מציעה בדינמיקה התרבותית היהודית. ערכים שעניינם פולקלור 

במידה,  בה  ובצדק.  באנציקלופדיה,  נכללו  קנדה  יהודי  ופולקלור  הברית  ארצות  יהודי 

עממית  כשפה  העברית  השפה  נפקדת  יהודיות  שפות  על  היריעה  רחב  שבערך  מפתיע 

מובהקת, שנוצרו ומוסיפים להיווצר בה ערכים תרבותיים עממיים בעלי משקל סגולי רב. 

חוסרים אלו בולטים במיוחד מאחר שהאנציקלופדיה מדגישה מאוד את התרבות העממית 

היהודית כתופעה חיה ודינמית גם בהווה. 

למרות הסתייגויות אלו, בטוחני שהאנציקלופדיה תהיה כלי מרכזי במחקר, ועוד יותר   

מכך, בהוראת הפולקלור, מאחר שכל ערך בה פותח צוהר לנושא רחב. נוכח גיוון התחומים 

וזו היהודית בפרט, אי אפשר לצפות להכיר לעומק כל אחד  של התרבות העממית בכלל 

מנדבכיה הרבים, ולפיכך אנציקלופדיה זו תורמת תרומה שקשה להפריז בערכה. מבחינת 

רוחב היריעה ועומק ההתבוננות, מקצת הערכים הם למעשה מעין מאמרי מבוא לכל דבר 

בבימות  מקום  להם  יימצא  שבוודאי  ולביקורת  למחלוקת  לדיון,  לעיון,  וראויים  ועניין, 

המתאימות לכך. 

לאור התמונה הדינמית של הפולקלור היהודי ומחקרו, כפי שהיא עולה מהאנציקלופדיה   
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ואילו  האנציקלופדיה  ממלאת  חלל  איזה  לתהות  מקום  יש  לגופם,  הערכים  ומן  כמכלול 

הנחות עומדות ביסוד מפעל כביר זה. אנציקלופדיה היא פורמט ידע מקובל מאוד בחקר 

הפולקלור בעולם, ויש דוגמאות רבות לאנציקלופדיות של פולקלור. רבות מהן מאורגנות 

כולו.  התחום  את  להקיף  שואפות  ומקצתן  וסוגתיים  לשוניים  לאומיים,  מאפיינים  סביב 

 Enzyklopädie des Märchens:( המעשיות  אנציקלופדיית  היא  בהן  המפורסמת  אולי 

Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung(, פרויקט 
שאנציקלופדיה  העובדה  סיום.  לידי  מגיע  עתה  ורק  שנים,  לארבעים  קרוב  לפני  שהחל 

כפורמט ידע לא קנתה אחיזה נרחבת בחקר הפולקלור היהודי מעוררת תמיהה. כך למשל 

 ,)1906(  )Jewish Encyclopedia( היהודית  האנציקלופדיה  של  העורך  ג'ייקובס,  ג'וזף 

ליצירת  פנה  לא  אבל  בבריטניה,  הפולקלור  חוקרי  ומחשובי  יהודי  פולקלור  חוקר  היה 

אנציקלופדיה לפולקלור יהודי.1 גם השאלון רחב היריעה שחיבר ש' אנ־סקי לפני כמאה 

שנים, בעת שהוליך את המשלחת האתנוגרפית בראשותו לפאתי האימפריה הרוסית, לא 

הבשיל לכדי אנציקלופדיה לפולקלור יהודי.2 למעשה, הראשון שניסה לחבר אנציקלופדיה 

כזו היה מכס גרונולד, ראשון מַמסדי חקר הפולקלור היהודי. הוא עשה זאת לאחר שנים של 

עריכה וכתיבה בנושא, בערוב ימיו, כשחי בירושלים. על קיומה של אנציקלופדיה זו ידעו 

ולא מן הנמנע שרפאל פטאי עצמו התוודע לניסיונו של גרונולד לחבר  חבריו ומוקיריו, 

אנציקלופדיה כזו. ואולם גרונולד לא הספיק להשלים משימה עצומה זו, וחיבור זה נותר 

גנוז בארכיונו.3 

סיימון  כך  על  שכתב  בערך  יהודי,  לפולקלור  באנציקלופדיה  ראו  לפולקלור  ותרומתו  ג'ייקובס  על   1
 R. M. Dorson, The British Folklorists: A History, Chicago 274–275(, וראו גם:  ברונר )עמ' 
 1968; S. Rabinovitch, ‘Jews, Englishmen and Folklorists: The Scholarship of Joseph
Jacobs and Moses Gaster’, E. Bar-Yoseph & N. Valman (eds.), The ‘Jew’ in Late-
 Victorian and Edwardian Culture: Between the East End and East Africa, New York 2009, 

