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 הקדמה

מאגדת בתוכה נושאים חברתיים ותרבותיים  הבלוזמוסיקת , מלבד המורשת והערך המוסיקלי של הבלוז

מסורות , לבנים-יחסי שחורים, שההעמקה בהם מלמדת רבות על ההיסטוריה של ארצות הברית, רבים

 1 האתנוגרפיההסוציולוגיה ו, מתחום חקר הפולקלור

כבר מהמילים 1 כאשר עשיתי חיפוש חומרים מקדים בנושא נתקלתי בכתבים שונים של אלן לומקס

הרגשתי כי מאחורי המילים נמצא " The Land Where the Blues Began"הראשונות שקראתי בספרו 

כך למעשה 1 זואדם עם גישה רומנטית ורגשית אל הנושא והחלטתי לחקור ולבדוק האם יש שותפים לדעה ה

ה התרבותית שלקרוא על תחום הפולקלור והבנתי עד כמה הוא היה משמעותי בתהליך הבנית התפי תחלתיה

ומהדעות השונות של , מתוך הידע שישנו על תהליך היווצרותו של הבלוז1 לגבי הבלוז לאורך השנים

כיוון שכפי שאתאר בתחילת אך מ 1לא ניתן לקבוע בוודאות מתי נשמע הבלוז לראשונה, המתייחסים לנושא

כי מצאתי , ה כי לרוב אין מכירים את מי שיצר את השיריםשמסורת הפולקלור מחזיקה בתפי, העבודה

 עומתלהדבר המשמעותי 1 כשלעצמו מיקום ומועד תחילתו המדויקים של הבלוז אינם פרט משמעותי לעבודה

  1בתקופות השונות ולאחר מכן גם שיווקו אותו כתבו עליו, הציגו אותו, האופן בו דיברו על הבלוזהוא  ,זאת

רציתי לבחון בעבודתי האם וכיצד גישתו הרומנטית של אלן לומקס אל הבלוז שיקפה גישות רומנטיות 

הבנתי שהרומנטיות שאלן לומקס ניחן בה וכן הגישות הרומנטיות בחברה 1 הבלוז בחברה שבאופן שבו נתפ

 1 מתחלקות לסוגים שונים בתקופות שונות

כמקום הגיוני להתחיל , וכביכול ניטרליות על נושא הבלוז, "אנציקלופדיות"בחיפושי אחר הגדרות , בנוסף

 1 נתקלתי באופני הגדרה שונים בתכלית לגבי אופיו ואופן התהוותו של הסגנון, ממנו

אופן במתוך נקודת המוצא שבעיני עיצבה , וכן את העמקתי בנושא, גולל את העבודהוך כך בחרתי למת

החוט  1הפולקלור חקר תחוםוהיא , המשמעותי ביותר את ההתייחסויות המוקדמות והעתידות לבוא אל הבלוז

כך -העבודה ודרכו אבחן את השינויים הרבים כליעבור לאורך הפולקלור חקר  מאפייניהמקשר של 

 1די ביטוי בעבודתו של אלן לומקסלי הם שהתרחשו בגישות כלפי הבלוז וכיצד

העשורים אליהם התייחסתי 1 של הבלוז" עשורים הראשונים להתהוותו"מחקר התייחסתי לבשאלת ה

כמובן אין זה אומר 1 ועד לסוף שנות השישים 20-בעבודה למעשה נמשכים משנות העשרים של המאה ה

אולם היריעה קצרה מכדי לתת התייחסות מעמיקה לכל , זותקבע בתקופה השתהליך ההבניה של הבלוז 

ל ספרו של היא א בעבודה מאוחרת כמעט הכילמעשה ההתייחסות 1 שעברו על הבלוז עד ימינוהתהליכים 

והוא מסמל את השילוב בין המאפיינים הרומנטיים של , 993.-שיצא ב, זו הקדמהלומקס שהזכרתי בתחילת 

 1 תיות השונות שהיו אל הבלוז לאורך השניםשוההשפעות החברתיות והתפי, אלן לומקס עצמו
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 פולקלור ורומנטיזם

 

(W. J. Thoms1)ומס 'ת 1'ג 1וו 846.-בע בט" פולקלור"את המונח 
1
-ומס היה סופר אנגלי בן המאה ה'ת 

1שחקר מיתוסים ופולקלור, 9.
2

הרעיון של "במאמרו ( Elli-Kaija Kongas)ה קונגס 'קאיז-אלי  

היה להט רב אחר איסוף  9.-הובעשורים הראשונים של המאה  8.-מתאר כיצד בסוף המאה ה, "הפולקלור

1ואוספים רבים של סיפורי פולקלור ושירי פולקלור יצאו לאור, של פולקלור במדינות אירופאיות רבות
3
 

יארה 'יוספה קוקצ'קונגס טוען שהבסיס לכל העבודה הנלהבת הזו היה מה שהיסטוריון הפולקלור האיטלקי ג

(Giuseppe Cocchiara ) קרא לו"Il mito della poesia popolare "- המיתוס 1 המיתוס של שירי העם

קונגס מסביר שאת תחילתו של 1 הזה היה אחד מהרעיונות שנוצרו במהלך התקופה של הרומנטיזם המוקדם

שהגדיר את , (Vico)הפילוסוף והרטוריקן האיטלקי ויקו , הרעיון הזה אפשר למצוא אצל ההיסטוריון

