
 
     

              
             ]501–485 'עמ, )ג"תשע(רוקם - לגלית חזן  ,פולקלור  ספרות  תרבות: ִמְרָקִמים[

    
  חקר הפולקלור ותהליך חילונה של התרבות היהודית בעת החדשה

    ֵעלי יסיף

  חקר הפולקלור ותהליך חילונה של התרבות היהודית 
  בעת החדשה

  

  מאת

  ֵעלי יסיף
1  

  

העסיק הרבה את מדעי , ובכללה בזו היהודית, ופיתתהליך החילון שהתרחש בחברה האיר

: ניסיונות להסביר את גורמיו ואת מאפייניו של התהליך התקיימו כמעט בכל תחום. היהדות

בניתוח השינויים שעברה החברה , בעיון הפילוסופי, בחקר ההיסטוריה של העת החדשה

, ד שלא נראה חשוב דיו גורם אח1.בתיאור היצירה הספרותית ועוד כיוצא באלה, היהודית

בתהליך המורכב של חילונה של החברה היהודית במחצית השנייה של המאה התשע , כנראה

התרחש תהליך החילון בסֵפרה העליונה של כמה , כביכול. היה תחום הפולקלור היהודי, עשרה

או , ולא ִחלחל כלל אל שכבות העם הרחבות, סופרים ופעילים תרבותיים בלבד, הוגי דעות

  .הלכו אלה כעדר צאן ממושמע אחרי שכבת העילית הצרה, שלחילופין

 הוא החיבור המקיף והחשוב ביותר שנוצר עד היום על 2).2007(' זמן יהודי חדש'החיבור 

. והשתתפו בו מחשובי החוקרים במדעי היהדות בתקופתנו, תהליך החילון בתרבות היהודית

מיתוס , זכרון', 'הגות יהודית מודרנית'מדוריה הראשיים של האסופה מוקדשים ל, ואכן

החברה הדתית מול ', 'תנועות לאומיות וחברתיות', 'תמורות באורחות החיים', 'והיסטוריה

יהודים ולא יהודים בזמן ', 'ספרויות ואמנויות', 'עברית ולשונות היהודים', 'החילון והמודרנה

אך מילה לא נאמרה כאן , ל מכוסההכו, לכאורה. 'מדינת ישראל כמפעל יהודי מודרני'ו' החדש

, על הדרך שבה עברו נושאים אלה שברומו של עולם אל החברה היהודית, על התרבות העממית

       
 ,זהות יהודית ותרבות אירופית בגרמניה, צמיחת היהודי המודרני,  מאיר'מ: על מגמות אלה ראו  1

 תנועות ההשכלה :מהפכת הנאורות,  פיינר' ש;א" תשנירושלים, )מתרגם ( זינגר'ד, 1824–1749
  ירנות וספקנות ביהדות המאה מת: שורשי החילון, ל"הנ; ב" תשסירושלים, 18-  ההיהודית במאה

, ומגוון הערכים וספרות המחקר המובאים באנציקלופדיה זמן יהודי חדש; ע"ירושלים תש, 18- ה
  .הנזכרת בהערה הבאה

- תל, ה–מבט אנציקלופדי א: תרבות יהודית בעידן חילוני: זמן יהודי חדש, )עורכים(צבן ' יובל וי' י  2

  .2007אביב 
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  .'מלמטה'ואולי דווקא ' מלמעלה'ולא נשאל אם החל תהליך החילון 
2  

מצויים , לאורה של גישה זו אין להתפלא שבמפתח המפורט המקיף את הכרך החמישי כולו

ורק מושג אחד נעדר ממנו , המושגים והפריטים שאדם יכול להעלות בדעתו, כל השמות

זה בתרבות היהודית בעת ' חסר חשיבות'ו' שולי'נושא ,  כלומר–' פולקלור יהודי': לחלוטין

בעוד כל : ודומה לכך רשימת האישים! אפילו פעם אחת' זמן יהודי חדש'החדשה אינו מוזכר ב

 מופיע כאן במעמד –חשוב או שולי ככל שיהיה , נו בן ברית בן ברית או שאי–משכיל אירופי 

- שלמה רפופורט, בתרבות היהודית המודרנית כמו משה גסטר' חסרי חשיבות'אישים , מכובד

 והסיבה היא בוודאי על כי פועלם –סקי או מקס גרונוואלד הם בבחינת בל ייראה ובל יימצא - אנ

  .העיקרי היה בחקר הפולקלור היהודי

 במהלך –ופה שבה התרחשו תהליכי החילון העיקריים בחברה ובתרבות היהודית האם בתק

?  התרחש אף תהליך דומה בפולקלור היהודי–המאה התשע עשרה ובראשית המאה העשרים 

חשיבותה הגדולה . כי מחקר כזה לא התקיים מעולם, על שאלה זו אין באפשרותנו להשיב עתה

שכל מה שנעשה עד עתה במחקר , קודם לכןשל שאלה זו טמונה בדיוק במה שטענתי 

החילוניות בתרבות היהודית של העת החדשה הוא תיאור התהליכים שעברו על העילית 

כיצד נדע האם חלחלו מגמות אלה . על אלה שכתבו או הובילו, כלומר, התרבותית והחברתית

, ם עדייןמחקר כזה לא התקיי? של העילית המלומדת אל שכבות העומק של החברה היהודית

אלה , מאגרי הידע של הפולקלור היהודי. ואי אפשר לעת עתה לתת על כך תשובות ברורות

שירי עם והומור , אוספי פתגמים: זמינים בפני כל דורש, הפותחים בפנינו את הידע על התקופה

התיעוד של מחקרי השדה של מקס , יהודי מן המחצית השנייה של המאה התשע עשרה

סקי בעשורים הראשונים של המאה - ממצאי המשלחות של אנ, אירופהגרונוואלד במרכז 

החומרים שאספו הפולקלוריסטים , העשרים בתחום המושב במזרח אירופה ושאלוניהם

ואף החומר העשיר שתועד , היידישיסטים בערי פולין ועיירותיה ונשתמרו בארכיון ייווא

 משנות החמישים של המאה החל) י"אסע(ש דב נוי "בארכיון הסיפור העממי בישראל ע

ואולי אף , לאחר שייחקרו,  יש בכל אלה כדי לתת בידינו תשובות רבות חשיבות3.העשרים

       
מעמידים את הרקע , כמו רבים מפרסומיה האחרים,  של כלת ספר היובלסקירתה המקיפה והחשובה  3

 G. Hasan-Rokem, ‘Jewish Folklore and: ראו. התאורטי לחקר הפולקלור שיוזכר להלן

Ethnography’, M. Goodman (ed.), The Oxford Handbook of Jewish Studies, New York 2002,  

pp. 956–974 . בעבודותיהם שלסקירות קודמות ראו :D. Noy, ‘Eighty Years of Jewish Folkloristics: 

Achievements and Tasks’, idem. (ed.), Studies in Jewish Folklore, Cambridge, Mass. 1980,  

pp. 1–12; M.#W. Kiel, ‘A Twice Lost Legacy: Ideology, Culture and the Pursuit of Jewish Folklore 

in Russia until Stalinization’, Ph.D. Dissertation, the Jewish Theological Seminary of America, 

1991; I.#N. Gottesman, Defining the Yiddish Nation: The Jewish Folklorists of Poland, Detroit 

2003; C. Daxelmüller, ‘Jüdische Volkskunde in Deutschland vor 1933’, W. Brückner and  
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לעת עתה הדרך היחידה כמעט להתמודד עם סוגיה זו היא עיון בשאלה שבה פתחנו את 

 הפולקלור בתהליך החילון האינטנסיבי שחל חקרמה היה תפקידו של , כלומר, הדברים

כי כמעט אי , לכאורה אי אפשר כלל להשיב על שאלה זו. 1900בתרבות היהודית סביב שנת 

או הבחנה בין , אפשר למצוא בדבריהם של חוקרי הפולקלור היהודי הראשונים עיסוק בנושא זה

, בפובליציסטיקה, כפי שאפשר למצוא הרבה בהגות, ל הפולקלורש' חילוניים'ו' דתיים'יסודות 

, הפובליציסטים, ההוגים: ההסבר לכך אינו קשה להבנה. בספרות ובחינוך היהודי של התקופה