pp. 113-130
 G. Safran, Wandering Soul: The Dybbuk’s Creator, S. An-Sky, :בעניין אנ־סקי והשאלון ראו  2
 Cambridge 2010; N. Deutsch, The Jewish Dark Continent: Life and Death in the Russian
 Pale of Settlement, Cambridge, MA 2011; D. Schrire, ‘Ethnographic Questionnaires: After
 Method, After Questions’, E. Frog and P. Latvala, with H. F. Leslie (eds.), Approaching

Methodology, Helsinky 2013, pp. 201-212
נרקיס  מרדכי  שערך  של כתביו,  לביבליוגרפיה  שנזכר בהקדמה  הוא  זה  אנציקלופדי  נראה שמפעל   3
כשגרונולד היה בן שבעים. נרקיס מזכיר את ברכת הדרך שקיבל גרונולד מביאליק למחקר זה, ואם כך, 
אפשר שגרונולד שקד על האנציקלופדיה בעשרים השנים האחרונות לחייו)!(. מ' נרקיס, 'ביבליוגרפיה 
של כתבי ד"ר מכס )מאיר( גרונולד במלאת לו שבעים שנה ביום 30 באוקטובר 1941', אמנות: רבעון 
לידיעות בית הנכות הלאומי בצלאל, 2 )תש"ב( )נספח בלא מספור עמודים(. על האנציקלופדיה ראו 
 C. Daxelmüller, ‘Hamburg, Wien, Jerusalem: Max Grunwald und die Entwicklung der:גם
 jüdische Volkskunde zur Kulturwissenschaft, 1898 bis 1938’, Österreichische Zeitschrift

 für Volkskunde, 113 (2010), pp. 375-393
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האנציקלופדיסט המובהק של הפולקלור היהודי היה יום־טוב לוינסקי, שלאחר מלחמת   

העולם השנייה השתתף בכמה פרויקטים 'אנציקלופדיים', כמו סדרת ספרי המועדים שערך. 

ב־1970, מעט לפני מותו, השלים את המפעל ששקד עליו במשך 13 שנים: 'אנציקלופדיה 

של הווי ומסורת ביהדות'.4 חיבור זה יצא לאור אף הוא בשני כרכים, וביטא עמדה שונה 

במהותה מזו שעומדת ביסוד האנציקלופדיה שלפנינו, ומשום כך יש בה כדי להנהיר את 

מקומה של האנציקלופדיה החדשה. כך כותב לוינסקי בהקדמה )עמ' ה'(:

תולדותיו  במהלך  שנתגבש  כפי  עמנו,  של  והתרבותי  הלאומי  ההווי  ידיעת 

הארוכות, בפזורתו הגיאוגרפית הנרחבת – הולכת ומשתכחת בדורות האחרונים 

יינקטו האמצעים הנכונים לשימורה.  וסכנת התנכרות גמורה צפויה לה, אם לא 

ישראל  דת  שהרי  הדת,  של  המובהק  בחותמה  טבוע  ככולו,  רובו  זה,  הווי  אמנם 

הקיפה את מעגל־חייו של האדם היהודי – יחיד וציבור – היקף שלם ומוחלט שאין 

מחוצה לו ולא כלום. ואולם גם מעבר לזיקת הדת כולל ההווי הזה בתוכו הליכות־

חשיבות  בעלי  ועומדים,  קבועים  נכסי־תרבות  שהם  ונימוסים,  מנהגים  חיים, 

היסטורית־לאומית רבה ביותר ]...[ 

לוינסקי מבטא כאן עמדה קלאסית של חשש מפני השתכחות ושל קידום התערבות לטובת 

שימור, במיוחד נוכח תהליך 'מיזוג העדות' שהוא מזכיר באותו עמוד. מבחינה תאורטית 

הניח לוינסקי את מה שאלן דאנדס כינה 'ההנחה הדבולוציוניסטית בחקר הפולקלור' וברברה 

קירשנבלאט־גימבלט כינתה 'פואטיקה של היעלמות'.5 לא בכדי, מבחינה מתודולוגית הוא 

הוא  היהודי  הפולקלור  כי  ההנחה  על  שמבוסס  תיאור  איסוף',  'עבודת  עבודתו  את  מכנה 