על פי , והרדר, בריו של ויקו השפיעו על יוהן גוטפריד הרדרד"1 צורך של הטבע"הקונספט של השירה כ

בדרך נלהבת 1 פולקה, הרדר פיתח את קונספט הנשמה של העם1 למעשה השפיע על אירופה כולה, קונגס

1 ומשכנעת הוא ביטא את הרעיון שהפולקלור משקף את התמצית הזו ונותן את התמונה האמיתית של העם

שלה בצורה כל כך נאמנה " הנשמה"שיקף את , תקפות של האומה וכמו כןהפולקלור עבור הרדר היה ההש

תמונות מלאות , סמלים, העם בעל הדמיון יוצר אלגוריות111 האומה הנלחמת שרה מעשים "עד שלדבריו 

קונגס טוען כי הרומנטיזם מעביר תמונה לא אמיתית לגבי  ."אלים אכזרייםת אומה סובלת יוצר –חיים 

קונגס מביא ציטוט שנכתב "1 יצירה משותפת"ו" תודעה משותפת"מוש במונחים כמו תוך כדי שי, העם

 : ומבטא בצורה יפה מאד את הגישה הרווחת שהיתה כלפי הפולקלור 844.בשנת 

 

עדיין יצרו , םיותר קיבלו את ייחוד ריבים שמאוחהיה זמן בו כל המרכ, בחייהם של האנשים שם"

מעמדות אשר ולא התפזרו לחלקים  ודוהם ע, לא חיצוני לאנשיובה האחד עדיין , יחידה אחת פשוטה

השירה בה דבר זה יכול להיאמר במיוחד על התקופה ההיא ש. מתייחסים לתרבותם ולנסיבות חייהם

השירים . ועורר הד חזק אצל כולם, האחד ביטא מה שאלפים הרגישו. נבעה מליבם של אנשי העם

הם הוציאו החוצה ; בכלי הנגינה שלהם, תיהם של הזמריםעל שפ, נישאו כירושה בפיהם של האנשים

השירים הפכו לפרח של . סובל וכמהה, מה שהיה חוויתי, םחבשיריהם את מה שהיה מתוק ועצוב ברו

אין זה היה משנה מי נתן את . של השפה ושל האדמה המיושבת בידי האנשים, החיים הפנימיים

בעושר  מתברכיםאנשים אם ה. לא מכיר את יוצרו עם לעולם שיר: המילים לחיים הפנימיים האלה

ומתפשט כמו , השיר לא נשאר במעגל הפרטי של האירועים והרגשות אלא גדל ללא מעצור ...רגשי

 "...ניצוצות חשמל מדור לדור

 

כי היה בעיקרו ביטוי של הרעיון , שהיה אפיון של רומנטיזם, פולקלורשיך ומסביר כיצד מושג הקונגס ממ

, ולכן הוא משקף את המאפיינים של העם, הוא תוצר של היצירה המשותפת של נשמת העםהפולקלור 

                                                 
1 Elli-Kaija Kongas, "The Concept of Folklore", Midwest Folklore, Vol. 13, No. 2 (1963), p. 69. 

2 Edward Irving Carlyle, "Thoms, William John", Dictionary of National Biography, 1885-1900, Vol. 56 

1), (201 http://en.wikisource.org/wiki/Thoms,_William_John_(DNB00).   
3 Kongas, p.72. 

http://en.wikisource.org/wiki/Thoms,_William_John_(DNB00)
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פיסות הפולקלור שנמצאות הן תמיד אך "מתוך כך נבעה הגישה ש1 ובמקרים מסוימים סבל, חוכמה וטוב לב

1"ורק יפות
4
  

, צות הבריתבאר1 העניין בבלדות עממיות התפתח בסקוטלנד ובאנגליה כחלק מתקופת התנועה הרומנטית

יילד 'יימס צ'חלוץ איסוף הבלדות האמריקאי היה פרנסיס ג1 העניין בנושא החל בתקופה הרבה יותר מאוחרת

(Francis James Child) ,שהחל לעבוד על האוסף , רדווארפילולוג מאוניברסיטת ה"The English and 

Scottish Popular Ballads" ,רה בת חמשת הכרכים בוהשלים את המהדו, לפני מלחמת האזרחים-

נראה כי חשב , למרות שכלל באוסף כמה וריאציות אמריקאיות של הבלדות הבריטיות והסקוטיות1 898.

1שהבלדות המסורתיות לא שגשגו בארצות הברית
5
שנחשב למייסד תחיית ( Cecil Sharp)ססיל שארפ  

ועסק באיסוף של בלדות  בילה מספר שנים בארצות הברית, 20-הפולקלור בבריטניה בתחילת המאה ה

הוא גילה שיש קשר רב מאוד בין הבלדות הבריטיות 1 בדרום ארצות הברית, ים'אמריקאיות באזור האפלאצ

1והסקוטיות ובין הבלדות שהשתמרו אצל מתיישבי אזור זה
6
 

כאשר מסתכלים על עבודתו של שארפ ושל פולקלוריסטים נוספים שחקרו ואספו שירי עם ומסורות 

אפשר למצוא  ,20-ולאורך העשורים הראשונים של המאה ה 9.-בארצות הברית מסוף המאה הפולקלור 

