משח גטטף

ובמדען

ש

פורץ

הידות

ירד

בפולקלור

עלי יעניף
משה גסטר (  , % 856בוקרשט  , % 939 -לונדון )  ,היה אישיות יוצאת דופן  :חוקר  ,איש ציבור ומנהיג
דתי  -חכם הקהילה הספרדית בלונדון .גסטר היה צאצא של יהודים הולנדים שהשתקעו ברומניה ,
וזכה למיטב החינוך הכללי והיהודי ברומניה ובגרמניה  .עוד בטרם מלאו לו עשרים ואחת שנים
זכה בתואר דוקטור מאוניברסיטת לייפציג (  ) 1877בתחום הפונטיקה ההיסטורית  ,וכמה שנים
לאחר מכן כבר הוסמך לרבנות  .עם חזרתו לרומניה היה לאחת הדמויות האינטלקטואליות
החשובות שם  ,ובה בעת החל בפעילות למען הקהילה היהודית במולדתו  .גסטר היה אחד
הפעילים המרכזיים בהכשרת עלייתן של המשפחות הראשונות מרומניה לארץ ישראל ,שייסדו

את זכרון יעקב ואת ראש פינה בשנת  . 1882בשנת

% 885

גורש  ,יחד עם אינטלקטואלים יהודים

אחרים מרומניה  ,כנראה עקב פעילות למען הקהילה היהודית  1 ,השתקע באנגליה  ,ובה עשה
את כל חייו הבוגרים עד לפטירתו  .במסגרת פעילותו הציבורית הענפה היה סגן נשיא הקונגרס
הציוני בשלושה קונגרסים ומקורב מאוד להרצל ולחיים וייצמן  ,ויריבו הגדול של הרצל בעניין
תכנית אוגנדה  .גסטר היה  ,על פי מאות מכתביו וזכרונותיו שפורסמו לאחרונה ועדויות בני
זמנו  ,בעל אישיות סוערת  ,רגיש לכבודו ולמעמדו ודמות בעלת מעורבות רבה בפולמוסי זמנו ,
הן אלה הפוליטיים והן אלה האינטלקטואליים .

2

עם זאת  ,דומה שאת עיקר רישומו הותיר גסטר בחקר הפולקלור  ,שבו ראה הוא עצמו
את עיקר פועלו האינטלקטואלי וסמכותו המדעית .כאן יש לחלק את פעילותו לשני

תחומים :

התרבות הרומנית והפולקלור שלה והפולקלור היהודי  .בתחום התרבות הרומנית נחשב גסטר
לאחד ממניחי היסודות לחקר התרבות העממית .מלבד עשרות מאמרים שפירסם בכתבי עת
פולקלוריסטיים וספרותיים ברומניה בתחום הפולקלור הרומני עוד בהיותו סטודנט בגרמניה ,
תרומתו העיקרית לתרבות הרומנית המוקדמת באה לידי ביטוי בשני ספרים  ,האחד נתפרסם
עוד קודם שגורש  ,והשני רק בהיותו

באנגליה 511 :טזע

)
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Literattfra :

~
הראשון העמיד את היסודות לחקר
 . Chrestonsatie romבספד

 , 1883ו na, Bucuresti 1891 -

~

הספרות העממית הרומנית מאז ראשיתה ועד העת החדשה  ,למקורותיה  ,הן בספרות הביזנטית

1

על פי הערכה אחרת גסטר גורש עקב מחלוקת אקדמית עם חוקר רומני בעל השפעה בחצר
המלוכה  -ראו פלוריאה  ,עמ ' . 65

2

הרבה נכתב על חייו של משה גסטר  -ראו מנסקו ( ביוגרפיה שנתפרסמה שנה בלבד לאחר פטירתו של
גסטר )  .כמו כן ראו את הסקירה החשובה של יפה  .אף יפה מתייחס לנסיבות גירושו של גסטר  ,ורואה בכך
תוצאה של איבה אישית וקנאות לאומנית גם יחד ( עמ '  . ) 108 - 107על פעילותו הענפה של גסטר למען

יהודי רומניה ראו  :ינקו ; סטנצ ' יו .

פעמים

100

( תשס "ד) עמ '

123 - 113

משה גסטר ( ) 1939 - 1856
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ק " ד רוינטל  " ,רומניה המהפכנית "
ציור שמן  ,אוסף הקהילה היהודית
בבוקרשט

והן בספרויות של עמי הבלקן ( ובעיקר תורכיה )  ,ועל צורותיה ונושאיה המיוחדים  .הספר

השני הוא אוסף מקורות שבו העמיד גסטר את קורפוס הטקסטים הבסיסי  -כתבי יד ודפוסים
עתיקים  -לחקר הספרות והתרבות הרומנית הקדומה  .אף שהספרים נתפרסמו לפני למעלה
ממאה שנים  ,עדיין הם נחשבים לבעלי חשיבות בחקר התרבות הרומנית .