קורפוס טוטלי, שאנציקלופדיה עשויה להקיפו. בכך חרג לוינסקי גם מעבודותיו בשנות 

בין  והחמישים, שבהן, אל מול הקטסטרופה של השואה, טשטש את ההבחנות  הארבעים 

כתהליך  הפולקלור  את  והציג  ישראל,  במדינת  שנוצרה  לתרבות  בגולה  יהודי  פולקלור 

מתמיד של בנייה, שחוקרי הפולקלור מעורבים בו. האנציקלופדיה הסדורה שפרסם בערוב 

ימיו היא המחשה לכך שבשלב זה של פעילותו הפריד בין פולקלור ובין חקר הפולקלור.

ואולם נהייתו של לוינסקי אחר סדר וארגון מופתי של פולקלור שנאסף מן הכתוב ומן   

שלו,  האנציקלופדיה  של  לאור  להוצאתה  במקביל  רלוונטית:  ללא  במהרה  הפכה  הדבור 

ב־1972  בספר  מאמריהם  כינוס  מוריהם;  במוסכמות  מרדו  הברית  בארצות  חוקרים  כמה 

בעריכתם של אמריקו פארדס וריצ'רד באומן, ששמו המחייב 'לקראת פרספקטיבות חדשות 

חיים,  הליכות  יסוד,  ערכי  על  ידיעות  אוצר  ביהדות:  ומסורת  הווי  של  אנציקלופדיה  לוינסקי,  יו"ט   4
מטבעות לשון, נימוסים ומנהגי העדות בישראל, תל אביב תש"ל.

 A. Dundes, ‘The Devolutionary Premise in Folklore Theory’, Journal of the Folklore  5
 Institute, 6, 1 (1969), pp. 5-19; B. Kirshenblatt-Gimblett, ‘Folklore’s Crisis’, Journal of

American Folklore, 111 (1998), pp. 281-327
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הפולקלור.6  בחקר  ההקשרית  האסכולה  של  המהפכנית  עלייתה  את  בישר  בפולקלור', 

עומק  על  לעמוד  אפשר  לוינסקי  של  זו  לצד  שלפנינו  האנציקלופדיה  את  כשמעמידים 

לדינמיקה  ההתייחסות  היו  שבעקבותיו  הפולקלור,  בחקר  ההקשרי  השיח  של  ההפנמה 

ולהקשרי היגוד משתנים לעמדת המוצא העקרונית בעבודתם של חוקרי פולקלור. ואולם 

בדבר  שאלות  עולות  כך,  כל  מאליה  מובנת  נעשתה  ההקשרית  שהאסכולה  משום  דווקא 

'מסורת'  המושג  הופעת  לאור  היצירה;  בשרשרת  כחולייה  האנציקלופדיה  של  מעמדה 

ומה  משתייכת,  האנציקלופדיה  מסורת  לאיזו  לתהות  רצוי  האנציקלופדיה,  בכותרת 

המשמעות של הסוגה האנציקלופדית במאה העשרים ואחת. בניסוח אחר, אפשר לשאול: 

איזו השפעה יכולה להיות לאנציקלופדיה זו על חקר הפולקלור היהודי?

האנציקלופדיות  על  בכותבה  זה,  לדיון  מועילה  פרספקטיבה  מציעה  פנסקה  מיכאלה   

לפולקלור שנוצרו בגרמניה לאחר מלחמת העולם השנייה, בעיקר בידי ויל אריך פויקרט 

ובידי קורט רנקה.7 לטענתה פורמט הידע האנציקלופדי היה נחוץ לגרמניה כדי לשקם את 

נוכח השבר שהגרמנים התמודדו אתו, הסמכות  הבין־לאומית.  בזירה האקדמית  עצמתה 

שאנציקלופדיות הציעו, והעובדה שהן שאפו להציג ידע כולל באופן אובייקטיבי, עקבי 

ובר תוקף, עשו את פורמט הידע הזה למרכזי ביותר בשנות החמישים והשישים בגרמניה. 

זאת ועוד, באנציקלופדיה של האגדות )פרויקט כושל שפויקרט יזם( והאנציקלופדיה של 

המעשיות )שרנקה יזם בהצלחה רבה( נוסח סדר יום פולקלוריסטי פוסט־לאומי שהתאים 

למגמות הפוליטיות באירופה שלאחר מלחמת העולם השנייה. 