 1אשר ליווה את תחום הפולקלור לאורך השנים, הרומנטי, בעבודותיהם את החוט הממשיך

ים ניתן לראות בברור כמה מהמאפיינים הבולטים שהיו 'בספר שהוציא שארפ לאחר שהותו בחבל האפלאצ

נדמה כי זהו 1 ראשית ישנו עניין הבידוד והריחוק של האוכלוסיות הנחקרות1 רי הפולקלורקיימים בקרב חוק

אין זה מן הנמנע להזדהות עם המחשבה , אמנם1 המפתח המרכזי כדי למצוא בלדה או מנגינה עממית אמיתית

שחק ושהבידוד מ, שבאזורים המרוחקים אכן המשיכו להתקיים שירים שעברו מאב לבן לאורך מאות שנים

, לכן אין בכוונתי לטעון שההתמקדות בבידוד היא ראיה רומנטית מיסודה, תפקיד מרכזי לשימור התופעה

ואזכורה  כמעט תמיד בתחילת החומר , אך בעיני האופן הכמעט ציורי בו מתוארת עובדת הריחוק והבידוד

את רומנטיזם ובעיני היא הנקודה שמבט, כמעין הקדמה או בסיס לכל מה שהוא למעשה הפולקלור, הכתוב

 1גם הרלוונטית יותר

,  9.7.-שיצא ב" English Folk Songs From the Southern Appalachians"בהקדמת ספרו , אם כן

 :תב ססיל שארפ את התיאור הבאכ

 

רובן טובות רק במעט  –ישנן כמה דרכים בלבד . מבודד מאוד, בשל חוסר נגישותו, האזור"

אשר עד , בגבעות והעמקים האלו, ךוכ. אין שם מסילות רכבת ולמעשה, מהשבילים ההרריים

חיו התושבים שבמשך מאה שנה או יותר היו , לאחרונה היו כה מרוחקים ומסוגרים מהשפעה חיצונית

".שאר העולםלמבודדים ומנותקים מכל מעבר 
7
 

 

                                                 
4 Ibid. 
5 Tristram P. Coffin, "Folklore in the American Twentieth Century", American Quarterly, Vol. 13, No.4 

(1961), p. 53.. 
6 Ibid p. 532. 
7 Olive Dame Campbell and Cecil J. Sharp, English Folk Songs From the Southern Appalachians, The 

Knickerbocker Press, New York, 1917, p. IV. 
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נותן את פרשנותו , ניובעיקר עירו -איש האקדמיה , בנוסף לסוגיית הבידוד ניתן לראות כיצד שארפ כמלומד

 :י'לאופן החיים הכפרי והפשוט של אנשי האפאלאצ

כפי הנראה כדי שיהיה , רבים מיקמו את הרמה הפיזית והחומרית שלהם בצורה נמוכה עד כדי סיכון"

".ובכך יוכלו להרחיב את ההנאה המקסימלית מהחיים, להם יותר זמן פנוי
8
 

 

, וכי אישיותם העליזה והחברותית קסמה לו, ל אנשי המקוםאין כל ספק ששארפ התרשם מאוד מהווייתם ש

 :הוא כתב

מדבר ומאזין , אין זו הגזמה לומר שחלק מהשעות שהעברתי בישיבה על מרפסת של בקתת עץ" 

".מיהיו מבין השעות הנעימות ביותר שהעברתי מי, לשירים
9
 

 

כמעט , הן השירה היא דבר יומיומיאלמנט נוסף המופיע בכתבים מסוג הזה הוא ההתפעמות לנוכח קהילות ב

גדולים ועד קטנים שולטים ביכולת השירה , והעובדה שכל הגילאים, לדבריו של שארפ, כמו הדיבור

 .Howard W) אודום1 הווארד וודוגמא נוספת לכך אפשר למצוא בכתביו של 1 והזיכרון של מילים רבות

Odum) , ל חיי השחורים בדרום עהשאר חקר וכתב  ובין 20-פעל בתחילת המאה השסוציולוג אמריקאי

1בין עבודותיו נכללו גם מחקרי פולקלור על שירי עם של שחורים 1ארצות הברית
10
במאמר שפרסם  

 :הוא כותב ..9.-ב" Journal of the American Folklore"ב

ללמוד כמה רבים הם השירים שכושי, עבור המתבונן, זהו מקור קבוע להפתעה"
11
 111ממוצע יודע  

דם עד שא, נערים ונערות קטנים מאוד שרים את המנגינות של השירים החדשים בכישרון מפתיע

1"יכול לתהות מתי ואיך הם למדו כל כך הרבה מילים וצלילים
12
 

 

במהלך לימודיו לתואר השני באוניברסיטת , (John Avery Lomax)לומקס 1 ון א'חוקר הפולקלור ג

האזור שבו , בטקסס( בוקרים)לאסוף את שירי העם של הקאובויז , ויצא בעידוד הפרופסורים של, רדארווה

 "Cowboy Songs and Other Frontier Ballads 1"הוא הוציא את האוסף  9.0.-ב1 גדל

 :ובהן חוזרים חלק מן האלמנטים שתיארתי לעיל, אתן כמה דוגמאות מההקדמה שכתב לספר

 

בחוות הבקר המרוחקות  ...ל והלא מיושב עדיין ך המערב הגדובמקומות מרוחקים בתו, בטבע הפראי"

סקסונית שהיתה נפוצה -עדיין שורדת רוחה של הבלדה האנגלו –ניו מקסיקו ואריזונה , של טקסס