3

בכל הביוגרפיות  ,הממוארים וההערכות שנכתבו על גסטר  ,הוצת שלושת התחומים העיקריים

שבהם השקיע את מרצו העצום  :פעילותו הציבורית היהודית  ,חקר התרבות הרומנית וחקר
הפולקלור היהודי  ,באופן נפרד זה מזה  ,כאילו לא היה כל קשר בין שלושת התחומים הללו
בחייו .לפי מיטב ידיעתי אין כלל התייחסות אל העובדה שגסטר היה אישיות אחת  ,ועל כן יש
להתבונן בכל פעילותו כנובעת מתוך אותם דחפים ומניעים  .נראה לי שפעילותו של גסטר
למען התרבות העממית הרומנית היתה תוצאה של השפעת הלאומיות החדשה  -אביב
העמים

( ) % 848

התרחש רק כמה שנים קודם לידתו  -וראייתו את רומניה כמולדתו  .מכאן

נבעה ככל הנראה פעילותו המחקרית  ,שביקשה להעניק למולדת עבר וכך לעצב את זהותה
בעידן הלאומיות המודרנית  ,כפי שנעשה בתרבויות רבות אחרות ( פינלנד  ,איטליה ,

3

4

יוון ) .

4

ראו פלוריאה  ,עמ ' . 74 - 61
על נושא רחב יריעה זה ראו למשל :קוקיארה ; אלוור ; אברהמס .
:אומך גססך כי " מטרתי העיקרית היתה להוכיח לדעת
ואכן במבוא לספרו '
( opularal
:
)

הקהל העולמית שאין מקום למשפט קדום ביחס לעם הרומני  ,השרוי באותה רמה תרבותית כמו יתר עמי

המערב " ( יפה ,

עמ ' - ) 109

כלומר גישה פטריוטית -אפולוגטית מובהקת .
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ואולי התקיימה כאן גם התקווה  ,שתרומת יהודי ( שהוא גם רב  ,כלומר מנהיג דתי בעל מעמד

רשמי ) לתרבות הרומנית תשפיע השפעה כלשהי על קבלת היהודים כאזרחים מלאים בלאום

הרומני המתגבש  .אבל גירושו  ,והדחייה המעשית של שוויון זכויות ליהודי רומניה  ,על אף
השתדלות בין -לאומית  5 ,הביאוהו כנראה להכרה שפעילותו העיקרית צריכה להיות בתחום
היהודי ולא הרומני  ,ועל כן התמקדה מעתה כל פעילותו הציבורית בתנועה הציונית .אף שגם

לאחר גירושו המשיך גסטר לחקור ולפרסם בתחום הפולקלור הרומני  6,הרי עיקר פרסומיו
 ובוודאי אלה החשובים  -הם בתחום הפולקלור היהודי  7 .אין להתפלא על כן שבכל אחתמשתי התרבויות מנסים לנכס את גסטר  :פלוריאה מבליט ומבודד את " גסטר הרומני "  ,ויפה

עושה זאת ל" גסטר היהודי "  .יש לאחד את שתי הגישות הללו  ,לא כצעד של פשרה או של
" שביל זהב "  ,אלא מתוך ראיית פעילותו של גסטר  ,הן זו הציבורית והן זו המחקרית  ,כנובעת
מתוך אישיות אחת שלא פעלה באופן נפרד או מקוטע בתחומי עיסוקה השונים  .אין להבין

לפיכך את פעילותו של גסטר בתחום הפולקלור היהודי ( שהחלה  ,מבחינה כרונולוגית  ,במקביל

לפעילותו בתחום הפולקלור הרומני ) ללא המניעים הלאומיים  ,בדומה לאלה שהביאוהו לעסוק
בפולקלור הרומני  :הוא ראה במחקרים אלה פעילות חיונית לחשיפת תרבות העבר  ,הזיכרון
הקיבוצי והזהות הלאומית הן של רומניה  ,הן של העם היהודי .בשני העמים חלה התעוררות
בשני העשורים האחרונים של המאה הי " ט  ,ושניהם נזקקו  ,על פי תפיסתו של גסטר  ,שהיתה

אופיינית כל כך לתקופה זו  ,להגדרת זהותם באמצעות החומרים העממיים  .התמקדותו של

גסטר בגיל , 80

מוקף בבני משפחתו  ,מתוך אוסף הקהילה היהודית בבוקרשט

ינקו ,עמ' . 266
כפי שהדגיש שוב ושוב פלוריאה .

יפה מצביע על העובדה שברשימת פרסומיו של גסטר ( ראו שינדלר ) ארבעים מהם הם בתחום התרבות
הרומנית  ,בעוד למעלה ממאה ושבעים הם בתחום היהדות ובעיקר הפולקלור היהודי .
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גסטר בפולקלור הרומני בראשית פעילותו ובפולקלור היהודי לאחר מכן  ,נובעת בלי ספק
מאכזבתו ממולדתו שדחתה את אזרחיה היהודים  ,ומפעילותו בתנועה הציונית שהיתה זקוקה
לתמיכת עבודתו המחקרית בתחום הפולקלור היהודי  .ביטוי אופייני למגמות אלה אפשר
למצוא במכתב שכתב לידיד שבירכו לרגל יום הולדתו השמונים