מועדף  ידע  לפורמט  היו  לא  לפולקלור  שאנציקלופדיות  שהעובדה  לומר  אפשר   

אין  זו,  יהודים בתקופה  היהודי קשורה לכך שהמציאות התרבותית של  בחקר הפולקלור 

בכל  עקרוני  לקושי  גרמה  זו  טראומה  עמוקה.  טראומה  בתור  אלא  משבר,  בתור  לתארה 

הנוגע ליצירת ידע סמכותי ועקבי על הפולקלור היהודי. גם האנציקלופדיה של לוינסקי 

מבטאת התמודדות עם תהום שנפערה בחיים היהודיים במודרנה. השברים בחיים היהודיים 

משתקפים במובהק גם באנציקלופדיה החדשה, ואולם נוכח ההפנמה הערכית של האסכולה 

ההקשרית, הפולקלור היהודי נדון כאן מתוך עמידה על התחדשותו של הפולקלור כל העת. 

בכך היא שונה תכלית שינוי מן האנציקלופדיה של לוינסקי, שמתפקדת כמעין לקסיקון או 

'מילון' שמתרגם את תרבות העולם הדתי הישן ללשונה של תרבות העולם החדש בישראל.

הנוגע  בכל  קושי  מעוררת  ההקשרית  האסכולה  שדווקא  להדגיש  ראוי  זאת  עם   

בסוגה  כך  כל  יסודי  עניין  במאמרה,  מראה  שפנסקה  כפי  שהוא,  הטקסט,  של  לסמכותו 

ואף  זה,  אדירים  במפעל  שהושקע  הכביר  המאמץ  אף  על  זה,  במובן  האנציקלופדית. 

A. Paredes and R. Bauman (eds.), Toward New Perspectives in Folklore, Austin 1972  6
 M. Fenske, ‘The Undoing of an Encyclopedia: Knowledge Practices Within German  7

Folklore Studies after World War II’, Journal of Folklore Research, 47 (2010), pp. 51-78
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שאני משוכנע שמורים לפולקלור יהודי בישראל ובעולם יעודדו את תלמידיהם להתחיל 

לִויקיפדיה  ייגשו תחילה  כל חיבור בבדיקה באנציקלופדיה, קל לנחש שבפועל מרביתם 

ולאפשרויות מקוונות דומות ולא לאנציקלופדיה זו. בסופו של דבר, קשה להאשים אותם: 

ויקיפדיה זמינה מכל מקום והאנציקלופדיה זמינה רק בספריות )מפאת מחירה – יותר מאלף 

שקלים – סביר שהיא לא תהיה זמינה בביתם של מרבית התלמידים לפולקלור(; בהתחשב 

בעובדה שעל האנציקלופדיה עמלו במשך כעשרים שנים, ברי כי בתוך זמן קצר ערכים 

ההומור  יוסיף  כיצד  למשל  הדעת  על  להעלות  אפשר  כלום  פחות:  מעודכנים  יהיו  רבים 

להשתנות בעשור הבא? באיזו מידה ייווצרו ערכים הומוריסטיים שקשורים לתרבות יהודית 

בטכנולוגיה שטרם הומצאה? מובן אפוא שאי אפשר לתאר מציאות היגודית סטטית בעולם 

שמשתנה בקצב מהיר. גם מה שנראה אולי כפולקלור 'של העבר' מוסיף ויוסיף להתעדכן 

עם הצטברות של מאמרים וספרי מחקר, שיציעו פרספקטיבות מחקריות חדשות. הדברים 

הללו אינם נאמרים בצער, ודומני שעורכי האנציקלופדיה ומרבית כותביה יסכימו כי אין 

לנו אלא להתברך בכך שהגדרת הפולקלור מציעה אתגרים חדשים ושאלות חדשות שטרם 

נשאלו. 