הם , כלומר, הסופרים והמחנכים היהודים של התקופה ייצרו בעצמם את החומרים שבהם דנו

 וסיפורת ששיקפו את מציאות החיים כתבו שירה, פרסמו מאמרים שבהם הביעו את דעתם

היום התרבותי - או כתבו תוכניות לימודים וחינוך שהביעו את סדר, היהודיים על פי תפיסתם

הפולקלוריסטים עסקו או בחומרים המסורתיים מן הספרות היהודית הקדומה או , מנגד. שלהם

רובם , יו וחומרים אלה ה–שהתקיימה הלכה למעשה בשטח , בתרבות העממית של זמנם

ראיה מכרעת לכך היא מאמרו הקלסי של מי שאפשר לראותו . בעלי אופי דתי מובהק, ועיקרם

, הוא. סקי- אנ-  שלמה רפופורט–כדמות החילונית ביותר מבין חוקרי הפולקלור של התקופה 

שהקדיש את רוב ימיו למחקר ולהתערות בחיי הפרולטריון ובהווי , הפופוליסט הרוסי המובהק

 בקשרים שבין הפולקלור היהודי בתחום 1908התרכז במסתו הידועה משנת , רוסיםהכורים ה

 –הוא הראה שם כיצד אפילו היידיש ותרבותה . ל ולסיפור החסידי"לאגדת חז, המושב למקרא

 כבולה באלפי נימים אל מסורות –אולי היצירה המשמעותית ביותר של יהדות מזרח אירופה 

סקי - אם מתבוננים אנו במסתו של אנ,  כלומר4.עולם דתי מובהקשעולמן היה , יהודיות קדומות

עולה ממנה שהפולקלור היהודי הוא באופן עמוק בעל אופי , החילונית#/#דרך השאלה הדתית

  .דתי

שההשפעה , לכאורה זו תתגלה לעינינו רק אם נהיה ערים לכך- אך מורכבותה של מציאות

הצהרות הגלויות אלא בשיטות מחקר הממשית על תהליך תרבותי אינה תלויה דווקא ב

לבחון את השפעתם של חוקרי הפולקלור היהודי , על כן, אנסה. ובעשייה הנובעת מהן

המחקר ההשוואתי של : הראשונים בשלושה תחומים עיקריים שחשיבותם בולטת בעבודותיהם

  .מושג הדת העממית ומקומו של חקר הפולקלור בהגדרת הלאומיות בעת החדשה, הפולקלור

       
K. Beitl (eds.), Volkskunde als akademische Disziplin: Studien zur Institutionenausbildung, 

Wien 1983, pp. 117–142  
וכן ; 362–323' עמ, )1999 (5חוליות , )מתרגם(לוריא ' ש', האתנופואטיקה היהודית, 'סקי- אנ' ש  4

, שם', סקי- אנ' לש" האתנופואטיקה היהודית"סה הערות למ, 'יצחק- דבריה הנכוחים של חיה בר
  .368–363' עמ
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ואתי ההשו   המחקר 

4  

אלה שני חוקרים . בגרמניה' חכמת ישראל'החוקרים הראשונים שאזכיר שייכים באופן מובהק ל

מאמר משנת . מוריı שטיינשניידר ומקס גרינבאום: שלא חצו בחייהם את רף המאה התשע עשרה

 5.'יםעל הספרות העממית של היהוד'נקרא , שלטענתי מתחיל את חקר הפולקלור היהודי, 1870

ל וימי הביניים אל אופקיה הרחבים של "במאמר זה פתח שטיינשניידר את האגדה היהודית של חז

. האירופית- הן זו הנוצרית,  הודו בעיקר– הן זו המזרחית –הספרות העממית הכללית 

- בעיקר האסכולה ההודו( הגרמני של תקופתו volkskunde- שטיינשניידר נאמן כאן הן למחקר ה

 שבע 6.הן לתפיסתו את התרבות היהודית כמתווכת בין מזרח למערב, )וחה בזמנואירופית שרו

שנים לאחר מכן פרסם מקס גרינבאום את מחקרו פורı הדרך על המיתולוגיה בספרות האגדה 

 מחקרו עוסק בטיפוסים סיפוריים ובמוטיבים 7).כוונתו בעיקר לסיפורי האגדה כספרות עממית(

הדמונולוגיה היהודית , נפילת המלאכים, מו אגדות המלך שלמהמרכזיים בפולקלור היהודי כ

גילויי השם המפורש ועוד ', תקופה'האמונה העממית ב, טקסי אש, עין הרע, בתקופת התלמוד

, שבה היה אחד מחשובי המומחים, גרינבאום השווה אותם לתרבות הערבית הקלסית. הרבה

  .זרח התיכוןוהצביע על שורשיו של הפולקלור היהודי בתרבות המ
5  

מעניינת אותנו בהקשר של הדיון הנוכחי , אף ששטיינשניידר וגרינבאום היו פורצי הדרך

כוונתי לאישים כמו מוריı . 'הרבנים- הפולקלוריסטים'דווקא עמדתם של מי שאכנה קבוצת 

ישראל , )הרב הראשי הספרדי ברומניה ובאנגליה(משה גסטר , )שהיה רב ראשי בוינה(גידמן 

ממייסדי בית המדרש לרבנים בניו יורק (לוי גינצברג - ולואיס) רב הראשי של יהודי צרפתה(לוי 

, מובן מאליו שלכל אחד מאישים אלה יש ייחוד משלו). שגם עמד בראשו במשך שנים

עם . רבים וניכרים) למשל בין גסטר לישראל לוי, כמו היריבויות החריפות(ושההבדלים ביניהם 

כולם עסקו בחומר קדום מן : ישות עיקריות בחקר הפולקלורזאת משותפות להם שתי ג

       
5  M. Steinschneider, ‘Ueber die Volkslitteratur der Juden’, Archiv für Litteraturgeschichte 2 (1872), 

pp. 1–21) תרגמו ', על הספרות העממית של היהודים, 'שטיינשניידר' מ: ובתרגום לעברית ראו עתה
 129פעמים , הביא לדפוס והוסיף מבוא והערות ֵעלי יסיף, ארי- ארי ואורי בן- ה בןמגרמנית ניצ

  ).200–161' עמ, ]ב"תשע[
 G. Cocchiara, The: אירופית בחקר הפולקלור בתקופתו של שטיינשניידר ראו- על האסכולה ההודו  6

History of Folklore in Europe, J.#N. McDaniel (trans.), Philadelphia 1980, pp. 296–313 .
, תפיסתו הכוללת של שטיינשניידר על תפקידם המתווך של המקורות היהודיים ראו בספרו הגדול

M. Steinschneider, Die habräischen Übersetzungen des Mittelalters und die Juden als 

Dolmetscher, Berlin 1893  
7  M. Grünbaum, ‘Beiträge zur Vergleichenden Mythologie aus der Hagada’, ZDMG 31 (1877),  

pp. 183–359 .ראו אף בספרו :Neue Beiträge zur semitischen Sagenkunde, Leiden 1893  
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וכולם חקרו חומר זה באמצעות המתודה ; המקורות היהודיים הקלסיים ולא בפולקלור זמנם

, אולי הראשונה מסוגה בפולקלוריסטיקה היהודית, בסדרת מחקרים רבת חשיבות. ההשוואתית

 Monatschrift für', חכמת ישראל ' בכתב העת החשוב ביותר של1880פרסם משה גסטר בשנת 

Geschichte und Wissenschaft des Judenthum , מונוגרפיות השוואתיות על כמה סיפורים

 הוא ִהשווה בין אגדות יהודיות 8.מרכזיים מספרות האגדה והסיפור העברי של ימי הביניים

הרומני ולמיתוסי לפולקלור , לכתות הנוצריות הקדומות, למסורות עממיות מן המזרח הקדום

של כמה מן הסיפורים , יהודיים- הלא, המזרח הרחוק והצביע על מקורותיהם העממיים

במגמה מחקרית זו המשיך גסטר גם לאחר מכן במהלך הקריירה . המרכזיים בפולקלור היהודי

עסק ממש באותם , ישראל לוי, זמנו ויריבו-  אף בן9.הפולקלוריסטית הארוכה והעשירה שלו

: הרי כמה מכותרות מחקריו משנות השמונים של המאה התשע עשרה. שיטות דומותחומרים וב

זכות הלילה "חנוכה ו'; 'נוצריות- אגדות יהודיות'; 'האגדה על המלאך והנזיר בספרות היהודית'

שבהם , ועוד הרבה כיוצא באלה' האגדה על מלאך המוות המרומה בפולקלור היהודי'; '"הראשון