( : ) % 936

עבדתי ללא לאות  ,ובראשי רק מחשבה אחת  :כיצד אוכל לשרת את עמי טוב יותר .
ניסיתי להיות גאה וצנוע כאחד  .חקרתי לא רק את הכרוניקות הרומניות העתיקות ,
אלא גם  ,באהבה ובדמעות בעיני  ,את הכרוניקות של עמנו  ,שם דפים שלמים כתובים
בדם  ,ודפים אחרים טובלים בדמעותיהם של מקדשי השם  .הם  ,כמוני  ,נלחמו לא בחרב
ושפיכות דמים  ,אלא ברוחם ובנפשם  ,בשאיפה לאמת ולאהבה אנושית  .הכרתי את
גדולת עמנו  ,ועם זאת התכוונתי אף לחדור לנשמתו הנדיבה והפיוטית של העם הרומני .
חיפשתי ומצאתי את התפר שחיבר את אנושיותם  .העמיס השונים הם רק ענפיו של
אותו עץ  ,וכך ביקשתי למצוא את מולדתי בעברו של עמי  ,ובעת ובעונה אחת גם בקרב
העם בו נולדתי .

8

כך יש להבין אף את פעילותו העניפה של משה גסטר בתחום הפולקלור היהודי  ,שאין להפריד
אותה בשום פנים מפעילותו בחקר הפולקלור הרומני או בתנועה הציונית  .החשיפה  ,הפרסום
והמחקר של חומרי הפולקלור היהודי  ,היו מבחינתו שלב חיוני בבנייתה של האומה היהודית

בעת החדשה  ,או בלשונו שלו במכתב המצוטט כאן  " :ביקשתי למצוא את מולדתי בעברו של
עמי " .

כפולקלוריסט היה גסטר איש זמנו ומקומו  .הוא היה מעורב במחלוקות הגדולות שאפיינו

את חקר הפולקלור בסוף המאה הי " ט ובראשית המאה הכ'  ,בין הגישות ההודו-אירופיות מיסודו

של תאודור בנפי ( וט1הס , ) 8המיתולוגיות מיסודו של מקס מילר
בחוגו של אנדרו לנג

( חב ] ) ;

"

( ןס) %1111

והאנתרופולוגיות

רבין הגישות הפוריסטיות -האורליות מיסודה של האסכולה

הפינית  ,לאלו האורייניות מיסודו של אלברט וסלסקי

) ' . ( Wesselski

אופיו המוחצן ורב

הפתוס של גסטר  ,ומעמדו הרשמי כנשיא החברה הבריטית לחקר הפולקלור ,

10

הביאוהו

להבעת דעות נחרצות בכל המחלוקות הללו  ,כאשר הראיות שעליהן התבסס היו  ,ברובן ,
נטולות מן הספרות העממית היהודית שנתנה בידיו הן את מלוא העומק ההיסטורי והן את
התפוצה הרחבה בין מזרח למערב .
גסטר היה  ,ראשית לכל  ,אתנוגרף של חומר שבעל פה ושל הפולקלור שבכתב .סקירה
חטופה של אוסף מאמריו שנתפרסמו בשלושה כרכים עוד בשנת  , 1928י 1מורה שחלק הארי

8

אצל פלוריאה  ,עמ '  . 65פלוריאה טועה כאן  ,ורואה במכתב זה ביטוי לפטריוטיות הרומנית של גסטר ,

בעוד שמבין שורותיו באים לידי ביטוי ברור דווקא רגשותיו של יהודי שמולדתו איכזבה את עמו  .בכלל ,
נטייתו של פלוריאה ( בשנת

) ! 1991

להתעלם מגסטר הציוני והפולקלוריסט היהודי ולהציגו כפטריוט

9

רומני בלבד מגוחכת במקצת .
על היפותזות ומחלוקות אלו ראו  :קוקיארה ; דורסון  ,מנהגים ומיתוסים.

10

ראו ניוול.

1%

ראו גסטר  ,מחקרים ומקורות .
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של המאמרים מתעד חומר פולקלורי נדיר  ,והכרך השלישי של אוסף זה מוקדש כולו לפרסומם
של מקורות עבריים שלא נדפסו עדיין .בין פרסומים אלה כלול תיעוד של אמונות עם והשבעות

מאגיות מן הפולקלור הרומני של המאה הט " ז ואילך  ,של מעשיות רומניות שרשם מן המסורות
שבעל פה  ,של קמעות ונוסחאות מאגיות שתות  ,ועשרות מקורות בעלי חשיבות ראשונית מן
הספרות העברית של ימי הביניים  ,כמו " רומן אלכסנדר "  ,נוסחאות עבריות של הספרים החיצונים

( ספר טוביה  ,ספר יהודית  ,צוואות עשרת השבטים )  ,החיבור המאגי " הרבא רמשה "  ,המלך
ארתור ואבירי השולחן העגול  ,ובעיקר שני החיבורים הגדולים " דברי הימים לירחמאל " ו " ספר
המעשיות "  ,שבהם נעסוק להלן  .בהתלהבותו לגילויו של כל פריט פולקלורי נדיר או בלתי ידוע

