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 מאת אלישבע שנפלד

סופר ועסק� ציוני שעלה ארצההיה  .)מחוז וילנה( בדרויה 1870 �בד  נולנובאאלתר דרוי

 לאכאשר.  באודסה"י"ועד לישוב א" לאחר חמש שנות עבודה כמזכיר ב1906בשנת 

.1914 עד העול� ושמש כעור" 1909 לרוסיה בשנת חזרמצא את פרנסתו באר! 

ר! והיה שות& לביאליק ולרבניצקי בעריכת ארבעת הכרכי% השתקע בא1921בשנת 

עסק דרויאנוב בתחומי%, אמנ%). 1919�1926( לפולקלור יהודי רשומות  הראשוני% של

,ביקורת ספרותית ועוד, פליטוני%, פובליציסטיקה: רבי% של הספרות היהודית כגו�

פר הבדיחה והחידודסא" הוא נזכר היו% בעיקר בשל האנתולוגיה של ההומור היהודי 

 :  מספר אנתולוגיות יהודיות כגו�מורסו פבהשפורסמה לראשונה בתקופה ש

 Der Born Judas) 1916�1922 (ו�(Die Sagen der Juden )1913�1927( ספר ,בסקי'לברדיצ

�Theולביאליק ולרבניצקי ) 1924( האגדה Exempla of the Rabbis) 1924(למשה גסטר. 

,בלי כל ספק,סיי% הוא אא" אחד הקבצי% הקל,  פורסמו בקבצי% אי� ספורבדיחות יהודיות

 הנה1951המהדורה משנת . 1922ידי דרויאנוב בשנת � שפורס% עלספר הבדיחה והחידוד

 פריטי% המשקפי% את חיי היהודי% בעיקר במזרח3000 �מורחבת וכוללת למעלה מ

הדורה זו א& כוללת פריטי% מ�מ. 20 � וברבע הראשו� של המאה ה�19אירופה במאה ה

בתקופות שקדמו למאה. ישראל היהודית המתחדשת�אר!מהתקופה הנאצית בגרמניה וכ� 

צווי%  מלאה"מ� הליצנות משו% שספרותנו ונזהרו " יראי% ושלמי%"היהודי%  היו  �19ה

ה ספר הבדיח, דרויאנוב. ראה א" (.ואזהרות המבקשי% להרחיק את האד% מ� הצחוק והליצנות

האידיאלי% של ההשכלה באה  ע% חדירת,  אול%) ג"תשכ, דביר:  אביב�תל,  כרכי3%, והחדוד

ג% הביקורת הנוקבת לגבי המוסדות הדתיי% והמצב הסוציאלי של הקהילה בפרט ושל היהודי% 

 . והבדיחהיתול ההי%וע% הביקורת מופיע. כמיעוט אתני נצחי בכלל

כ� ג% ההלצה היהודית תופסת מקו% , מיוחד במינוכש% שהמצב הסוציאלי של היהודי% היה 

היסטוריי% וסוציאליי%, היא תוצאה של נתוני% דתיי% ":מיוחד בקרב הלצות העמי%

:ראה(כותב לו! רירי" , "מיוחדי% וביחד ע% זה היא מהווה מפתח להיסטוריה יהודית

, Roehrich, Der Witz, seine Formen und Functionen, Muenchen, 1977 Lutz

p. 275( 

מוסדותיה%, פרנסותיה%, ההלצה היהודית מהווה מפתח לדר" חייה% של היהודי% ש

 חשוב לציי� שלמרות ששפת האוס& היא .יהודית בתקופה המוגדרת לעיל�ויחס% לסביבת% הלא

רוב הבדיחות בה נולדו וסופרו במקור בשפה המדוברת של המוני הע% היהודי במזרח , עברית

 .  מגרמנית ולעתי% משפות נוספות, א" תורגמו ג% מרוסית,  ביידיש��אירופה 

 



נותנת לו את היכולת לכפור "היא , היהודית בכל דבר שבעול% פוגעת ההלצה, נובא לפי דרוי