את האגדות היהודיות הקלסיות בתוך ההקשר הכללי של הפולקלור ממקם לוי באופן ברור 

הרי ,  אף שאת לואיס גינצברג קשה לראות כחוקר השוואתי ואף כפולקלוריסט10.לאומי- הבין

, אלא בהערות לחיבורו המונומנטלי' אגדות היהודים'שאם נתבונן לא בטקסטים הראשיים של 

 11', מזרח ומערב–פולקלור יהודי , ')1936 (ובעיקר בהרצאתו הידועה באוניברסיטת הרווארד

באלפי . אפשר לעמוד בלא קושי על מתודת המחקר הקומפרטיסטי שראינו במחקרי קודמיו

 הוא הצביע לא רק על –ל " בעיקר מאגדות חז–ההערות האינטנסיביות לאגדות שליקט ועיבד 

לותיה ומקורותיה אלא גם על מקבי, ריבוי הנוסחאות של כל אגדה בתוך הספרות היהודית

אם . בספרות המצרית והבבלית הקדומה ובספרות המזרח הרחוק, בספרות הנוצרית והמוסלמית

הרי שהם נאמרים באופן מפורש ומודגש באותה , אפשר להסיק דברים אלה מתוך ההערות

שבה הוא העמיד את הפולקלור היהודי בתוך מערכת , הרצאה נודעת שלו על הפולקלור היהודי

  .ת מפורטת בין תרבויות המזרח והמערבהשוואתי

       
8  M. Gaster, ‘Beiträge zur vergleichenden Sagen- und Märchenkunde’, MGWJ (1880-81),  

pp. 1187–1293  
, )ד"תשס (100פעמים ', רı דרך בפולקלור ובמדעי היהדותפו: משה גסטר, 'יסיף' ע: ראו על כך  9

 .124–13' עמ
 A. Scheiber, ‘Le Folklore Juif dans la Revue des: על פועלו הפולקלוריסטי של ישראל לוי ראו  10

études juives’, REJ 139 (1980), pp. 19–37; E. Yassif, Jewish Folklore: An Annotated Bibliography 

(Garland Folklore Bibliographies 10; Garland Reference Library of the Humanities 450), New 

York and London 1986, pp. 142–144 
, ך"אביב תש- תל, מחקר ומסה: על הלכה ואגדה', מזרח ומערב: עם יהודיות- אגדות, 'גינצבורג' ל  11

  .262–251' עמ
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בחקר הפולקלור הכללי תפקידה ומגמתה העיקרית של המתודה ההשוואתית הם לארגן את 

בין ' נדידתן'להתוות את מסלול , הנוסחאות הרבות שבהן מופיע סיפור העם בתרבויות השונות

 היינו תיאור –) פורשל הסי' תולדותיו'כלומר לשרטט את (התרבויות ולעמוד על התפתחותן 

 אבל כאשר המחקר עוסק בחומרים 12.לכאורה של המציאות הסיפורית- מקצועי וניטרלי

הוא בעל הטייה אידאולוגית שבבסיסה תפיסת עולם חילונית , פולקלוריים שמקורותיהם דתיים

 כאשר ביקש יוסף קלויזנר לסכם את מפעלו של אחד החשובים והידועים פחות 13.מובהקת

הוא אומר , שלמה רובין, פולקלור היהודי במחצית השנייה של המאה התשע עשרהשבחוקרי ה

עיקר שיטתו להשוות את חזיונות היהדות להחזיונות ... ': של רובין' ספר המידות'בהקדמתו ל

המתגלים בחיי כל העמים ולהוכיח בזה שאין ישראל עם שלמעלה מן הטבע וחוקי חייו אינם 

 שיטה זו נכונה היא מאוד ורב טוב –המשותפים לכל העמים , םלמעלה מן החוקים ההיסטוריי

צפון בה לחקירת היהדות דוקא באותם המקצועות שנראים כאילו בהם נתיחדה היהדות ביותר 

ובזה ... ההיסטוריה המשווה של האמונות התפלות ':  וכן14.'וכאילו אין לשום עם אחר חלק בהם

, הקורא רואה שאין היהדות עניין יוצא מן הכלל. בלבד הוא מעורר מחשבות רבות בלב הקורא

       
 R.#M. Dorson, ‘Concepts of Folklore and Folklife Studies’, idem. (ed.), Folklore and: ראו לדוגמה  12

Folklife: An Introduction, Chicago and London 1972, pp. 7–25; A. Dundes, Folklore Matters, 

Knoxville, Tennessee 1989, pp. 57–82 ,והספרות העשירה הנמסרת שם.  
 die(' חקר הצורות'ו' ההיסטוריה של הדתות 'כאשר הביאו חוקרי הברית החדשה מאסכולת  13

religionsgeschichtliche Schule( ,מאות מקבילות לסיפורי הנסים , בעיקר אישים כבולטמן ודיבליוס
להוכיח , פחות או יותר, הייתה מטרתם המוצהרת, ל"שבברית החדשה מן הספרות הפגנית ומספרות חז
דתיות כמו - אלא הם פיקציות ספרותיות, בדתיתשאין לנסי הברית החדשה ביסוס במציאות העו

: ראו על סוגיה זו הדיון הנרחב והביבליוגרפיה העצומה. הסיפורים הפגניים והיהודיים המקבילים להם
J.#P. Meier, A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus, II: Mentor, Message, and Miracles 

(ABRL), New York 1994, pp. 535–616 .וכך דבריו של אלן דנדס :‘The problem of how to treat 

apparent or actual parallels to biblical material has yet to be solved. If the same narrative exists in a 

variety of cultures, why is one version of the story singled out as being true or valid while all others 

are dismissed as being false or untrue? … a possibility is to accept the comparative data as bona 

fide evidence for the multiple existence of a narrative (thereby confirming the narrative as folklore) 

and to remove it from the sacred canon’ )לכאורה של - השאלה כיצד לנהוג במקבילות ובמקבילות
מדוע מסומנת אחת , אם אותו סיפור מצוי בתרבויות שונות. חומרים מקראיים עדיין לא זכתה לפתרון

אפשרות אחת היא ...? מגרסאותיו כנכונה או כתקפה בעוד האחרות מבוטלות כשגויות או שקריות
וכך לאשר כי הסיפור הוא [קיומו המרובה של הסיפור לקבל את המידע המשווה כעדות בתום לב על 

 A. Dundes, Interpreting Folklore, Bloomington and London). ולהוציאו מן הקנון הקדוש] פולקלור

1980, p. 226 
הקדמת , 1910ורשה , קלוזנר' ר י"עם תמונת המחבר ותולדותיו מאת ד, ר שלמה רובין"כל כתבי ד  14

  .xix–xx' עמ, קלויזנר
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כבר אז תפס קלויזנר ,  כלומר15.'...שאין ישראל והאנושיות שני עולמות נבדלים זה מזה

כאשר עוסקים . כפי שהיא נתפסת בדרך כלל, שהמחקר ההשוואתי אינו שיטת מחקר ניטרלית

הרי , ל" אגדות חזבאופן השוואתי בחומרים בעלי משמעות דתית כמו סיפורי המקרא או

כי אם אותם . שנוטלים מהם מניה וביה את אופיים המוחלט בהיותם אמת יחידאית ודבר האל

 הרי שלא ייתכן –פולחנים ואמונות מצויים אף בתרבויות ובעמים אחרים , אגדות, מיתוסים

 :אלא הם נוצרו על ידי בני אדם בתקופות שונות של ההיסטוריה האנושית, שהאל נתנם בסיני

אף אם הם , ישראל לוי וגינצברג מצביעים בבירור בכיוון זה, המחקרים ההשוואתיים של גסטר

, הפנימי, ואף איני יכול לתאר את הקונפליקט האישי, איני רוצה. עצמם לא נתכוונו לכך

ברור מכל . שהביא דמויות רבניות מרכזיות כאלה לחקור דווקא כך את הפולקלור היהודי

לוי וגינצברג היו אכן בין הכותבים , וגסטר( את מחקריהם הענפים שכל מי שקרא, מקום

לא יכול היה שלא להתרשם מכך שהחומרים הקלסיים , )הפוריים ביותר שידעו מדעי היהדות

 –ושבני אדם הם שיצרו אותם ', כתבי קודש'ולא , שבהם הם עסקו הם אכן יצירות פולקלוריות