ופרסומו ברבים  ,היה גסטר שותף לשתי אידאולוגיות שאליהן היה מקורב  :מחד-גיסא  ,נטייתם
של ראשוני הפולקלוריסטים ( שגסטר היה שייך אליהם באופן מובהק

) 12

להבליט את חשיבותו

של כל פריט פולקלורי שאותו הם גילו במסורות שבעל פה או בכתב  ,לפרסמו ולהעיר עליו .
מאידך  -גיסא  ,היה גסטר חניך מובהק של הכמת ישראל בגרמניה  -בוגר הסמינר בברסלאו

ותלמידם של זכריה פראנקל והיינריך גרץ  -וככזה הוא היה אחד ממפיציה המובהקים של

האסכולה הן במזרח אירופה והן בבריטניה  13 ,שראתה בעבודה הביבליו -פילולוגית של איתור
מקורות נדירים  ,הוצאתם לאור ופרשנותם את ראשיתו ועיקרו של פעלה המדעי .
שיטת המחקר של גסטר היתה  ,אולי בלא מודעות ברורה לכך  ,זו ההשוואתית  .הוא פעל,
בעיקר בתקופת השיא של יצירתו הפולקלוריסטית  ,במהלך שליטתה של האסכולה ההיסטורית-

הגאוגרפית או ההשוואתית בחקר הפולקלור במערב אירופה  ,ובעיקר בצפונה  .עם זאת קשה

לאתר בכתביו השפעה של חוקרים פינים מייסדי האסכולה ומפרסמי המונוגרפיות הגדולות.
אך דומה שבהשפעת חיבורים כמו הערות בולטה ופוליווקה לספר המעשיות של האחים גרים ,

14

ראה אף הוא את עיקרן של המסורות העממיות בריבוי נוסחאותיהן בזמן ובמרחב  ,ועל כן
משימתו העיקרית של חוקר הפולקלור לדידו היתה בהשוואה יסודית שלהן תוך כדי ניסיון
להתחקות על מקורן הראשוני I ( f ]rtextכאלה הן המונוגרפיות התמציתיות שפירסם במאמרו
~
המקיף על מעשיות העם היהודיות עוד בשנים  " , 1881 - 1880כאשר כמעט בכולן נקודת המוצא
היא מקורות יהודיים  ,ובמסע פולקלוריסטי מפתיע ונועז לעתים הוא חושף את מקבילותיהם

או מקורותיהם בפולקלור האירופי או המזרחי  .אופייני למחקרים מיני-מונוגרפיים אלה הוא

המחקר על " לילית ושלושת המלאכים " .

המופיע לראשונה ב " תולדות בן מירא " .

16

נקודת המוצא של גסטר היא סיפור לילית הידוע

במחקר כמו-בלשי מבריק מתחקה גסטר אחר גילוייו

של הסיפור מאז ראשית ימי הביניים  ,בתרבות היהודית ובעולם הנוצרי  ,המעמת קדוש או
קדושים עם דמות דמונית הממיתה או טורפת תינוקות לאחר לידתם  .בבקיאות וברוחב יריעה
12

ההיסטוריון החשוב של תולדות הפולקלוריסטיקה  ,ריצ ' רד דורסון  ,כולל את גסטר בין מניחי היסודות

הללו של חקר הפולקלור המודרני  -ראו דורסון  ,מנהגים ומיתוסים  ,עמ ' . 498 - 488
13

ראוסטנדיו.

14

ראו בולטה ופוליווקה  .על נטייתו של גסטר למחקר ההשוואתי עוד בצעדיו הראשונים כחוקר ראו

%5

פלוריאה  ,עמ'  . 66על
ראוגסטר  ,תרומה.

16

ראו נסטר  ,לילית ושלושת המלאכים  .וראו על תימה זו גם גסטר  ,אלפיים שנה .

האסכולה הפינית ראו

למשל  :קרוהן ; הוטלה ; הולבק .
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מרשימים הוא מצביע על תפוצתו הגדולה
של הסיפור  ,ובעיקר על הבדלי הנוסחאות

ומשמעותם בתקופות ובהרבויות השונות .
בעקבות שמות המלאכים הנשלחים בנוסח

הסיפור שב " תולדות בן סירא " להחזיר את
לילית לאדם הראשון  -הם השמות

הרשומים על הקמיע  :סכוי  ,סבסנוי וסמנגלוף
 מזהה גסטר שמות דומים מאוד בצלילם ,של קדושים בנצרות המזרחית ,הביזנטית
והבלקנית  ,וטוען למקורה של האגדה
בצורתה זו בקרב כיתות מניכאיות במאה
העשירית .אף אם מסקנתו הסופית של גסטר
מוטלת בספק  ,מאמר זה הוא דוגמה בולטת
לשילוב שגסטר דגל בו בין הפילולוגיה וחקר
הפולקלור  ,ובין אלה לבין מדע היהדות כפי
שהוא נתפס במאה

הי " ט .

את תרומתו של גסטר לתחום התאוריה

.