לגמוע גמיעה גסה בכוסה המשכרת של החרות ולנשא ולרומ% אותו רגע  ,ולמדוד רגע אחד בכל

 ) י' עמ', כר" א, ל"כנ, יאנובדרו (".שלו על הכל "האני הפשוט"את 

 

 הנ% מרובי% וא& מפורטי% יותר מאשר�1951הנושאי% הכלולי% במהדורה שיצאה לאור ב

 ה% משקפי% לא רק את הקונפליקט ע% המוסכמות וע% העול%.  �1922מבמהדורה הראשונה 

רבי� דו, בי� חדש ליש�, הסובב אלא ג% את הקונפליקטי% בי� קבוצות יהודיות שונות

כאשר בודקי% את תוכנה הכולל של. בי� יהודי עירוני ויהודי כפרי ועוד, לדור

אפשר לחלק. של היהודי% וסביבת%" פוגע בכל דבר בעול%"האנתולוגיה נראה שהאוס& 

:את הפריטי% לשש קבוצות כשכל קבוצה שוב מתחלקת לקבוצות משנה

 

,מסעדות ואכסניות�בעלי, י%בנקא, סוחרי% ורוכלי%: פרנסת% ומקצוע% של היהודי%) א

,                     ציבור�קודש ואישי�כלי, מלמדי%, די��רופאי% ועורכי, מלאכה ופקידי%�בעלי, מוכסי%

.קבצני% וסופרי%

 

ישיבות, חדרי%, לידה כוללת ברית מילה ולידה מחו! לנישואי�: במעגל החיי%) ב

.זקנה ומות, משפחה�בני, ישואי�נ�חיי, חתונה, שידו", ילדי%�גני, ספר�    ובתי

 

.אמונות ודעות, חגי% ושבתות) ג

 

קרתני% וכפריי%, עירוניי%, משכילי% וציוני%, קראי%, חסידי% ומתנגדי%: קבוצות) ד

 .עדות שונות,    מומרי% ואפיקורסי%

 

זללני%, פקחי% וערומי%, חכמי%,  ארצות�עמי, טיפשי%: תכונותיה% של ישראל )ה

.סת% בטלני%, בצע�קמצני% ורודפי, גנבי% ושקרני%, %   ושיכורי

 

אר! ישראל, מלחמה ומהפכה, כמורה ורבנות, יהודי% וגויי%: העול% שבו אנו חיי%) ו

.   המתחדשת

: וניות% של התכני%גמקומות התרחשות� של ההלצות שבאוס& הנ% רבי% ושוני% ובהתא% לרב

, המלחמה�חזית, המשפט�בית,  והישיבההחדר, הכנסת�בית, האכסניה, המסעדה, הרחוב

אשר מצורפת  ,הרי נערכה רשימה נפרדת לשמותיה�, ובמה שנוגע לערי% ולעיירות. הקבו! ועוד

כש% שהוקדשו , חל% ושוטיה מהווה פרק בתו" מסגרת המפתח, אמנ%. למפתח הענייני% הכללי

וזה משו% , "ת ונוסעיהרכב"וכ� ל" מסעדה ולקוחותיה"ל, "אכסניה ואורחיה"פרקי% מיוחדי% ל

.חשיבות% של מקומות אלה בעול% הבדיחה בכלל והיהודית בפרט

הגנב, הקמצ�, הזולל והסובא: י תכונותיה% כגו�"לצד הגיבורי% האנונימיי% המסומני% ע



מופיעי% ג% גיבורי% , הל! והמחודד, הגוי והכומר, האר!�המשכיל וע%, העשיר והעני, השקר�

,)גנב(י זמאיר יו, )שוטה(גימפל , כסיל�בני: כגו�, תיה%ששמ% מעיד על תכונו

אינ%, כפי הנראה, אלה. יקה טיפש ועוד,  בדח�היק, שמעיה בטל�, מתקה גנב, חוזק כסיל

ישנ% פריטי% רבי% שבה% פועלי%, יחד ע% זאת. גיבורי% היסטוריי% אלא סטריאוטיפי%

מדע�אנשי, סופרי% ואמני%, י%נבר, דרשני%, בדחני% למיניה%: כגו�, אישי% היסטוריי%

,באפוריז%, % של רבי% מאלה אינו דווקא בבדיחה אלא בספור היתולייביטו. ופוליטיקה

ההגדה של פסח וסדור , הגמרא, ""במשל ובעיקר בחידוד הכולל שימוש מגוו� בפסוקי% מ� התנ