 ולא ישות אלוהית אומניפוטנטית שדיברה אל –ת כפי שלמדנו ממקבילותיהם בתרבויות אחרו

 המיתוסים –הדרך מכאן ועד להכרה בכך שמה שנחשב לנכס דתי עיקרי . העם הנבחר בלבד

שהיא , אדם-  אינם מתת אלוה אלא יצירתם של בני–והאגדות המאכלסים כל תופעה דתית 

–ההומניסטית - ת כלומר ההכרה בלוז של תפיסת העולם החילוני–תוצאה של המצב האנושי 

  .אינה רחוקה עוד
7  

עממית   דת 

התחום השני שבו השפיעה הפולקלוריסטיקה על תהליכי החילון של החברה היהודית הוא חקר 

התורה והחיים בארצות המערב בימי , 'בחלקים נרחבים של ספרו המונומנטלי. הדת העממית

בפולקלור של יהודי , וינההרב הראשי של יהודי , עסק מוריı גידמן, )1888–1880(' הביניים

 הוא הביא 16.ובעיקר בזה המשתקף בספרותם של חסידי אשכנז, מערב אירופה בימי הביניים

בטקסים , באמונות עם, ציטוטים נרחבים מכתבי חסידי אשכנז העוסקים בסיפורים דמוניים

הוא ליקט אותם מתוך כתבי . ובפולחנים עממיים ובשאר מוטיבים ואירועים פולקלוריים

את הטקסטים הוא העתיק אמנם . 'מן השטח'התקופה כאילו היה אתנוגרף המלקט חומרים 

והרי . אך עמדתו כלפיהם באה לידי ביטוי במיונם לנושאים ובכותרות שהעניק להם, כלשונם

האמונה בקסמים ובמכשפות ובהבלים אצל יהודי צרפת ואשכנז במאה , 'הסעיף: מבחר ציטוטים

       
  .vii–viii' עמ, שם  15
16  M. Güdemann, Geschichte des Erziehungswesens und der Cultur der abendländischen Juden, 

während des Mittelalters und der neueren Zeit, Wien 1880–1888   
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אחד ממראות הנגעים היותר רעים הוא האמונה בקסמים ': לים אלהפותח במי', ג"ב והי"הי

בדברנו , התמונה אשר תארנו בפרקים הקודמים... והבלים שבאה לרגלי ההזיות והתיאוסופיה 

התמונה הזאת לא , ג"ב והי"על אודות הקולטורה וההשכלה של יהודי צרפת ואשכנז במאה הי

ות האמונה בקסמים ובמכשפות וכל הבלי השוא תהיה שלמה אם לא נוסיף לה פרק אחד על אוד

, בין יתר הדמיונות המהבילים':  וכן17.'אשר התפשטו בעולם והגיעו גם אל היהודים בזמן ההוא

בחפשנו עקבות ההזיה והאמונות  '18';...אשר לפעמים הם גם נגד התלמוד הנני מזכיר עוד

נראה אל נכון , ארנו למעלהג ככל אשר ת"ב והי"הטפלות שנתפשטו באומה היהודית במאה הי

כי יסודתן באמונת הכשוף והשדים שהתגברה ועלתה למעלה ראש בתקופה ההיא בקרב 

וכל יתר הספרים " ספר חסידים"והיא היא שקבעה חותמה על ההזיות המובאות ב, הנוצרים

בספרו " ספר חסידים"ומה רבו הכרכורים שכרכר בעל  '19';שנתחברו בעניינים האלה בזמן ההוא

... לשדך ולזווג את הזיות עמי הארı עם חוקי דת היהדות , "ספר הכבוד"אחר הנקרא בשם ה

, באמת הגיעה הזיית היהודים בזמן ההוא למדרגה גסה ופרועה שלא נמצא כמוה בתלמוד

, לא במקרה טוען גידמן שמקורן של אמונות אלה,  אכן20.'שבכלל הוא כנגד האמונות הטפלות

אלה ,  כלומר–תות הנוצריות הסוטות של הקתרים והאלביגנזים הוא בכ, גם אצל היהודים

ואשר יסודותיהן נבעו מאמונותיהן של השכבות , שחתרו נגד הנצרות הרשמית והממוסדת

כאשר אומר גידמן . מן הדת העממית,  כלומר–הביניים - הרחבות של החברה הנוצרית בימי

 השמיעו –נקרא שם הקודש בפיהם  כן –" שם הדורש"פתאום נראו שם דרשנים אשר בעזרת 'ש

 21',פירושים ודרושים ונבואות אשר הביאו את הרבנים במבוכה גדולה מבלי דעת מה לעשות

שנתקבלו ורווחו בשכבות הרחבות של החברה , הוא התכוון בדיוק לסוג כזה של אמונות

סד הרבני בניגוד ליהדות של התלמוד ושל הממ, שלהן' הדת היהודית'היהודית ואשר היו עבורן 

  .בזמנם שלהם
8  

מצד אחד הקדיש גידמן בספרו סעיפים ארוכים ומפורטים לחשיפה ולתעוד של הפולקלור 

.  מחקר פולקלוריסטי מלומד שלא היה דוגמתו לפניו–היהודי במערב אירופה בימי הביניים 

. תחכם כמותו עסק בחומר מעין זה אם לא מצא בו עניין וחשיבו- והרי אי אפשר לומר שתלמיד

הביטויים הבוטים שעל סף הגידוף שהוא משתמש בהם כלפי חומרים אלה , אך מצד שני

       
ורשה , בכרך ) מתרגם(ש פרידברג "א, ספר התורה והחיים בארצות המערב בימי הביניים, גידמן' מ  17

: הוא מעתיק את הקדמת גידמן לתרגום ואומר, iii' עמ, בהקדמת המתרגם לכרך א. 157' עמ, ז"תרנ
', מספרו זה בהעתקה הנוכחית' ק מאת הרב המחבר אחרי ראותו החלק הא"הגיעה לנו כתובה בלה'

  .גידמן ראה את התרגום ואישר אותו, כלומר
  .168' עמ, שם  18
  .175' עמ, שם  19
 !'אמונות טפלות' התלמוד מתנגד ל–לא פחות ולא יותר , כך. 178–177' עמ, שם  20
  .180' עמ, שם  21
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 שלהי –יכולים אנו לגייס לכאן את ההקשר התרבותי שבו פעל גידמן , אכן. מפתיעים לא פחות

אבל דומה . תקופת ההשכלה והנטייה האפולוגטית שהתקיימה אצל רבים מבני תקופתו ומקומו

כאן בא לידי ביטוי המתח הפונקציונלי .  את כל מורכבותה של סוגיה זושאין בכך כדי להסביר

אחריותו המדעית אינה יכולה להעלים את מקומו המרכזי , מצד אחד. שבין החוקר למנהיג הדתי

כפי שגידמן עצמו חושף , של הפולקלור בחיי התרבות של הקהילות היהודיות בימי הביניים

יהדות ' אמונות אלה בסתירה גמורה למה שהוא רואה כאך מצד שני עומדות; במקומות רבים

את המתח הפנימי הזה פתר . שהוא מבקש להנחיל לבני קהילתו בתור מנהיג דתי' האמיתית

שאמנם אי אפשר , גידמן בהבחנה בין דת התלמוד והרבנים ובין אמונות ההבל של המוני העם

אף ', הדת העממית'אן אפוא למושג גידמן נזקק כ. 'שלנו'אבל אין היא האמונה , להתעלם ממנה

  .שהרי בזמנו עדיין לא נטבע, כמובן, שאיננו משתמש בו
9  

אחת הדמויות המרתקות בין משכילי גליציה במחצית השנייה של המאה התשע עשרה היה 

אך , שפעילותו בתור מלומד ומשכיל הוכרה עוד לפני שנים רבות, )1910–1823(שלמה רובין 

בעבודת דוקטור שנכתבה . ר היהודי כמעט ואינה מוכרת עד היוםתרומתו לחקר הפולקלו

אך , נבחנה בפירוט רב הביוגרפיה רבת התהפוכות שלו כמשכיל, לאחרונה על שלמה רובין

אפילו כאן לא הוכרה כלל חשיבותו של חקר הפולקלור בקריירה המדעית שלו ותרומתו לחקר 

הוצג תחום , יו החשובים בחקר הפולקלור כיוון שאי אפשר להתעלם מספר22.הפולקלור היהודי

הסבר שאינו , של הדת היהודית' מיתולוגיזציה- דה'מרכזי זה של פעילותו האינטלקטואלית כ