רוח זו מפגינה גם את השימור של אותן בלדות אנגליות  ...מבודדים באנגליה ובסקוטלנד ם יבאזור

, מנותקים מעיתונים וספרים, ים אנאלפביתיםאנש. וכן את היצירה של שירים מקומיים נוספים

מבטאים את עצמם דרך , למקורות קדומים של בידור והבעת רגש, נזרקים לאחור -, מופרדים ובודדים

".כמעט אותם מאפייני השירים שאבות אבותיהם נהגו להתבטא בהם לפני אולי אלף שנה
13
 

 

                                                 
8 Ibid, p. V. 
9 Ibid, p. X. 
10 The American Sociological Association Website: 

http://www.asanet.org/about/presidents/Howard_Odum.cfm  
, ב"אשר היתה מקובלת בשימוש האקדמי בתקופות מסוימות בארה, Negroר במקורות שתרגמתי מהם מופיעה המילה כאש 11

 1כדי להדגיש את השינוי שהתרחש במינוח לאורך השנים" כושי"בחרתי להשתמש במושג 
12 Odum, Howard W., "Folk-Song and Folk-Poetry as Found in the Secular Songs of the Southern 

Negroes", The Journal of American Folklore, Vol. 24, No. 93 (1911), p. 259. 

13 John A. Lomax, Cowboy Songs and Other Frontier Ballads, The Macmillen Company, New York, 

1918, Collector's Note, p. I. 

http://www.asanet.org/about/presidents/Howard_Odum.cfm
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לומקס נותן את תיאורו להווייתו של הקאובוי , י כחייכנים ועליזים'וכמו ששארפ מתאר את אנשי האפאלאצ

 :הממוצע

הגשם והשלג החורפי וסופות החול האימתניות של מדבר , הוא מתמודד פנים מול פנים עם הרוח"

".מתלונן שלו-אלקלי באותו השקט הבלתי
14
 

 

ו מאפיין נוסף של חוקרי ואוספי הפולקלור של אותה התקופה היה הרגש המשותף שהם חוו לגבי שקיעת

1של הפולקלור והצורך למהר ולאסוף כמה שיותר פיסות פולקלור לפני שהמסורות הללו ייעלמו לחלוטין
15
 

והאוספים שהוציא השפיעו , של ארצות הברית חשוביםון לומקס נחשב לאחד מאוספי שירי הפולקלור ה'ג

1רבות על הקאנון שהגדיר מהם שירי עם אמריקאים
16
ים וסוציולוגים כמו חוקרי פולקלור נוספ, לומקס 

את  כמשקפתב "החזיקו בתפיסה על תרבות הפולקלור בדרום ארה, שהוזכר קודם, האוורד אודום בהם

רבים כמו לומקס , של המודרניזציה פרגמנטציהכתגובה ל1 אמריקאית באזור-רוהאפ מורשתהנוכחות של ה

1הציגו את עמדתם על הדרום באופן שנבע מהירושה של הרומנטיזם
17
שונות של הפיכת המצב הגרסאות ה 

מעין גן עדן אלטרנטיבי לצפון הרכושני , תעשייתי-בדרום לפסטוראלי עשו אידיאליזציה למטעים כדבר פרה

1והמסחרי
18
לומקס בלט במיוחד בהשקפה שהתיעוש הורס את , (Jerrold Hirsch) רולד הירש'לפי ג 

1מסורות הפולקלור
19
אמריקאית נבעו בעיקר מתוקף -השקפותיו הפטרנליסטיות על האוכלוסיה האפרו 

כחלק "1 גזענית שמרנית"ההשקפות של הדור אליו הוא שייך ובשל היותו אדם דרומי לבן בעל גישה 

והכל נשמר על מקומו בשלום כל עוד הם מבינים , מתפיסה זו קיימת האמונה שלשחורים יש מקום בדרום

1את מקומם ונשארים בו
20
אמריקאים כראיה -קאובויז ושירי עם אפרוון לומקס הציע באותה המידה שירי 'ג 

אמריקאים התפתחה -אך אפילו שעבודתו על שירי העם האפרו1 לתרומת האזור ממנו בא לתרבות הלאומית

, שוויונית המשתמעת מעבודתועדיין היה לו קשה לקבל את המשמעות הדמוקרטית וה, וגדלה במשך השנים

מהשכבות הנמוכות כל כך של סולם המעמדות  למעשה העובדה שאמנות נפלאה כל כך הגיעה והיא

1החברתי
21
רעיונותיו של לומקס לגבי העוני והבידוד חשפו את חוסר יכולתו לראות פולקלור כדבר שיכול  

ונראה כי לא היה ער לכך , תהליך שספרי השירים שערך והוציא קידמו, לנבוע מאימוץ של תרבות זרה

1חשש שהוא תורם לשינוי החברתי הספציפי שממנו
22
גישתו של לומקס לשירי העם שיקפה נוסטלגיה אל  

עבר  –נוסטלגיה המשקפת את עברם , ב"העבר כמו אצל הקולגות שלו שחיפשו אחר בלדות בריטיות בארה

1שהולך ונעלם
23
העובדה שלארצות הברית לא היתה תקופה מאוחדת בעברה שהניבה מורשת פולקלור  

1תוסים והחכמה העתיקה שתעניק בסיס מוכח לתרבות חיהלא אפשרה לה לפתח את אותם המי, דהיאח
24
אך  