הפולקלוריסטית אפשר למקם בעיקר בשני
1

המחיאון
דמותה של
מאוסף
שבמרכזו
ולילד הי " ט,
לאםהמאה
קמיעפרס
,לילית,

תחומים  :הראשון בהם הוא האופוזיציה

לאמנות יהודית ע " ש סיר איציק וליידי

העיקשת שהוא העמיד לאסכולה הפינית ,

הגאוגרפית -ההיסטורית .

מייסדיה

ירושלים ,
שמורות
שלמה,
הזכויות
כל :היכל
וולפס11

של

אסכולה זו  ,ששלטה בתקופתו של גסטר  ,ראו ב " על פה " ( אורליות ) תנאי בל יעבור

ל " עממיות "

של מסורת ; כל מסורת עממית הנקלטת בספרות הכתובה או עוברת למדיום הכתוב היא כבר

מסורת שעוותה ו" נטמאה "  ,ועל כן אינה שייכת עוד ל" פולקלור האותנטי " .

17

גסטר  ,שמחקריו

בתחום הפולקלור הרומני הקדום  ,ועוד יותר בתחום הספרות היהודית  ,העמידוהו על חשיבותן
של המסורות הכתובות  ,טען ששימורן ותפוצתן של רוב המסורות העממיות נעשה דווקא בכתב
ולא בעל פה  .לו היו נתונות המסורות העממיות לשרירותו של המדיום האורלי בלבד  ,הן לא
היו יכולות לשרוד במשך מאות ואפילו אלפי שנים

,

1

גסטר תמך כאן באופן מלא ( ואף הקדים

אותו במקצת ) בחוקר הפולקלור הגרמני של ימי הביניים אלברט וסלסקי  ,שעל סמך מחקריו
בפולקלור הגרמני הימי ביניימי הגיע לאותם

ממצאים .

19

תמיכתו התקיפה והחד-משמעית

של גסטר  ,כדרכו  ,בהיפותזה זו היתה בעלת השפעה רבה  ,והיא  ,בין השאר  ,שהביאה להכרה
המקובלת כיום שהספרות העממית אינה ספרות שבעל פה בלבד  ,ושמקורות כתובים יכולים
להיות מוגדרים כספרות עממית בלא הסתייגות .

17

ראו לעיל  ,הערה . 14

%8

כך ראה עוד במחקריו הראשונים על הפולקלור הרומני -

ראו  :פלוריאה  ,עמ'  ; 67גסטר ,אלפיים שנה .
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עלי יסיף

תחום תאורטי אחר שגסטר השמיע בו את קולו  ,הוא תחום התאוריה הסוגתית ( ז' אנרית ) .
במאמר ידוע שלו  ,שחזר ונדפס כמה פעמים  20 ,הוא נכנס לאחת המחלוקות הגדולות והחריפות

של זמנו  -על מקורותיה של המעשייה העממית  .לא נוכל להבין את הייחוד שבהשקפתו בלא
לומר כמה מילים על מחלוקת זו .המחלוקת התנהלה בעיקר בין שלוש היפותזות  :הראשונה היא

ההודו-אירופית ,מיסודו של תאודור בנפי  ,שראה בהודו את מקורן של מעשיות העם האירופיות ,
שנדדו אל המערב במהלך ימי הביניים באמצעות סוחרים ונוודים  ,וקיבלו באירופה את הגוון
המקומי המיוחד לה  .ההיפותזה השנייה  ,מיסודו של האנתרופולוג הבריטי  -הגרמני מקס מילר
היא המיתולוגית .זו ראתה במיתוסים הקדומים  -בעיקר היווניים  -את מקורן של מעשיות
העם האירופיות .מיתוסים קדומים אלה עברו תהליך של דה -מיתולוגיזציה  ,שבמהלכם הפכו
האלים למלכים  ,ואיתני הטבע הפכו לישויות העל-טבעיות המופיעות במעשיות  ,אך מקורן

הוא משותף  .כלומר  ,המעשיות על פי תפיסה זו הן " שרידים " של תפיסת היקום המיתולוגית
שרווחה בעולם הקדום  .התפיסה השלישית היא זו האנתרופולוגית -האבולוציונית מיסודו של
האנתרופולוג הבריטי אנדרו לנג  .הוא ובני חוי ראו במעשייה העממית ביטוי למצב התפתחותה
של תרבות כלשהי  ,שהמעשייה מעידה עליו  .כיוון שהערכים התרבותיים והמנטליים שבאים
לידי ביטוי במעשיות המאגיות הם " פרימיטיביים "  ,הן נוצרו בתקופה שהתרבות האירופית היתה

כזאת  ,אך אין הן נוצרות בה עתה  ,בשלב התפתחות " מתקדם " שלה  .לעומת זאת התרבויות
הפרימיטיביות של זמנם של החוקרים ( ראשית המאה העשרים )  ,עדיין יוצרות מעשיות  ,כי

כזה הוא " עדיין" מצב התפתחותן

התרבותי .