 23.יכול לתאר אפילו חלקית את פועלו של רובין בתחום שהוא נמשך אליו בכל מהלך חייו

בין אוספי הפתגמים שהוא , )1854, ד"וינה תרי(' ספר המדות': ספריו כוללים בין השאר את

מתאר בגדי העברים והעבריות וכל  :גאון יהודה וירושלם; 'הראשונים שנלקטו במחקר המודרני

; )ט"תרכ(' מראשית ימי מקראי הקודש עד תמם... תכשיטי בנות ישראל ותמרוקי הנשים 

כולל מקור וקורות וספרות כל  :מעשה תעתועים; ')ז"תרל ()danse macabre (' המותמחולת'

בהשקפה מיוחדת על עמנו .. .בקרב כל העמים ... מיני דיעות נפסדות ואמונות כוזבות 

עסק רובין , במפעל שנמשך כחצי מאה, כלומר). ט"תרנ(' גלגולי נשמות; ')ז"תרמ(' וספרותנו

תרבות , פתגמים ומשלים: אנרים שונים של הפולקלור היהודי'באופן אינטנסיבי בחקר ז

ודת בכל אלה הוא עסק מנק. ספרות עממית ובעיקר אמונות עם, טקסים ופולחנים, חומרית

טקס או אמונה יהודית שהוא מצא במקורות היהודיים את , מבט השוואתית בהביאו לכל מנהג

מבחינה זו שייכות עבודותיו של רובין לתחום הראשון . לאומי- מקבילותיהם בפולקלור הבין

כפי שראינו אצל . ולמגמת החילון המובהקת הנובעת ממנה, המתודה ההשוואתית, שבו עסקנו

       
אוניברסיטת , עבודת דוקטור', ספריית השכלה של איש אחד): 1910–1823(שלמה רובין , 'קונט'ז' א  22

  .2006, תל אביב
  .275–234' עמ, שם  23
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בולטת וברורה לא , זיקתה של תפיסה מחקרית זו לתפיסת העולם החילונית, חוקרים אחרים

  .פחות בחיבוריו שלו
10  

מהדהדים ממש , עם זאת בביטויים שהוא נוקט בדונו באמונות העם היהודיות והכלליות

ביטויים אלה אפשר לראות כבר בכותרת אחד מספריו החשובים בחקר . ניסוחיו של גידמן

אך הן באות לידי ',  כל מיני דיעות נפסדות ואמונות כוזבות–ועים מעשה תעת, 'הפולקלור

הוא אומר את הדברים , כאשר הוא מנתח את מנהג ברכת הלבנה. ביטוי ממשי בחיבורים עצמם

הקבוע בשלחן הערוך שלנו כמסמר נטוע הדוקר בעיני כל , כמעט פראי, מנהג המוני': הבאים

מנהג שאין לו שום יסוד וטעם ... ני אויבינו פלילים מנהג הפורע אותנו לשמצה בעי... יהודי 

 בדיונו על המזוזה הוא מבחין בין הרעיון הדתי 24';מנהג כזה מצוה וחיוב לבטלו... בעמנו 

ובין כתיבת אותיות וצורות ', אשר ישוו תמיד לנגד עיניהם'דברי תורה , שמאחורי המזוזה

  ,שישמרו על הבית

ממנו דבר וקטב ומגפה שלא יהיה להם מדרך כף רגל מכל מיני מזיקים ופגעים רעים כ

לציין על , שורר המנהג בקרב העמים... מראש מקדמי ארı ... אל תוך הבית 

התורה ציותה ... אותיות וציורים ומאמרים אשר יהיו לשמירה על הבית ... הפתחים 

 את בני ישראל כי תחת דברי הבלים כאלה יכתבו על מזוזות ביתם ובשעריהם דברי

כי אם יחסו לה ... אבל המצוה הנאה הזו לא נשארה בקרבנו בטהרתה ... תורה ומצוות 

ועד ימינו נחשבת המזוזה בעיני המון עמנו כמין קמיע ... תכלית אמונה טפלה 

וחללו בזה את תכלית המזוזה הנעלה אל שפל המדרגת מעשה ... לשמירת הבית 

  25.לחשים ונחשים

ברכת . 'דת עממית'לבין ' יהדות'ג רובין הבחנה חותכת בין מצי, באופן בוטה יותר מגידמן

 נטוע –' קבוע בשולחן ערוך כמסמר נטוע הדוקר בעיני כל יהודי'הלבנה והפולחן הנלווה אליה 

ואילו הטקס , שהם היהדות האמתית', הלגיטימיים'בין ההלכות והמנהגים ,  כמובן–? היכן

אף בעניין המזוזה . 'ין לו שום יסוד וטעם בעמנושא... כמעט פראי , מנהג המוני'העממי הוא 

התורה ציותה את '(הלגיטימית , מקור המזוזה עצמה הוא ביהדות האמתית, אכן. הדברים דומים

לשמור מכל מיני מזיקים , 'אבל השימוש שנעשה בה על ידי המוני העם כקמע, )'בני ישראל

הוא חילול ',  כף רגל אל תוך הביתופגעים רעים כממנו דבר וקטב ומגפה שלא יהיה להם מדרך

בצידה של היהדות הראויה והלגיטימית , כלומר. 'המון עמנו'על ידי ' תכלית המזוזה הנעלה'של 

אף שעסקו גם הם בעולם , סיפורים שאינם ראויים, מנהגים, התקיים אוצר גדול של אמונות

       
 קיימו אבותינו בימי שבתם בגלות בבל מדבר על אמונות ודעות ומנהגים אשר: פרס ויהודה, רובין' ש  24

  .75' עמ, 1909קראקא - פאדגורזע, מאת הפרסים ודתיהם
  .35–34' עמ, 1900קראקא , מערכת טעמי המצוות לפי חכמי בקרת בישראל ובעמים, ל"הנ  25



            
      
      

    חקר הפולקלור ותהליך חילונה של התרבות היהודית בעת החדשה  ]11
         

            
]495[ 

 

זוהי דת , כלומר. פיהםמאמינים בהם ונוהגים ל' המוני העם' כי הרי –האמונות של יהודים 

על פי כל הגדרה מקובלת של ', דת עממית '–זוהי דתם של ההמונים , אבל אחרת, יהודית

  26.המושג הן בחקר הפולקלור הן במדע הדתות
11  

אם אכן אלה הם דברי הבל : יש לשאול אותה שאלה אף אצל רובין, כפי ששאלנו אצל גידמן

דוע השקיע בהם רובין שנות יצירה של כמחצית מ', המוני העם'של ) 'פראי'(פרימיטיביים 

כלל אינם , לדבריו, אלה שמקורותיהן' אמונות הבל'ממה נבע העניין העצום שלו ב? מאה

? עד כדי השקעת מיטב מרצו האינטלקטואלי באיסופם ובהשוואתם לפולקלור העמים, ביהדות

את מפעלו של המסכם כך , את התשובה לכך אפשר למצוא בהערה אקראית של גצל קרסל

מדעי של רובין המסתכם בעשרות ספרים ובמאמרים - מכאן מסתבר פועלו הספרותי': רובין

חקר הפולקלור של היהודים ושל : לאין ספור במשך שני דורות שכולם סובבים על ציר אחד

,  עניינם של גידמן ושל רובין27.'העמים תוך צלילה לנבכי האדם על כל גילוייהם השונים

צלילה לנבכי האדם על כל 'היה ב, אחרים שעסקו בחשיפתה של הדת העממיתכמו חוקרים 

בחקירתם באופן כה אינטנסיבי חומרים .  כלומר עניין הומניסטי מובהק–' גילוייהם השונים

 –רובין בתור משכיל ,  גידמן בתור רב–שעמדו בניגוד גמור לאמונותיהם ולאורחות חייהם 

, על אפשרות קיומם של דפוסי אמונה אחרים, נתכוונו לכךאולי בלא ש, הצביעו גידמן ורובין