                                                 
14 Ibid, p. V. 
15 Coffin, p. 532. 
16 Jerrold Hirsch, "Modernity, Nostalgia, and Southern Folklore Studies: The Case of John Lomax", The 

Journal of American Folklore, Vol. 105, No. 416 (1992), p. 183.  
17 Hirsch, p. .84. 
18 Ibid 
19 Ibid 
20 Hirsch, p. .85. 
21 Ibid 
22 Hirsch, p. .88. 
23 Hirsch, p. .89. 
24 Hirsch, p. .90.  
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אמריקאים נבעו מהתרבות ומהדעות שהכיר והיו מקובלות -אפילו שעבודתו ויחסו הגזעני אל האפרו

צירופו של  –ויש הזוקפים לזכותו תרומה משמעותית נוספת , עבודתו מוערכת מאוד, בסביבתו לגבי גזע

1הפולקלור לשורות חוקרי, אלן לומקס, בנו
25
 

, (932-3.בין )הוא התחנך באוניברסיטת הארוורד 1 בטקסס, 9.5.-נולד ב (Alan Lomax) אלן לומקס

9391.-בה עשה עבודת גמר באנתרופולוגיה ב, אוניברסיטת טקסס ולבסוף אוניברסיטת קולומביה
26
בשנת  

ת שדה בדרום ארצות לסיבוב של הקלטו, ון לומקס'ג, הצטרף לאביו, כאשר היה בן שבע עשרה, 933.

1הברית
27
 

 985.עד  933.כשבע פעמים בין השנים אלן לומקס נסע  ,בעיקר למדינת מיסיסיפי, אל אזור הדרום

1ומספר הקטעים שתיעד מגיע לכמה אלפים, לאסוף חומרים ולתעד נגנים שחורים שונים
28
, 937.משנת  

ונגרס בוושינגטון הבירההחל לעבוד תחת אביו בארכיון למוסיקת עם אמריקאית בספריית הק
29

ושניהם , 

1תרמו רבות להתרחבות המחלקה
30
היה אחראי על סדרת תוכניות חינוכיות ברדיו  946-9.בין השנים  

אלן לומקס היה שותף בארגון 1 ב ובבריטניה"ובטלוויזיה שעסקו במוזיקת פולקלור אמריקאית ושודרו בארה

 1הרצה באוניברסיטאות שונות לאורך הקריירה שלוובנוסף , ב"של פסטיבלי מוסיקה עממית שונים בארה

תרומתו למחקר שירי העם נחשבת בעיקר בשל החלוציות שהפגין בראיה שלו את הפרט הספציפי יחד עם 

1הקשר תרבותי פנורמי כולל
31
 

אלן לומקס מעיד על עצמו 1 היו עוד כמה השלכות, הראיה הספציפית של הפרט, אך לפן הזה של עבודתו

בעל "שהוא , 993.-שיצא ב, "The Land Where the Blues Began"ו האוטוביוגרפי בתחילת ספר

"1אשר הוא מתקשה לשלוט בה כאשר הוא יוצא לצוד שירים, נטייה לאימפולסיביות ורומנטיות
32
  

אולם כאשר מתבוננים לעומק , כי אלן לומקס ירש משהו מתפיסותיו הרומנטיות של אביו, אם כן, נראה

 1הפרדה וחלוקה בין אספקטים שונים של רומנטיות זובנושא נדרשת 

                                                 
25 Patrick B. Mullen, The Man Who Adores the Negro, University of Illinois Press, 2008, p. 78. 
26 Nolan Porterfield and Darius L. Thieme. "Lomax." Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford 

University Press. Web. 2 Oct. 2013. 

<http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/48410pg2>  
27 Mullen, p. 79. 
28 See, > http://www.culturalequity.org/alanlomax/ce_alanlomax_index.php> 
29 Nolan Porterfield and Darius L. Thieme, "Lomax". 
30 See, > http://www.culturalequity.org/alanlomax/ce_alanlomax_index.php> 
31 Nolan Porterfield and Darius L. Thieme, "Lomax".  

32 Alan Lomax, The Land Where the Blues Began, Pantheon Books, New York, 1993, p. 3. 

 

http://www.culturalequity.org/alanlomax/ce_alanlomax_index.php
http://www.culturalequity.org/alanlomax/ce_alanlomax_index.php
http://www.culturalequity.org/alanlomax/ce_alanlomax_index.php
http://www.culturalequity.org/alanlomax/ce_alanlomax_index.php
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 אופן הכתיבה של אלן לומקס כביטוי לפן הרומנטי של עבודתו

בספרי , אם במסמכים שמלווים הקלטות שדה, אחד המאפיינים הבולטים בעיני בכתיבתו של אלן לומקס

 קלטותיו על הבלוזאו בספר הזיכרונות שלו המסכם את עבודתו וה, שערך יחד עם אביו לורפולק

 The Land Where the Blues Began"" ,הוא השימוש בשמות הפרטיים של האנשים אותם הקליט ,

הוא מרבה להציג את הסיפורים האישיים 1 ובתיאור מאפיינים שונים במראה שלהם ובנוף בו הוא פגש בהם

יקה ולפולקלור שהוא הרבה מעבר להתייחסותו הספציפית למוס, של האנשים אותם הוא מקליט ומתעד

חוקר אמריקאי של השפה האנגלית , (Patrick B. Mullen)מולן 1 על פי פטריק ב1 חוקר וגם כותב עליהם