ת

במחלוקת קשה זו  ,הנראית לנו ממרחק הזמן

חסרת חשיבות עד כדי גיחוך  ,השמיע משה גסטר קול ברור  ,ומודרני עד להפתיע  .בניגוד לכל
שלוש ההיפותזות הוא טען למוצא החדש  ,המודרני של מעשיות העם האירופיות .מעשיות אלה
אינן שרידים מיתולוגיים  ,הן לא יובאו מן המזרח ואף אינן תוצר של מנטליות

פרימיטיבית ;

אין כל ראיות לקדמותן או להבאתן מבחוץ  .הן לא משקפות שלב קדום בהתפתחות התרבות
האירופית אלא מבטאות את המנטליות והצרכים של החברות האירופיות בעת החדשה  .כפי
שאמר חוקר הפולקלור הגדול ריצ' רד דורסון במבוא שכתב למאמר  ,היה בהשקפה זו באנגליה

של סוף המאה הי " ט  ,מוקד המחלוקת  ,ממש כפירה בעיקר )  . ( blasphelnyמרבית המחקרים
החדשים על המעשייה מוכיחים שגסטר צדק  ,אם כי אין הם מכירים  ,עדיין  ,בראשוניותו

בהיפותזה זו .

22

חקר הסיפורת העברית בימי הביניים הוא  ,למרבה הפלא  ,תחום חדש יחסית במדעי היהדות .
אף שאנשי מדעי היהדות כמו יו " ט ליפמן צונץ  ,משה שטיינשניידר ואהרון ילינק הירבו לפרסם

ולהתייחס למקורות אלה  ,הם לא ראו בהם יותר מאשר " מדרשים מאוחרים " או " מדרשים

קטנים " .

23

בעוד שאחותה של הסיפורת העברית בימי הביניים  -השירה העברית  -זכתה

19

ראווסלסקי .

20

ראו  :גסטר  ,מקור מודרני ; דורסון  ,מנהגים ומיתוסים  ,עמ ' . 499 - 488

21
22
23

ראו  :קוקיארה ; דורסון  ,מנהגים ומיתוסים ; דורסון  ,תפיסות; נסטר  ,אגדות.
ראו  :רהריך ; בוטיגהיימר .
לתיעוד ולספרות הרלוונטית ראו יסיף .
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לבכורה ולהכרה כללית כתחום עצמאי ומרכזי של היצירה היהודית בת התקופה  ,לא נחשבה
הסיפורת אלא כהמשכה של הספרות המדרשית או כאפיגונית לה  ,ולא כראויה להתבוננות
מחקרית עצמאית וממוקדת בה בלבד  .המונח " הסיפור העברי בימי הביניים " היה למונח
לגיטימי רק לאחר שיוסף דן נתן  ,באמצע שנות השבעים של המאה העשרים  ,סדרת קורסים
באוניברסיטה העברית בשם זה  ,שרוכזו לאחר מכן בספרו הנושא אותו שם  24 .אף כאן  ,לא זכה ,
כמדומה  ,גסטר להכרה שהיה ראוי לה  ,אף מצד כותב שורות אלה  .עוד בסוף המאה הי " ט נשא
נסטר בלונדון סדרת הרצאות ידועה שכותרתה

~ yy the hfiddle Ages

-Loreי01ע , Jewish

בהבינו  ,כדרכם של חוקרי הפולקלור בתקופתו  ,את המילה " פולקלור " כ " ספרות עממית " .

ואכן  ,כל החומרים שגסטר הציג בסדרת הרצאות זו הם סיפורים .

25

כלומר  ,על פי המינוח

המקובל עתה  ,היה הוא הראשון שטבע את המונח " הסיפור העברי ( העממי ) בימי הביניים "  ,ולא

ראה בו " מדרש "  ,והראשון שהקדיש לו עיון מחקרי עצמאי  .אני משוכנע שמחקריו של גסטר
בתחום הספרות העממית הרומנית  ,שחשפו בפניו חומרים דומים  ,והכשרתו כפולקלוריסט

הם שהביאוהו לראות את מה שאחרים לא ראו  :כלומר  ,את ייחודם וחשיבותם של המקורות
הסיפוריים היהודיים של ימי הביניים .
אך תרומתו של גסטר לתחום זה לא היתה רק בתאוריה אלא אף  ,ואולי בעיקר  ,לפרקטיקה .
כפי שהזכרתי לעיל ,גסטר לא היה שונה מאנשי חכמת ישראל אחרים בתקופתו  ,ועסק אף

הוא באופן יסודי בפרסום של מקורות  .הוא פירסם  ,כאמור  ,עשרות מקורות סיפוריים מימי
הביניים  ,וכך הקדים חוקרים אחרים בעלי נטייה פולקלוריסטית כמו לוי גינצבורג ומיכה
יוסף ברדיצ' בסקי  ,בחשיבות שהוא ראה בפרסומם של מקורות כאלה  .עם זאת חשיבות

מיוחדת  -ואפשר לומר חלוצית  -יש בפרסומם של שני חיבורים מקיפים  " :דברי הימים

לירחמאל" ו " ספר המעשיות " .