אפשר לבחון את היחס שבין האנציקלופדיה הזו לִויקיפדיה באמצעות הידרשות למקרה   

קונקרטי: הערך על ש' אנ־סקי נכתב בהתאמה מלאה לספרות המעודכנת ביותר שראתה 

אור בעת כתיבתו, ועדיין לא היה יכול לכלול שני ספרים שיצאו ממש לאחרונה בהוצאת 

אוניברסיטת הרווארד: הביוגרפיה של אנ־סקי שכתבה גבריאלה ספרן וספרו של נתניאל 

טוב  באנציקלופדיה  שהערך  ספק  לי  אין  זה,  במקרה  האתנוגרפי.  השאלון  על  דויטש 

בהרבה מזה שבִויקיפדיה באנגלית )הדברים נכונים לשעת כתיבתם בינואר 2014(, ואולם 

זאת, כשבדקתי את האנציקלופדיה המקוונת מצאתי הפניה לביוגרפיה החדשה של  בכל 

אנ־סקי, ובעצמי עדכנתי את הערך כך שיכלול התייחסות לספרו של דויטש. אפשר רק 

לקוות שיימצאו כותבי ערכים פעילים שיַיחדו ממרצם ומזמנם לערך המקוון על אנ־סקי, 

בתקווה שבאחד הימים יהיה זה ערך אנציקלופדי מצוין. כך או כך, החשד שלי הוא שקוראי 

הערך המקוון יהיו רבים מאלו שיטרחו לחפש את הערך בכרך הראשון של האנציקלופדיה 

לפולקלור יהודי. אחת הסיבות לכך נעוצה בדינמיות של ויקיפדיה ובהיעדר הגבולות שלה, 

לעומת אנציקלופדיות נושאיות: קוראים יכולים להיתקל בשמו של אנ־סקי, או בשאלות 

על ביגוד יהודי או על הגולם למשל, בלי לדעת באיזו אנציקלופדיה אפשר למצוא חומרים 

נוחים בכל מקרה, הם  יימצאו פתרונות  יודעים שבִויקיפדיה הם  רלוונטיים. מכיוון שהם 

מבנה  דיסציפלינריות.  או  עקרוניות  הגדרות  מלחפש  פטורים  עצמם  את  לראות  יכולים 

כותבים,  בידי שלל  ללא סמכות,  לכאורה  נכתבת  בִויקיפדיה, שבו האנציקלופדיה  הידע 

שמקצתם מסתתרים מאחרי מסכה של אנונימיות, דומה במידת־מה לפולקלור עצמו, על 

נדרשים  )לפחות בגרסתה האנגלית( הכותבים  בִויקיפדיה  גם  ואולם  פי כמה מהגדרותיו. 

ויקיפדיה  שכותבי  לקוות  אפשר  זה  ובמובן  אחר,  במקום  שפורסמו  חומרים  על  להסתמך 
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ייעזרו בגלוי באנציקלופדיה שלפנינו בעת כתיבת ערכים על נושאים שקשורים לפולקלור 

היהודי.

דווקא  לאו  לטעמי:  האנציקלופדיה  של  ביותר  החשוב  התפקיד  את  מבהירה  זו  סוגיה   

היהודי.  הפולקלור  מושג  של  האפשרי  התוכן  הגדרת  אלא  מוסמך,  באופן  ידע  סיכום 

הסמכותיות של האנציקלופדיה ומראית העין שהיא יוצרת של 'המילה האחרונה' מאפשרות 

שחוקרי  התחום   – עוררין  אין  כך  ועל   – שהוא  יהודי',  'פולקלור  של  התוכן  על  לעמוד 

פולקלור יהודי חקרו וחוקרים כבר יותר ממאה וחמישים שנים. משום כך קשה לי להעלות 

על דעתי יצירה מחקרית רלוונטית ממנה לשיקוף התוכן של תחום דעת זה. כמו כל יצירה 

אינה  והיא  האחרונה,  בשנה  שנוצר  זה  גם  העבר,  על  מעידה  האנציקלופדיה  מחקרית, 

מרשם לבאות. מבחינה זו, למרות היותה האנציקלופדיה הממשית הראשונה בתולדות חקר 

הפולקלור היהודי ואף שזו ככל הנראה גם האנציקלופדיה האחרונה בתולדות הפולקלור 

היהודי, היא מצליחה להעביר את המסר החשוב וההכרחי שהפולקלור היהודי מכיל נושאים 

היהודי  ביסוד עבודותיהם של חוקריו, ושהגמישות של הפולקלור  מגוונים מאוד שעמדו 

כצורת הבעה ייחודית, וכצורת התבוננות בעולם, אינה מאפשרת לצפות איך ייראה פרויקט 

המבקש להקיף את תחום המחקר הזה בעוד חמישים שנים. תמונת המצב שהאנציקלופדיה 

משקפת מבססת באורח סמכותי את המגוון הגדול של התופעות שנכנסו תחת המטריה של 

הפולקלור היהודי בינתיים, ומשאירה אופקים פתוחים להמשך.