תגובותיו הרגשיות של אלן לומקס לשירי העם הפכו לחלק בלתי נפרד מעבודת המחקר ", והפולקלור

"1לאורך כל חייו, והכתיבה שלו
33
 

, ותיעודיו השונים בין הרושם שעושים עליו האנשים שהוא פוגש אלן לומקס כמעט ולא מפריד בכתביו

המילים , ובין המוסיקה, הנופים שמקיפים אותם ושגרת היום שלהם, הסיפורים היומיומיים של חייהם

שערך יחד עם אביו ושיצא לאור בשנת Our singing country", "את הספר 1 והתרבות שהם יוצרים

הם מתארים את נופיהם 1" אלו האנשים שעושים את ההבדל, מדינה בכל: "הם פותחים במשפט, .94.

האנשים 1 "ומסבירים שבכל נוף מה שייחודי הוא הדברים שהאנשים יצרו בתוכו, השונים של ארצות שונות

, המסוגלים להשאיר את חותמם על המילים או על המוסיקה של מדינה מסוימת( ביניהם גם המשוררים)

1"ובמקום של כבוד משאירים זאת לזמן ארוך
34
 

נמצאים , של הקלטות מארכיון המרכז האמריקאי לפולקלור( Liner Notes" )הערות אלבום"בקבצי 

ובהם לפני כל מלל של שיר נהוג היה לכתוב הקדמה קצרה , קבצים ישנים שחלקם נערכו בידי אלן לומקס

ים כאלה מצאתי שתיאוריו של מהסתכלותי בכמה וכמה קבצ1 להקשר בו השיר נאסף או למידע חשוב לגביו

, בין סביבהמשקפים את הקשר ההדוק שהוא יוצר ו, שלהם דימוייםותם ובעושר הציוריבלומקס בולטים 

שהוקלט  (work song" )שיר עבודה"מ, אביא דוגמא להקדמה כזו1 והיווצרות של שיר, רגש, חוויה אישית

 :933.-במחנה אסירים בטקסס ב

בחוות הכליאה בדרום , ונגלים של קני הסוכר הירוקים לסגולים'ת הגכאשר הקור הופך א, בסתיו"

כאשר הם . כדי לקצור, אטות'הגברים הולכים לתוך השדות עם סכינים ארוכים דמויי מצ, טקסס

ים מנצנצים בין אגודות סכיניהם הארוכ ...בין מעברי השיחים הגבוהים , הבוץהולכים בכבדות דרך 

השיר מטפס (. Ain't no more cane on this brazis)ר העגום הזה השי משם עולה... הגבעולים 

, מתעמם ומתחזק בשנית, מהאדמה השחורה והרטובה ונישא לאורך השדה כמו אוויר של רוח קרירה

1"העצוב, כאשר כל אחד מוסיף את האנחה שלו לפזמון החוזר
35
 

 

 :939.-ב דוגמא נוספת מאותו הקובץ היא ההקדמה של שיר עבודה נוסף שהוקלט

"Long Hot Summer Days " הוא שיר נוסף של עבודה בשדות שלמקצב שלו טפטפו האסירים את

הם אומרים שבבית הסוהר בימיו . הכאב האיטי של ימי הקיץ החמים והארוכים של עבודות הכפייה

                                                 
33 Mullen, p. 80. 

34 John A. Lomax and Alan Lomax, Our Singing Country, Dover Publications, New York, 2000, p. vii. 

35 Alan Lomax, AFS L 3: Afro-American spirituals, Work songs, and ballads, p. 5. 



 .0 

ל מהרגע בו אתה יכו –' לא יכול'-ל' יכול'-היית עובד מ"  כאשר השירים האלו נוצרו, הראשונים

".בלילה, עד הרגע שאתה לא יכול לראות, בבוקר, לראות
36
  

 

 The Land Where the"בספרו  Son House))סאן האוס כאשר אלן לומקס מתאר את המפגש שלו עם 

Blues Began "הוא כותב: 

החורש , קורע את פני השטח של המוסיקה כמו הטרקטור שלו, גרוני וצרוד ומלא תשוקה, קולו"

גורם לה להגיר את שרף השיר , קורע את האדמה השחורה והרטובה בעת האביבמפריד ו, עמוק

באותו , ות אקורדים זרים מתוך מיתרי המתכתטצוב, המחוספסות מעבודה, בזמן שידיו החזקות, שלה

1"בסתיו... האופן שהן צבתו טונות רבים של כותנה 
37
  

 

אדם עצמו נוהג לעשות נובעים בעיני תיאורים כאלה המחברים בקשר ישיר את השירים עם הפעולות שה

וגורם לבני האדם לפנות לכיוונים , מהסיבה שתהליך היווצרות של שיר הוא דבר שמזמן מיסתורין וסקרנות

וכמובן , מבין חוקרי הפולקלור שקדמו לאלן לומקס1 מיתיים ורומנטיים כדי להסביר את אופן היווצרותו

מצאתי , ססיל שארפ ורבים אחרים, הוורד אודום, ון לומקס'ו גכמו אבי, צגים דור אחר ותפיסות שונותימי

, סופרת וחוקרת פולקלור אמריקאי מוערכת, (Dorothy Scarborough)שכתביה של דורותי סקרבורוו 