26

בהחלטתו של גסטר לפרסם דווקא שני חיבורים שאינם היסטוריים  ,פילוסופיים או מיסטיים ,

אלא סיפוריים בלבד  -כאלה שר' אלעזר בן אשר הלוי  ,מחברו של " ספר הזכרונות " התייחס
אליהם בצוואתו ( בשנת  ) 1325שבה הוריש את החיבור לבניו במילים " אמנם ידעתי שיאשמוני
וישחקו עלי הבאים אחרי באמרם מה לנקלה הלב לחבר ספר ולעסוק כל כך עסקים גדולים על

ספר משלים כאלה  -הלא טוב לו לשים עמלו זה בספרים אחרים  .הלא שאין רב וחבר שבדעתו
לחבר ספר משלים כזה  ,לפי שאינו נחשב

בעיניו "

- 27

יש כבר אמירה ברורה לגבי החשיבות

שגסטר ראה בחיבורים מסוג זה  .אך עבודתו בפרסומים אלה לא היתה פילולוגית -היסטורית
גרידא  ,כפי שמקובל היה בפרסומם של חיבורים באותה תקופה  .גסטר תפס את שייכותם של
חיבורים אלה לגבול הדק שבין הלמדנות היהודית לבין התרבות העממית  ,את היותם חיבורים
כתובים  ,אך שהרקע להם הוא עממי ובעל פה  ,ובעיקר את אופיים האוניברסלי  -כלומר

24

ראו דן .

25

: read before the Jews ' Collsge Literary Society

/).
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עלי יסיף

העובדה שמקבילות להם מצויות בתרבויות אחרות .כך הוא בעיקר לגבי מהדורתו של " ספר
המעשיות "  .גסטר כדרכו  ,נהג להקדים באופן מוגזם את החיבורים שבהם עסק  ,ועל כן עורר
עליו את חמתם או לעגם של חוקרים אחרים  ,וכך הועם הרבה מחשיבותה של עבודתו  .ברור

כיום ש " ספר המעשיות " הוא קובץ סיפורים מזרחי ( כנראה תימני ) בן המאה הי " ד  ,שנסטר
ראה בו מקור לאגדות התלמודיות ; אבל הן המבוא שכתב לספר  ,והן המנגנון המדעי המפואר

שסיפח לו  ,הם תרומות עקרוניות לחקר הספרות העממית היהודית בימי הביניים  .במבוא

הגדול גסטר מגדיר וממקם את קובץ הסיפורים בתוך הקשרו  -תולדות קובצי הסיפורים

היהודיים בעברית וביידיש  -סוקר את ההיסטוריה המורכבת של הסוגה  ,ובוחן את הסיפורים
על רקע מקורותיהם בתלמודים ובמדרשים ( או בספרות המאוחרת יותר ) ואת מקבילותיהם
בפולקלור הבינלאומי  .המנגנון  -ההערות המקיפות לכל אחד מן הספורים  -הוא מלאכת

מחשבת של האסכולה ההשוואתית .באותה מסגרת יש לראות אף את עבודת התרגום רבת
ההיקף של גסטר ל" מעשה בוך " היידי  25:הוא היה בין הראשונים להבין את חשיבותו של קובץ
הסיפורים המונומנטלי לתרבות היהודית  ,וביקש להריק אותו לכלי שיאפשר נגישות אליו אף
לקהלים שהייידית אינה שפת דיבורם .
במידה רבה של ודאות יכולים אנו לומר שלבד מתרומתו הגדולה של משה נסטר לכל
התחומים שהוזכרו  ,יש לראות בו גם את מייסדו של תחום שרק עתה  ,כמאה שנים מאוחר

יותר  ,אנו רואים את פירותיו  -הוא הסיפור היהודי ( העברי והיידי ) של ימי הביניים .

28

ראו מעשה בוך .

עףצורים ביבליוגרפ " ם
אברהמס

,

",

מ

:

.

,

 . brahaEs ' " hantoms ofFlomanticטFlogerl

~ Journal ofAmerican
 . 3 - 37קק Folklore 106 ) 1993 ( ,

אלוור

dentity", Nordic Folklore :

Brynj ~ lf Alver, "Folklore and National

.ח

~
Kvideland 1 H . K. Sehmsdolf
, 11 loomington and

בוטיגהיימר
בולטה ופוליווקה

1986

Philadel hia

Eecent Snadies, eds .

.

 . 12 - 22עע Zndianapol s 1989

,

~
4 . ( , Fairy Tales and:ט ) ~ uth Bottigheirner

]

~
 den Kinderא . ~ olivka, Anmerkungen 2ן )and

.

.

ן

Johannes Fkolte

Nausm~ rchen der BrUder Grimm , 1 - 5 Leipzig 1913 - 1932

גסטר  ,אגדות

שנוא

the

fedieval

of

 Gaster, "Fairy Tales frorn Vnedit~ d Hebrew Mss .מ05א
and Twelfth Centuries", Studies and Texts

Folklore, fifagic,

 .~908 -941קק " .Arrchaeology .
" and Samaritan
(-

גסטר  ,אלפיים שנה

גסטר ,

,

"

4ק0 )7קRomance, Nebrew 4
( ( originally 1896

.