האם לא עלה בדעתו של רובין . של מנהגים ופולחנים המעמידים אלטרנטיבה לדת הממוסדת

של ברכת הלבנה מצביע על מקורותיו ויסודותיו של כל פולחן דתי באשר ' הפראי'שהפולחן 

מדוע , ם לא עלתה בלבו השאלההא? לפני שזכה לליטוש ועידון של השכבה המלומדת, הוא

בחרה התורה דווקא בצורה חומרית כזו של המזוזה לשמר בתוכה את הביטוי לייחודו של 

,  כלומר28?אולי אפשר שכבר במקרא הייתה המזוזה קמע בעל משמעות מגית מובהקת? האל

אלא היא מצביעה גם , הדת העממית אינה מציגה רק אלטרנטיבה לדת הרשמית והממוסדת

שגם , אין לי ספק בכך: קורותיה של זו באמונות ובפולחנים העממיים שמהם התפתחהעל מ
       
 ,J. Obelkevich (ed.), Religion and the People, 800–1700: קובı המאמרים החשוב: ראו מעט מהרבה  26

Chapel Hill, NC 1979 ,הטקסטים הממצה ıוקוב :J. Shinners (ed.), Medieval Popular Religion 

1000–1500: A Reader, Ontario, Canada 1999 ,וכן :C. Gaignebet and D.#J. Lajoux, Art profane et 

religion populaire au Moyen Age, Paris 1985; J.#C. Schmitt, ‘Religion populaire et culture 

folklorique’, Annales, Economies, Societies, Civilisations 31 (1976), pp. 941–953; N.#Z. Davis, 

‘From "Popular Religion' to Religious Cultures"’, S. Ozment (ed.), Reformation Europe: A Guide 

to Research, St. Louis, MO, 1982, pp. 321–342  
אקונט 'על פי ז (24–23' עמ, )1970 (63הפועל הצעיר ', מתהילת הכסילים לשבחי הסכלות, 'קרסל' ג  27

  ).28–27' עמ, ]22לעיל הערה [
על מנת שהמלאך , הוא בוודאי לא שכח את מריחת הדם על משקוף הדלת בזמן מכת הבכורות במצרים  28

מסתו של שלום שפיגל שהפכה כבר ראו לדוגמה את . המשחית לא יעבור את סף ביתם של בני ישראל
  .ז"תקמ–א"תע' עמ, י"ניו יורק תש, ספר היובל לאלכסנדר מארכס', מאגדות העקידה, 'לקלסיקה
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  29.גידמן וגם רובין היו ערים לאפשרות כזאת

מדברים אלה עולה שלחקר הדת העממית היה תפקיד רב חשיבות בהשפעה על תהליכי 

הם הפניה לחקר אמונותי. החילון בתרבות היהודית במחצית השנייה של המאה התשע עשרה

 שאמנם אינו –חשיפת מנהגיהם ותפיסתם כחלק מן הפולחן היהודי ', משלנו'של יהודים שאינם 

 –אף שהוא עצמו הוכיח שהוא נהוג בחוגים רחבים של החברה היהודית , מקובל על החוקר

היא אינה . היא גישה הומניסטית מובהקת, ואשר דומה עד מאוד לפולחנים של עמים אחרים

מזמנים , ממקורות שונים, רק מקור סמכות אחד אלא ריבוי ומגוון של אמונותרואה לנגד עיניה 

מגמת חילון מובהקת של הדת היהודית ,  כלומר–שונים שמקורם היא רוח האדם וסביבת חייו 

  .באמצעות פתיחת דלתותיה הפרוצות לרווחה של הדת העממית
12  

ופולקלור ות    לאומי

. על תהליכי החילון של היהדות הוא הלאומיותהתחום השלישי שבו השפיע חקר הפולקלור 

ר מקס גרונוואלד את הקול הקורא הידוע שלו לאיסוף הפולקלור היהודי בשנת "לאחר שפרסם ד

היו שהוא , בעיקר על ידי אנשי חכמת ישראל, הביקורות העיקריות שהוטחו כלפיו, 1898

 להתערות במולדתם דבר העלול לשבש את חתירתם, מעודד ומטפח את הלאומיות היהודית

הבלטת החיı בין התרבות העממית היהודית , כך נטען, היום הנסתר שלו הוא- סדר). גרמניה(

גם , קשה להטיל ספק בכך שגרונוואלד, ואכן. שבתוכה ביקשו הם להתערות, לזו האירופית

בניסוח הפרוגרמה וגם בפרקטיקה הפולקלוריסטית שבאה לידי ביטוי בבניית השאלון לעבודת 

, היה שייך מבחינה דיסציפלינרית לחקר הפולקלור במרכז אירופה בזמנו, שדה שאליה כיווןה

 30.שעיצב את מדע הפולקלור במחצית השנייה של המאה התשע עשרה, volkskunde- הוא ה

הייתה עיצוב , הן במרכזה הן בצפונה, אחת המטרות הבולטות של חקר הפולקלור באירופה

מקובל כיום במחקר ההיסטוריה של המאה התשע . חקריםהזהות הלאומית של העמים הנ

שאחד הגורמים המרכזיים בבניית הזהות הלאומית והאתנית של עמי אירופה היה , עשרה

       
וקשה להאמין שמשהו מהשקפתו על התפתחותה , גידמן חי בווינה ממש בשנות פעילותו של פרויד  29

בספרו של , ו אמנם מאוחר יותרשנדפס, למשל הדעות המנוסחות, של הדת לא הגיע לאוזניו או לעיניו
ומחקרי , אך נשמעו היטב בכתבים ובהרצאות שנשא עוד לפני כן) 1913(' טוטם וטאבו'פרויד 

ושאותן הוא הביא , אנתרופולוגים וחוקרי דתות אחרים שהצביעו על דעות אלה וכאלה שקדמו לפרויד
  .בהרחבה בהערות לספרו

ייסוד החברה הראשונה , 'גרונוואלד' מ; )3לעיל הערה (די שמונים שנות חקר פולקלור יהו, נוי: ראו  30
 D. Noy, ‘Dr. Max; 14–9' עמ, )ב"תשמ(מחקרי המרכז לחקר הפולקלור ז ', לפולקלור יהודי

Grunwald: the Founder of Jewish Folkloristics’ ,3לעיל הערה (מחקרים בפולקלור יהודי , ל"הנ( ,
  ).3לעיל הערה (דקסלמילר ; ix–xv' עמ
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 אין להבין את פועלם או 31.של התרבות העממית והשימוש בה לעיצוב מדינת הלאום' גילויה'

חוקרי התרבות היידית , ליקנ ביא"ח, סקי- שלמה אנ, את עמדתם של אישים כמקס גרונוואלד

בלי להכיר במקומם בהקשר התרבותי של חקר הפולקלור בבחינת ביטוי לזהות , בפולין ואחרים

 בתקופה ובמקום שבהם ביקשה כל קבוצה אתנית להבליט את ייחודה ואת זכויותיה 32.לאומית

, יםהמיתוס: הטריטוריאליות והלאומיות על ידי חשיפת מערכת הפולקלור הייחודית לה

אין להתפלא על כך שדווקא , המאכלים, תנאי המחייה, הלבוש, הטקסים, המנהגים, הפתגמים

פוליטי והחברתי היה שונה ואולי רע יותר מכל קבוצה אתנית - שמצבה הגאו, החברה היהודית

  .ביקשה אף היא לעשות כן, אחרת
13  

 מאשר לתרבות האירופית היה לחקר הפולקלור תפקיד חתרני יותר- אך בתרבות היהודית

, מאז ומתמיד, ראתה החברה היהודית, כי בהיעדרן של טריטוריה וישות פוליטית. האירופית

במסורת הדתית את הדבק העיקרי המחבר בין הקהילות היהודיות הנפרדות והמפוזרות ברחבי 

סקי שביקשו לחשוף את אוצרות התרבות העממית - מחקרי השדה של גרונוואלד ואנ. הגולה

מיועדים היו בעיקר להציג את התשתית התרבותית המשותפת שלהן , ות היהודיותשל הקהיל

מסתו הקלסית של . יהודית שבתוכה הן שכנו- ואת השוני המהותי בינן לבין תרבות הרוב הלא

באמצעות החומרים : סקי על האתנופואטיקה היהודית מבליטה היבט זה באופן מפורש- אנ

 את ,בעת ובעונה אחת, היא מבקשת להגדיר, הובילשנחשפו במשלחות האתנוגרפיות שהוא 

המשותף לתרבות היהודית העממית בקהילות הרבות שבהן ערך את מחקריו ואת השוני המהותי 

 מבחינה זו הייתה אבחנתם של מבקרי מפעליהם 33.שבין הפולקלור היהודי לפולקלור האירופי

נ "בביקורתו הידועה של ח. ספקמוצדקת ללא ' הלאומי'סקי בדבר אופיים - של גרונוואלד ואנ