 1 מזכירים בחלקם את אותם המאפיינים שאלן לומקס ניחן בהם

ובו היא פורשת אוסף " On the Trail of Negro Folk-Songs"ספר בשם  925.-הוציאה ב סקרבורוו

או כמו שהיא מכנה את , וכן גם את משנתה בנוגע לחקר הפולקלור, אמריקאיים-נכבד של שירי עם אפרו

אך הוא , שאי אפשר להתעלם ממנה, הספר אמנם כתוב בנימה אישית יחסית"1 ציידת שירים" -עצמה 

 1 של אלן לומקסזו משקף נימה דומה ל

אחרת הם , ובעזרת מילות קסם, אתה חייב לדבר אליהם בעדינות 111 קמקיםשירי עם הם ביישנים וחמ"

1"ייעלמו מאוזנייך
38
ותאוות , כאשר אתה מקשיב כשליבך באוזניך, וגם אם כבר מצאת התחלה של שיר" 

שוקע כמו ראש של צב , השיר נסוג, אם אתה מביע יותר מדי עניין1 אתה עלול להפסיד, הפולקלור בעיניך

1"ואין כמות של מילות פיתוי שתגרום לו להופיע בחזרה, נובחזרה לשריו
39
מתייחסת בצורה סקרבורוו  

ובנוסף היא מתארת את 1 סבלן וחרוץ :לכך שהוא צריך להיות כמו בלש, פואטית לאופיו של צייד השירים

ן ושאי, ההתלהבות העצומה שלה מהתחום ואומרת שאין דבר יותר מרתק בעיניה מללמוד על שירים ישנים

1לב מללכת ולחפש אותם תהרפתקה יותר שוב
40
מציינת שלסביה משני הצדדים היו מטעים  סקרבורוו 

והיא מצרה על כך שבגיל צעיר יותר לא התעניינה בשירים , היא גדלה בין שירי העם האלה1 ועבדים רבים

יא רואה בהם וה, עבורה החיפוש אחר השירים הוא גם החזרה אל ילדותה ואל זיכרונותיה הישנים1 הללו

טיפלו בה והיא , אמריקאים שהיו בביתה-וביחסים שהיו לה עם האנשים האפרו, כקשורים קשר עמוק בחייה

דוגמא לזיכרון כזה מתוארת בספרה כאשר היא רואה בזכרונה את 1 היתה צופה בהם עושים מטלות שונות

ולה עולה גבוה כמו הבועות ק: "שרה תוך כדי, שהיתה עושה בימי שני בבוקר כביסה בחצר הבית, סוזי

                                                 
36 Ibid. 
37 Lomax, The Land Where the Blues Began, p. 18. 
38 Dorothy Scarborough, On the Trail of Negro Folk-Songs, Harvard University Press, 1925, p. 3. 
39 Scarborough, p. 4. 
40 Scarborough, p. 6. 
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מכשף בקולה ובאופן בו בחשה במוט הארוך בסיר הכביסה -עבורי היה משהו כמו1 שעלו ודילגו מהבגדים

"1הרותח
41
  

הקושרת בין הקול סקרבורוו ניתן לראות דמיון בדרך התיאור הפואטית של , מלבד תקופתה המוקדמת יותר

כשם שהן , ות מיתרי גיטרהטמקס קושר בין ידיים שצובכמו שאלן לו, ובין בועות הסבון, העולה גבוה

, שניהם מציגים למעשה את השיר כדבר המעוגן לנוף או לפעולה מסוימת1 צובתות ואוספות כדורי כותנה

 1 בדרך אשר מתייחסת להיווצרותו באופן דטרמיניסטי

נובעת מהיכרותו עם  כי אין לדעת האם הפואטיות והפרוזאיות בה אלן לומקס משתמש, ילדעת ,יש לציין

או מעצם החוויה הרגשית שמלווה אותו במפגשיו עם אנשי הדרום , כתבים קודמים מתחום הפולקלור

 1  ובמהלך סיבובי ההקלטות שלו

 

 פוליטיקה כביטוי לרומנטיזם של אלן לומקס

 מולן מסביר 1פטריק ב, כישות חוקרת אחת" לומקסים"חוקרים רבים מתייחסים פעמים רבות לאף ש

, כבר מההתחלה הוא ניכר בשוני מאביו, שמלבד העובדה שאלן לומקס החל לעקוב אחר צעדיו של אביו

1במיוחד בנושאים פוליטיים
42
כבר בסיבובי ההקלטות הראשונים שלהם ניכר היחס השונה , הוא מראה כיצד 

 תי נדלהכלא שימשו מקור בלבתי ה שניהם עבור1 אמריקאיים-של האפרו" חופש"של שניהם לסוגית ה

רדיו והשפעות של האדם , אז'מקור שבעיניהם היה המנותק ביותר מכל השפעה של ג, להקלטות של שירים

" שחורים"האסירים נהיו מבחינה תרבותית יותר , ון לומקס תיאר בכתביו'מולן טוען כי כפי שג1 הלבן

1ה יותר ישירה בשיריהםוביטאו את דאגותיהם בצור, אמריקאי-דיברו יותר בסגנון הדיבור האפרו, בכלא
43
 

, ובחוות העבודה, ון לומקס כאשר הוא מסביר שהנשים והגברים אותם ביקרו בבתי הכלא'מולן מצטט את ג

נראה "ון כותב על בנו כי 'ושג ,ראו בהם תקווה שתהיה להם הזדמנות נוספת להיות אי פעם בעולם החופש