.תפילה

. ברו"'ר של רבדח� החצ, הבולט בי� אישי% היסטוריי% אלה הוא הרשלי אוסטרופולר

לו משו% אישיותו" הדביקו"א" ג% רבי% כאלה ש, להרשלי מיחסי% ג% מאמרי% משלו

נוב אדרוי. אדי� הטורקי�טיל אולנשפיגל הפלאמי ונסר: כגו�, הדומה לכסילי% חכמי% אחרי%

בלבד והאחרי% גרסאות " משלו"שני שלישי% ה% ככאשר ,  פריטי% על איש חביב זה30 ליקט

מיוחדי% ה% ג% מאמריה% של בדחני% שהיו ידועי% ). 2145' מסלמשל (דדות של הלצות נו

). 2166' מס(וכלב ל! , )2129' מס(לב בדח� �הירש, )2127' מס(כמו ליבלה מפיורדה , בחברת%

). 2453' מס(אייזיק מאיר דיק , חשוב ג% להזכיר את הסופר הפורע  ובעל ההומור מווילנא

.ספר הבדיחה והחידודשל ' & כר" גרשימת אישי% חלקית נמצאת בסו

כלומר לחילוניי% בשפתנו, מוקדש לאפיקורסי%" בי� אד% למקו%"חלק גדול מ� הפרק 

צו% ונתפסי%�אוכלי% בימי, מבי� האפיקורסי% האנונימיי% הרבי% המעשני% בשבת. היו%

'  , מסלמשל( פריטי% �30במסעדות לא כשרות בולטת אישיותו של שמרל שניטקבר המופיעה ב

דמות ידועה , כנראה,היה ,  פריטי18%שלו מוקדשי% , אייזל חרי&' א& ר). 2154, 1833 1792

תרי% להדפסת ילפי המסופר היה מוסמ" לתת לסופרי% הצעירי% ה. כשמו כ� היה. ונערצת

 למשל(כי הסופרי% חששו לא מעט מפני לשונו החדה , יש להניח. עבודותיה% ולהפצת% ברבי%

א& המגיד מרייצה לא חס" לשונו מא& אחד והוא נהג להלביש את תוכחותיו ). 571, 570' מס

, "הרופא"ישעיה , כנראה, התאישיות מיוחדת במינה הי). 463' ראה מס(במעיל של משלי% 

בכאבי בט� ובכלל בכל , מתו" פנקסו אנו למדי% כיצד לטפל בכאבי שניי%. והוא כעי� מרפא עממי

�אישיות משעשעת בבורותה בענייני). 893, 896'  מסלמשל( פריטי% 6הוקדשו לו . מיני חוליי%

. נוב נוקב בשמו מטעמי% מובני%אאי� דרוי. תורה בארצות הברית�יהדות מתוארת בנשיא תלמוד

).3094, 3090' מס(

במידת : "נובאבהקדמתו כותב דרוי". גדולי% ומפורסמי%"מספר הערות לפרק הנקרא 

כי לגבי ,  להודיע"'במידת האפשרות'מודגשת ...  אישי% כרונולוגיהאפשרות נית� בפרק זה סדר

, ל"כנ, דרויאנוב (."וה% מסודרי% בסו&, אישי% מעטי% לא עלה בידי למצוא תאריכי% מדויקי%

נשיא הקראי% ומגיע ,  בתקופה שלאחר מות ענ� מתחילהכרונולוגיה הכלליתה .)63' עמ, כר" ג