מקום שבו הוא מדמה את הפולקלור לשערות וציפורניים , סקי- של אנ' הדיבוק'ביאליק על 

  :אומר הוא, שהם טפלים לגוף העיקרי של תרבות האומה

מה ההבדל בין הפולקלור ? מה זה פולקלור: עוד בדרך הלצה] סקי- לאנ[ואמרתי לו 

  , אמתית, אבל יצירה לאומית גדולה,  יש יצירההרי גם בפולקלור? ליצירה לאומית

       
, )6לעיל הערה (קוקיארה ; )3לעיל הערה (הפרשה נידונה לעומקה בקובı בעריכת בריקנר ובייטל   31

; ט"אביב תשמ- תל, מעשיות האחים גרים: 2יחידה , אירופה ערש הלאומיות, וסרמן' ה; 237–201' עמ
R.#D. Abrahams, ‘Phantoms of Romantic Nationalism in Folkloristics’, Journal of American 

Folklore 106 (1993), pp. 3–37 
האסופות האגדיות ומקומן בעיצובה של : אל ארון הספרים היהודי" ספר האגדה"מ, 'אלרן- זבה' צ: ראו  32

והספרות הרבה הנמסרת , 2009, אביב- אוניברסיטת תל, עבודת דוקטור', היהדות בתרבות העברית
 .שם בנושא זה

  .4לעיל הערה   33
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 , גם הן חלק מן הגוף, זהו בחינת צפרנים ושערות–פולקלור ; היא בבחינת בשר ודם

מאחר שהצפרנים היו מחוברות , ואף על פי כן... ועקירתן ודאי גורמת לו צער וכאב 

,  רשע–אשפה הזורקן ל: ואמרו, חסו חכמים גם עליהן, פעם אחת לגוף ויונקות ממנו

  34.אלא יש לנהוג בהן גניזה
14  

אף אם אינה יצירה , מובהקת' יצירה לאומית'עולה מכאן באופן מפורש שהפולקלור בעיניו הוא 

דווקא . בכל דבריו שם הוא אינו רומז אפילו למקומו של הפולקלור בדת היהודית. דיה' נעלה'

כי כפי שאפשר לזהות את : רימכלל דברי הזלזול של ביאליק בפולקלור עולה שבחו העיק

כך מצויה זהותו הלאומית של העם היהודי , אישיותו וזהותו של אדם על פי שערותיו וציפורניו

הוא הצליח לבטא בדבריו המרוכזים והבוטים לעתים את , כדרכו של ביאליק. בפולקלור שלו

  .מחשבתם ותפישתם של בני דורו אף בעניין זה

שנחשף ,  רב החשיבות של חוקרי הפולקלור היידי בפוליןכמו במפעלם, אך יש במפעליהם

כמו הוגים מודרניים , כי חוקרי פולקלור אלה.  צעד רב חשיבות נוסף35,במלואו רק לאחרונה

לא ראו עוד בדת אותו דבק , יהודיים אחרים מן המחצית השנייה של המאה התשע עשרה ואילך

. כפי שהיה עד אז, המפוזרת והמפורדתומכנה משותף המחבר בין חלקיה של החברה היהודית 

אותו מכנה משותף האמור , הפולקלוריסטים היהודיים ראו בפולקלור היהודי אותו דבק מחבר

- את הפולקלור היהודי ראה אנ': למלא בחברה היהודית של העת החדשה את מקומה של הדת

לים של וכלשון הסמ, סקי כאמצעי המאפשר את חשיפתה של ההוויה היהודית המודרנית

,  את המשלחת האתנוגרפית שארגן ובראשה עמד1914 בסכמו בשנת 36.'ההיסטוריה היהודית

מן ,  דוד רוסקיס37.פה שלו היום- סקי שהפולקלור היהודי הוא הוא התורה שבעל- מצהיר אנ

סקי ראה בפולקלור היהודי את הפתרון - טוען שאנ, סקי- המובהקים שבחוקרי מפעלו של אנ

גוף 'את החיבור שבין , את הגשר המחבר בין תרבות אירופה ליהודים, דילמודרנה בעולם היהו

 – מן המסע הארוך שעשה בתרבות הרוסית –סקי אל התרבות היהודית - שיבתו של אנ. 'ונפש

שיבה שנעשתה דרך ובאמצעות , מייצגת לדעתו את הרנסנס היהודי של העת החדשה

 של הפולקלור היהודי וחיי העם לתורה הוא הפך את השרידים המפוזרים': הפולקלור היהודי

 כן נאמרו דברים דומים על הפולקלוריסטיקה היהודית בפולין ועל 38.'פה המקיפה כול- שבעל

הקמת האגודה ; ייסוד האגודות החשובות לחקר הפולקלור שם בין שתי מלחמות העולם

ור של התרבות רק איסוף ושימ, על פי תפיסה זו, להיסטוריה ואתנוגרפיה בווילנה לא הייתה
       
  .קיג–קיב' עמ, ה"אביב תרצ- תל, פה א-  דברים שבעל,נ ביאליק"ח  34
  ).4לעיל הערה (סקי - אנ  35
  .364' עמ, )4לעיל הערה (סקי - אנ, יצחק- בר' ח  36
 .158–137' עמ, )1996 (3חוליות ', סקי והפראדיגמה של השיבה- אנ' ש, 'ה רוסקיס"ד  37
 .152' עמ, שם  38
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: אלא בעיקר יצירת תרבות יהודית מודרנית המיוסדת על יסודות חילוניים, העממית של העבר

הם היו מחויבים במידה שווה לשימוש בפולקלור והיסטוריה כאבני הבניין , סקי עצמו- כמו אנ'

  39.'של חברה יהודית מודרנית לחלוטין
15  

נועד תפקיד מובהק של בניית ,  בובעיני העוסקים, מכל אלה עולה שלחקר הפולקלור

זו שתמלא את החללים שהותירו היעדרן של האמונה , הזהות הלאומית היהודית המודרנית

, אם לומר זאת בלשון ישירה יותר, הפולקלור נתפס. הדתית ושמירת המצוות הנובעת ממנה

  .כאלטרנטיבה החילונית לתרבות היהודית שהתרוקנה מערכיה הדתיים

סקי לא היה ער למתח זה שבין הדת היהודית ששלטה בתרבות -  שאנאי אפשר לומר

לבין מגמות מודרניות שהוא היה לשופרן במשך תקופה , היהודית שליטה מלאה אפילו בזמנו

במסתו שנזכרה לעיל על האתנופואטיקה . ארוכה קודם שחזר אל חיק התרבות היהודית

וך מאות טקסטים שהיו זמינים לפניו מת, הוא התעכב בפרוטרוט רק על שתי אגדות, היהודית

האחת מִספרות האגדה : במקורות או שנאספו במהלך עבודת המשלחת האתנוגרפית

 –הראשונה היא האגדה הידועה על תנורו של עכנאי . האחרת מן הסיפורת החסידית, תלמודיתה

 הטיל גזרת המלך הרומני: פייוול' רומנית על ר-  והשנייה היא אגדה חסידית40',לא בשמיים היא'

, נסק'אלימלך מליז' זקן לומד תורה התפרı בלילה אל ביתו של ר. גירוש קשה על היהודים

אלימלך זימן אליו עוד שלושה צדיקים ' ר. ה לדין תורה"ובכעס רב דרש להעמיד את הקב

אנו , שאין אצלנו משוא פנים, דע לך': ה"אמרו לקב. ה כבנאשם רגיל"והם נהגו בקב, גדולים

, מעלים את פסק הדין על הכתב, ה לא ראוי"הם מוצאים את מעשהו של הקב. 'פי החוקנשפוט ל

על פי סיפורים אלה גורלם של בני אנוש ,  כלומר– 41ואכן לאחר שלושה ימים הגזרות בוטלו

הטענה שאין אנו . לא אלוהיים, והם מכריעים על פי שיקולים אנושיים, נתון בידיהם שלהם

שתי האגדות . ה אינה תקפה עוד"האנושית להבין את מעשי הקביכולים בגלל מוגבלותנו 

סקי מתעכב עליהן כדוגמאות המייצגות ביותר את הפולקלור היהודי הן טקסטים - שאנ

לאו דווקא , הן מעמידות זו מול זו את הסמכות האלוהית והצדק האנושי: מובהקים' הומניסטיים'