51 heI ChBd-Stealing :נ % 1ג of ;% Charm

'

5ץ %

"

,,

 . 1005 - 1038קק  )] ,ל

 . 1252 - 1265קע  !1 ,ל! - , " Lilith und die drej Engel " ,

לילית ושלושת המלאכים
גסטר  ,מחקרים ומקורות

.

- "Two Thousand 7

.

.

Folklore Magic Hedieval Romance, Hebrew

4 edition ,נ1 - 3 , London 1928 ) 2

,

2

"

Studies aad Texts

-.

Apocypha and Samaritan: .

( ork 1971
~

New

Tales
~
:

123

 פורץ דרך בפולקלור ובמדעי היהדות ן- משה גסטר

- , "ע10:

, FolkLore

hfodern O
(
riginlOfFtT]'

"
[ Snedies and Texts , 2 ,  קע. 1039 - 1051 [

5 ) 1887 ( ,  קק. 339 - 351

,

- , "Beitr ge zur vergleichenden Sagen- und Mirchenkande " , 315 ע7
) 1880 - 1881~( [ StLedies and Texzs , 2 ,  עע. 1187 - 1293 [
nse Chronicles oflerahmeel

,

 מקור מודרני, גסטר

 תרומה, גסטר
דברי הימים של ירחמאל

London 1899

.

.

I ichard %4 . Dorson ) ט4 . ( , Peasant Customs and Savage: Myths : Selections

~

 מנהגים ומיתוסים, דורסון

~
fiom
the British FoUdorists , 1 - 2 , Chicago 1968
- , ~ 'Concepts of Folldore Studies", Folklore and Folklife, ea . idem ,

 תפיסות, דורסון

Chicago 1972 ,  קע. 1 - 50

. 1974  ירושלים,  הסיפור העברית בימי הביניים,יוסף דן
7 . Houtala, Filsnish Folklore Eesearch 7828 - 7978 , Helsimi 1968

,

.

: esearch , !ע7 ;
' " 0 מthe:
~ Methodin ;FoMore
)
Papers 3 ) 1992 (  קע. 3 - 20
(Nordic Institute of
Marcl
dbert:
1925
יהודי
למען
פעילותו
גאסטר על
~ en des
משה
Mittelalters
 של הרב,בהתכתבותו
flerlin
 " הדים, קרול ינקו
~

Rengt:

"

.

,

דן
הוטלה
הולבק

ומלסקי
ינקו

 מאמרים מוגשים לכבוד הרב,  אי " ש בגבורות, " רומניה והתנועה הציונית

. 270 - 265 ' עמ,  ירושלים תש " ן,  בעריכת מ' חלמיש, אלכסנדר שפרן
ע11 lfassif, " he Study of Hebrew [,iterature of
Trends and ~ oals", The O

ord Handbook

0

,

Middle:

: Major

~
GoodTnan, Oxford
2002 ,  עק. 270 - 288
~

, 1940 - % 880  סופרים יהודים ברומניה-  בשדות זרים, "  " משה גסטר, א " ב יפה
. 12 % - % 05 ' עמ, אביב תשנ" ו- תל,בעריכת הנ" ל
 ע. Manesc " , 2 (  מ31. Gaster: iata  עopera sa, Bucuresti 1940
Ma

aseh

ook:

יסיף

Jewisls Studies, ed . ן4 .

יפה
מנסקו

שה

מעשה בוך

FoUdore Society Vnder the Presidency of

ניוול

~
ook ofJewish
Tales and Legends translated

!

~
~ ondon 1934
Jadeo-~ German,

,

Venetia.

Haham Dr.

"The;
~

%40505 Gaster", Folklore Research Center Sradies 5 ) 1975 (

.

 עק. 197 - 225

 ע. Stanciu , " %  = שע0 שof

Haskala

 תוFlomania - Moses Gaster" ,

סטנדיו

Smdia Nebraica 1 ) 2001 ( ,  עע. 53 - 62

.  אביב תשס " א- תל,  מהדורת ע ' יסיף, ספר הזכרונות הוא דברי הימים לירחמאל
The Exempla ofthe R
. abbis, LondoNLeipzig

י,

Florea , '  תלמ% 1 . Gaster : ' 1 arn  נ84 of  נHomanian Scholar ' " , Studia

Judaica ) ) 1מ

- עם ) ו0( נס

ספר הזכרונות

ספר המעשיות

1924

פלוריאה

1 ) 1991 (

"

 אן.

קוקיארה

; and

רהריך

3 . Schindler ) ס4 . ( , Occideltt and Orienf: Gaster Anniversary Volume ,

שינדלר

Giuseppe Cocchiara, The History of Folklore !
Mceaniel, Philadelphia 1980
Karle  מאסון, Folklore~
Lutz:

hrich

,.

Folktales and ~

~
hdianapolis
1991

London 1936

,
,

זאן0 שק, trafis .

Austin and London 1971

trans .

ן.

,

,

קרוהן

~