, מבי� הפריטי% האלה ישנ% רבי%.  פריטי350%כמעט  ומכילה עד לתקופת מלכת ויקטוריה

קשי% לנו היו% להבנה משו% שה% נעוצי% בתקופת% ורחוקי% מאתנו בזמ� , לדעתי, אשר



, "נודדות"ישנ% ביניה% ג% כמה מהתלות , אול% ). 2405, 2393, 2384' מסלמשל . (ובמקו%

).2557, 2547, 2500' מס: למשל, כמו(המסופרות על אישי% היסטוריי% ואנונימיי% אחרי% 

מגוו� מאד אלא ג% הצורות שבה� הולבש " ספר הבדיחה והחידוד"לא רק התוכ� של , אמנ%

, פה�בדיחות ובדיחות ששמע בעל�נוב הכניס חומרי% מספריאדרוי, הרי. התוכ� מגוונות מאד

לי% מש, פתגמי%, ביוגרפיות, זיכרונות, חכמי%�חומרי% מקבצי% למיניה% וביניה% דברי

.חל% ועלילות הירשל אוסטרופולר�וכ� אוספי% של חכמי, ואפוריזמי%

. ההבדל בי� הבדיחה ובי� הספור המשעשע הקצר אינו רק צורני אלא ג% היסטורי וסוציולוגי

Roehrich, ibid., pp.  הביניי% בעוד שגיל�הספור הקצר מוכר כספור מבדח בשלהי ימי)  (8-10

  היתה לעתי19�%הקצר והמבדח מ� המאות שקדמו למאה הלספור . הבדיחה צעיר בהרבה

 נוב נראה שהמטרהאבאנתולוגיה של דרוי. מטרה דידקטית הנעדרת לחלוטי� מ� הבדיחה

רחוק והכוונה לאות% המשלי% �הדידקטית א& לא נעלמה מ� הספור ההיתולי הקצר בעבר הלא

ההיתולי מתאר אירועי% הספור , לעיתי%. י%נקבצני% ורב, )485' מס(שהיו בפי דרשני% 

. שטות�א מרבה בתיאורי% של מצבי% קומיי% ומעשיוכשה, באריכות ומ� הסביבה המיידית

הגוזמאות והשקרי% של נוסעי% , חל%�לספור הקצר ההיתולי ייחשבו עלילותיה% של חכמי

).2646, 2197' סמ" (אגדה"ו "פלפול"והסטירה בסגנו� , המשלי% שהוזכרו לעיל, למיניה%

, הבדיחה מתחדדת לקראת הפואנטה. בדיחה רוחנית יותר מ� הספור ההיתוליהכי , י" מציי�ריר

הספור ההיתולי מבוסס על החומר בעוד שהבדיחה מתבססת . אשר צריכה להיות בהירה ומובנת

�לא אידיאלי% נשגבי% או ערכי, לא מחלה, לא גיל מופלג, בבדיחה אי� שו% דבר קדוש. על הרוח

היא בנויה על קונפליקט קומי בי� . חכמי%�רבני% או תלמידי, שררה�% בעליולא אישי, מוסר

זהו . עולמ%�השכלת% ולא בהשקפת�לא ברמת, לא במעמד% הסוציאלי, שניי% שאינ% שווי%

בי� מתנגד וחסיד , בי� גוי ויהודי, בי� שופט ונאש%, בי� תלמיד ומלמד, קונפליקט בי� חייל וקצי�

.יהודי קרתני או כפריובי� יהודי עירוני לבי� 

)אגרסיה(ידי התגרות �קונפליקט קומי בי� שניי% לא שווי% יכול לבוא לידי ביטוי על

 המענה הנמר! הוא תגובה רוחנית . מאיד", לא כל כ" הגיוני(repartee)ומענה נמר! , מחד

,  במענה הנמר! מוחזרת המכה למתקי&. מהירה להתגרות ובה טמו� הבלתי צפוי והמפתיע

ההתנגשות בי� נורמות שונות האופיינית לבדיחה מעי� זו באה לידי . לומר הוא פועל כמו בומרנגכ

1960' מס(כאשר מדובר בהתנגשות בי� יהודי% וגויי% , בעיקר," ספר הבדיחה והחידוד"ביטוי ב

).363' מס(א" ג% בי� עסק� קהילה תקי& ובי� איש מ� השורה , )1954' מס(בי� רבני% וכמרי% , )