, שתי האגדות. גשות זו בזו באופן חזיתיאלא כאשר הן מתנ, כאשר מתקיימת הרמוניה ביניהן

, במערכת שיקולים הומניסטית, בצדק האנושי, בוחרות באדם, סקי- על פי הפרשנות של אנ

סקי - אין צורך לומר שמה שמביא אנ. ודוחות את הסמכות האלוהית כמכריעה בגורלו ובחייו

       
39  ‘… like An-Ski himself, they were equally committed to using folklore and history as the building 

blocks of a fully modern Jewish culture’. C.#E. Kuznitz, ‘An-Sky’s Legacy: the Vilna Historic-

Ethnographic Society and the Shaping of Modern Jewish Culture’, G. Safran and S.#J. Zipperstein 

(eds.), The Worlds of S. An-sky: A Russian Jewish Intellectual at the Turn of the Century, Stanford, 

CA. 2006, pp. 320–345 .340' הציטוט מופיע בעמ. 
  .344–343' עמ, )4לעיל הערה (סקי - אנ  40
  .346' עמ, שם  41
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את , ברובו הגדול, בלהפולקלור היהודי מק. כאן כטיפוסי לפולקלור היהודי רחוק מלהיות כזה

רק פעמים . ולאו דווקא את השיקול האנושי, הסמכות האלוהית כאוטוריטה הסופית והמכרעת

כמו הדת : סקי שיהיה- כפי שהיה רוצה אנ, נדירות מעמיד הפולקלור היהודי את האדם במרכז

אפילו בשתי אגדות אלה המגמה . היהודית אף הפולקלור היהודי הוא תאוצנטרי מובהק

סבלו , קרית היא לקרב בין הסמכות האלוהית הנראית רחוקה ומנותקת מצרכיו של האדםהעי

ההוגה הסוציאליסט , סקי- אך אנ. ולהציג אלוהים אנושי ואמפתי, וענותו ובין האדם

כדרך שהוא , כמו את כל הפולקלור היהודי, קורא את שתי האגדות הללו, והפופוליסט הרוסי

בענותו , ערות מן הסמכות האלוהית והתמקדות באדם כהתנ–קורא את המציאות כולה 

הן , סקי את יכולותיו המרשימות- לשם זה גייס אנ. ובתקוותיו לעתיד טוב יותר

והשפעתו בתחום זה על התרבות היהודית אינה יכולה להיות , הן המעשיות, האינטלקטואליות

סקי הייתה לאו - נהשפעתו העיקרית של א, כפי שטוענים חוקרים רבים, אכן. מוטלת בספק

מקורו של זה . 'הדיבוק'המוכר יותר כ', בין שני עולמות'אלא במחזהו , דווקא באמצעות מחקריו

והוא , המודרניסטית כבר נחקרה די והותר- ותפיסת עולמו ההומניסטית, בפולקלור היהודי

סקי על מגמת החילון דרך חקר הפולקלור - מצטרף בוודאי לדברים שאמרנו על השפעת אנ

  42.ושל
16  

  סקי מעידים כי- זיכרונות ועדויות על דרכי עבודתה של המשלחת האתנוגרפית של אנ

כדי לזכות באמונם של , סקי בערים אחדות- הדרך היחידה שהיתה פרושה לפני אנ

להיכנס לבית הכנסת ולהתפלל שם עטוף , היתה להופיע כיהודי אדוק, תושבי המקום

הם באו . עמיתיו לא באו לשם כדי להתפללסקי ו- אלא שאנ. בטלית ומעוטר בתפילין

  43.כדי לאסוף ולקדש את השרידים

אם כי אין אנו ', לפנים מן החומה'עדויות אלה מהדהדות ממש בסיפורו של שמואל יוסף עגנון 

, עגנון מספר שם על חזן שהציעו לו ממון רב כדי שיקליטו את מנגינותיו. יודעים אם הוא הכירן

ה נותן לי קול "כשאני מתקרב אצל התיבה הקב'כי רק , יע כך את קולואך הוא אינו יכול להשמ

החזן יצר ,  לאתנוגרף יש עניין בתפילות אלה רק כחומר לתיעוד44.'נעימה ואני מתפלל לפניו

הבין גם האתנוגרף , דומה שבאופן אינטואיטיבי. אותן מתוך החוויה הדתית שהיא עיקר חייו
       
קרי ירושלים מח', סקי בפולקלוריסטיקה היהודית- אנ' מקומו של ש, 'נוי' ד: ראו רק לדוגמה  42

, ’?J. Kugelmass, ‘The Father of Jewish Ethnography; 107–94' עמ, )ב"תשמ(בפולקלור יהודי ב 
אל נא , )עורכים(לוי ' ירושלמי וש' ד: וראו עתה; 360–346' עמ, )39לעיל הערה (ספרן וציפרשטיין 

  .ט"תל אביב תשס', הדיבוק'עיונים חדשים ב: תגרשוני
  .151' עמ, )37רה לעיל הע(רוסקיס   43
, עמוס- בן' ד: וראו על כל העניין; 32' עמ, ה"אביב תשל- ירושלים ותל, לפנים מן החומה, י עגנון"ש  44

  .68–58' עמ, )1979 (29הספרות ', שני סופרים ויחסם לפולקלור: ברנר ועגנון'
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 ניסה להוציא את החזנים מתוך בית הכנסת ולבקשם ולכן לא, סקי עניין זה לאשורו- אנ

השתתף בטקסים הדתיים , אלא הוא עצמו התחזה ליהודי מאמין, להשמיע את מנגינותיהם

ההקשרית - ממש כמצוותה של האסכולה הקונטקסטואלית, ותיעד אותם בתוך הקשרם

 החזן התם מצדד בוודאי בעמדתו של' אתנוגרפיה'מול ' דת'עגנון המעמת כאן . המודרנית

שגם עגנון הכיר בכך , אך לנו חשובה העובדה. המייצג את שלומי אמוני ישראל

מה שמניע את . שהפולקלוריסטיקה היא צעד ברור בכיוון חילונה של התרבות היהודית

אלא איסופה ושימורה של , הפולקלוריסט אינה החוויה הדתית שאיננו יכול להיות שותף לה עוד

  .להשתהיה תחליף ' תרבות'
17  

אף כוונתו שלו . גם עגנון קולע אל לב העניין, כמו בדבריו של ביאליק שהוזכרו לעיל

ואף הוא בחושו הדק של האמן ובניסוחו , כמו ביאליק לפניו, הייתה לשלול את חקר הפולקלור

  :אומר את הדברים בנימת קובלנה אופיינית, המדויק של המספר

ואפילו אתה מודיע להם מה טיבן של כל אותם המלומדים אנשים מודרניים הם 

אוי . הסגולות היו מלגלגים עליך ואם קונים אותן קונים אותן כדבר של פולקלור

וכי את תורתנו , כל שאינו ענין לחקירה משמש להם פולקלור. הפולקלור הפולקלור

אנשים חיים חיים של תורה ומוסרים . הקדושה לא עשו ענין לחקירה או לפולקלור

באים להם החוקרים ועושים את התורה חקירות ומסורת , סורת אבותנפשם על מ

  45. פולקלור– אבות

היא ממלאת : באה לידי ביטוי הפולקלוריסטיקה כתהליך של חילון, בניסוח המחודד ביותר, כאן

עגנון הבחין ביומרתו של חקר הפולקלור למלא את . 'מסורת אבות'את החלל שהותירה אחריה 

הסגולות הללו שהיו . ובסכנה הטמונה בכך לפי דרכו,  האמונה הדתיתהחלל שהשאירה אחריה

הן לא . איבדו את כוחן ואת משמעותן, של הערצה ושל אמונה, לא מכבר אמצעים של ריפוי

כך היא אף .  אבל כפריטי אספנות חסרי ממשות ומשמעות–עדיין יש בהן עניין , הוזנחו כליל

היא הייתה דרך חיים שאנשים נתנו עליה את : חליפהשהפולקלוריסטיקה מ' מסורת אבות'אותה 

כאן בא לידי . אבל לא דרך חיים, יש בה עניין: למחקר בלבד,  מושא לסקרנות–ועתה , חייהם

 ובמרכזו השיח על מקומו של –ביטוי באופן חד וברור משבר האמונה בעולם המודרני 

    .הפולקלור באורח החיים היהודי

       
  .בשפ' עמ, ב"אביב תשל- ירושלים ותל, )13הדפסה (עד הנה ', עידו ועינם, 'י עגנון"ש  45
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