סוג אחר של הבדיחה הוא ההתנצחות בי� שניי% או א& שלושה כאשר המנצח מתגלה

חסידי% המתנצחי%�מדובר בקבוצת, בעיקר. בסופו של דבר כמפסיד במאבק המילולי

או שיש התנצחות ע%, )607' מס(י% שלה% נטבעי של הרב�על קדושת% או כוח% העל

).613מסי (מתנגד תקי& 



מחליק על קליפת, למשל, א% מישהו. עשה כלשהו המעורר צחוקיש בדיחות הקשורות במ

לסוג זה ייחשבו ג% אות% הפריטי% שבה% נקרא או ). 1958' ראה ג% מס(בננה ונופל על עכוזו 

' מס(מוגד טקסט מעשי יבש בהטעמה הנוגדת את התוכ� הרציני והגורמת לסיטואציה קומית 

365 ,1691.(

:% על המילהסוגי% אחרי% של הבדיחה הנשעני

 

,1585, 3048' מס(ההשוואה בי� שני דברי% שאי� ביניה% מכנה משות& כלשהו ) א

    1578 ,1493(;

 

סוג זה שכיח ביותר באנתולוגיה ומוצאו לעתי%. לשו��על�נופל�בדיחה שבה לשו�) ב

:והוא מתחלק לארבעה סעיפי משנה,     מפי אישי% ידועי ש%

,אחת המקבלת משמעויות שונות בהקשרי% שוני%הפואנטה מסתמכת על מילה ) 1

;)500, 670' מס    (

;)398' מס(בהתא% לסיטואציה מסוימת " מתורג%"נוטריקו� מקובל ) 2

והמשפט מקבל משמעות, אות אחת מתחלפת במילה מתו" משפט ידוע ומוכר לכל) 3

;)427, 1793' מס(    אחרת ומפתיעה 

אצל עולי% חדשי% וגורמת לסיטואציה, בעיקר,במילה בודדה מתחלפת אות אחת ) 4

).2960, 2905, 2640' מס(    קומית 

הלצות. לעתי% הבדיחה בצורת שאלה היתולית ורק השואל עצמו מסוגל לענות עליה

�" או מכתבי"כאשר התשובה הניתנת היא פסוק מ� התנ, כאלה הנ� שכיחות באנתולוגיה ובפרט

חכמי% �ידי תלמידי�א היו עממיות אלא חוברו ונכתבו עלנראה שהלצות כאלה ל. קודש אחרי%

נעשה שימוש רב בפרקי% , בכלל). 859, 211' מס(הקודש �ובמיוחד בדחני% שהיו בקיאי% בכתבי

אי� כמעט שינויי% בטקסטי% אלה עצמ% . תפילות והגדה של פסח, ל"ספרות חז, ""מ� התנ

 ה% מבדחי% בגלל הקונפליקט בי� .בגלל קדושת% וכבוד% אלא בקונטקסט שבו ה% מופיעי%

הקודש ובי� האירוע היומיומי הנמסר בלשו� �הלשו� הגבוהה והמכובדת של הפרקי% מכתבי

מעט השיבושי%  .קונפליקט זה הוא הגור% לשעשוע ולהתעוררות אסוציאציות שונות. המתאימה

1336, 1273' מס(והשנויי% שישנ% בטקסטי% המכובדי% הנ% בהקשר לדברי גנבי% או שקרני% 

כהוראת רב , )1117' מס(הקודש משמשי% כמענה חרי& ומפולפל �משפטי% שלמי% מכתבי). 

, )1157' מס(שאלה שלא היתה במקו% כאו ) 1645' ראה מס(המעוררת תגובה מעשית ותכליתית 

).1495' מס(למי שאינו יודע להכריע בי� שתי בחורות המוצעות לו לנישואי� " עזרה"כאו 

כפי ,  פריטי43% הוא מכיל. הקיבו! והעיר, פיה% של ילדי% מ� הכפר�וקדש למוצאיפרק של% מ

 תוארה הסיטואציה שבה נאמרו כ�נרש% ג% גיל% של הילדי% וש משו%, הנראה אותנטיי%

 פריטי% נוספי% מפי ילדי% הלומדי% בחדר ע% 25ישנ% ). 2922, 2933, 2925' מס(הדברי% 

  ג%ומאיד", אר! לאד% המבוגר�י% אלה חריפות וחוסר דר"מגלי% ילד מחד. מלמד או ע% האב



ידי מבוגרי% למע� �מתקבל הרוש% שאחדות מ� ההלצות סופרו על. חוסר ניסיו� חיי% ותמימות

.מבוגרי% כדי להצניע את הזלזול במלמדי% וברבני% מסוימי%

ה מכוו� נגד סוג בדיחה ז". ספר הבדיחה והחידוד"א& הבדיחה הפוליטית תופסת מקו% נכבד ב

כאשר בה החלש , במיוחד במשטרי% טוטליטריי%, כידוע,שררה אימתניי% והיא פורחת �בעלי

המהפכה הרוסית ומ� �דרויאנוב רש% מספר בדיחות פוליטיות מתקופת. מנצח את בעל השררה

נרשמו א& כמה פריטי% ממלחמת העול% הראשונה    . התקופה הנאצית בגרמניה

כמו הבדיחה , כמעט ואי� סוג אחר של בדיחה הקשור בזמ� ובמקו%. הלועגי% לצאר הרוסי

לרעב ולמחסור הכללי שמה% סבלו , למשל, בשעת המהפכה הרוסית היא מתייחסת. הפוליטית

והיא מתייחסת להנהגה; )2826' ראה מס(האנשי% ששבעו מהבטחות השררה 

לחמת העול% הראשונה בשעת מ). 2799' ראה מס(הבולשביקית שהיתה מורכבת מיהודי% רבי% 

התפלאו יהודי רוסיה מ� הצבא הגרמני ומחייליו ולעגו לרוסי% ולזה שעמד

 על קללת הבדיחה, למשל, ה� לבדיחות בתקופת הנאצי% ותדוגמא ). 2763' ראה מס(בראש% 

).3062' ראה מס(והיטלר  אפלי� 'בי� צ" שיחה"וה) 3063' ראה מס(יהודי 

 נמנע .)ז"ט' עמ', ראה כר" א (דרויאנוב. ת הקשורות במי�לבסו& עוד הערה ביחס לבדיחו

נושא אי� כמותו עשיר באוצר הבדיחה של כל העמי% "": דברי% שבצנעה" מלהכניס באוספו

יש אשר בדיחתנו מגיעה כא� ... ובייחוד באוצר הבדיחה שלנו: והלשונות ואולי אצדק א% אומר

המיוחדת לה היא מגלה את הטמו� לפני ולפני% בלשונה . שהאוז� נכווית ממנה, עד לידי חריפות

אבל שלא להכאיב את האוז� אני בוחר הפע% דווקא דוגמאות שכל המצוי אצל . בסתרי הלב

 ." כ& שה� מ� הקלושות והחיוורות ביותריבדיחתנו במקצוע זה יכיר בה� ת

  אפשר אבל רק מעטות מה�, בדיחות יהודיות ממקצוע זה יש בידי במספר רב: "והוא מוסי&

. פרסו% בשביל קוב! שכזה�משו% שברוב� הגדול אינ� בנות, "ספר הבדיחה והחידוד"להכניס ל

הבדיחות המועטות , א% כ�." נינ� הפולקלורי יש לה� ער" מיוחדימצד ע: אול% צרי" להודות

על , על הריו� מחו! לנישואי�, מסוג זה באנתולוגיה הנ� לכל היותר על איש נוא& הנקרא לרבי

.אחרי החופה ועל תאונה בשעת ברית מילה" מוקדמת מדי"ה ליד

.          כלח ואי� ה% מדברי% עוד אל לב הקורא של היו%הפריטי% רבי% שבאוס& אבד על 

הספור הקט� שבוודאי תק& היו% , לדוגמא. לעומת% ישנ% כאלה שהאקטואליות שלה% לא פגה

הלצה על סירובו של האד% לשנוי אופיו וכ� ה) 2807' מס(לאחר פשיטת הרגל של הקומוניז% 

מאיר דיק המשווה בי� מסמר בלי ראש ובי� � וכמוב� החידוד הנפלא של אייזיק)3169' מס(

 ).361' מס(המשמש בקודש 

 

 