 "1 היה שאלן רוצה לשחרר את כולם לחופשי

ון היו פטרנליסטים בגישתם אל 'לציטוט זה מצד אחד בשל העובדה שבעיניו גם אלן וגם גמולן מתייחס 

ופעילותו , ומצד שני הוא מסביר שאלן לומקס הביא מימד נוסף לגישה זו, אמריקאית-האוכלוסיה האפרו

ואת , הפוליטית בהמשך אולי נבעה מהחוויות האלה שצרבו בו את הסבל שראה ואת הרחמים שהרגיש

1ן שלו לעזורהרצו
44
 

העבודה שהם השתמשו בציוד הקלטה שהחליף את המחברת והעט של חוקר הפולקלור נטעה באלן לומקס 

ראיה 1 והוא ראה את עבודתו כמאפשרת לאנשי הדרום להשמיע את קולם לראשונה, תחושה של שליחות

דמה הם מתארים ון ואלן לומקס ובהק'שערכו יחד ג" Our Singing Country"לכך ניתן למצוא בספר 

כיצד עם ההתפתחות של מכונת ההקלטה הניידת אפשר לתעד בצורה הנאמנה ביותר את מה שאנשים 

, כדי לחכות לעט שכותב בפנקס, אם פעם אדם ששר עבור פולקלוריסט היה צריך לעצור מדי פעם1 אומרים

                                                 
41 Scarborough, p. 8. 
42 Mullen, p. 80. 
43 Mullen, p. 83. 
44 Mullen, p. 84. 
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1מה שברצונו להדגישבמהלך השירה ולהדגיש את  כעת הוא יכול לשכוח את עצמו, בלבלותוך כך היה מת
45
 

, שמאפשרים לתעד את השירים בצורה רב ממדית, בנוסף לפירוט היתרונות האחרים של מכונת ההקלטה

ון ואלן לומקס נותנים גם דוגמאות לאופן בו 'ג, או רקיעות רגליים אם ישנן, המשלבת גם מחיאות כפיים

באחת הדוגמאות הם מתארים כיצד 1 רושהיתה דבר זר בנוף שהכי, הגיבו האנשים השונים למכונת ההקלטה

 Well, I guess": לאחר שסיים להקליט אמר1 אסיר צעיר ביקש מהם לעשות הקלטה, בבית כלא בטנסי

when they hear that up there in the White House, them big men sho goin' do something 

fo this po' nigger"1
46
 

העובדה שהיא נמצאת בהקדמת הספר , משעשעת לכאורההמובאת כה בעיני נראה כי אפילו שזו אנקדוט

ון ואלן לומקס באמת חשו רגש של שליחות וראו את עצמם כמתווכים בין אוכלוסיית 'מצביעה על כך שג

 1 יותר" מתקדמים"ובין חלקי החברה ה" עממים"וה, אנשי הדרום

טוענים ש, ואנ: "ת אינדיאנה הוא אמרבנאום שנשא אלן לומקס בכנס בינלאומי של פולקלור באוניברסיט

אנחנו צריכים להגן עליהם 111 מחויבות לאנשים אותם אנחנו מייצגים ב נושאים, בכיכר השוקעבור העם 

אך המתחיל לנוע לכיוונם ועומד להתנגש , ולפרש להם מה מתרחש בעולם שהם לא יוצרים, להסביר להם

, אבל גם התנשאות כלפי העממים, כאן מעין רוחב לבמולן מתייחס למילים אלה וטוען שיש 1" בתרבותם

לגישה זו , אולם מולן מוסיף שלמרות זאת1 שלפי תפיסתו של לומקס לא יכולים להציג או לייצג את עצמם

1היתה משמעות פוליטית סוחפת בשנות הארבעים המאוחרות
47
 

ורשת העממית של ארצות ון ואלן לומקס נתפסו כמשמרי המ'ג, (Benjamin Filene)מין פילן 'לפי בנג

1יצרו אותה, אם כי בעיניו יותר מששימרו אותה, הברית
48
, ון ואלן לומקס ביחד'פילן מתייחס במאמרו לג 

ון היה יותר שמרן בדעותיו והיה מעוניין פחות לשלב כיוונים פוליטיים 'אפילו שבמקום מסוים הוא מציין שג

1נדה פוליטית מוגדרת'ה אגולכן פילן מסביר שלעבודתם לא תמיד הית, בעבודתם
49
כדי להבין יותר לעומק  

את מקומם של שירי העם אצל אלן לומקס כמשרתים או משקפים את גישתו הפוליטית יש לחזור אל שנות 

פילן מתאר כיצד האופן שבו ראו הלומקסים את 1 לאחר פרוץ המשבר הכלכלי הגדול, בארצות הברית 30-ה

פילן טוען כי 1 30-ממעורבותם בפוליטיקה ובחברה בשנות הר האמריקאית הושפע ומורשת הפולקל

הלומקסים הציגו פן  1בתרבותםמקורות כוח  חשו צורך למצואבעקבות המשבר הכלכלי הגדול אמריקאים 

מכיוון שחששו שהמסחור 1 מיושן וכפרי שהם הרגישו שממצה את היצירתיות והחיות של המדינה, ספציפי

תית הם היו נחושים ללכת ולהקליט במקומות שיניבו את ההקלטות הכי והתיעוש יפגעו במוסיקה המסור

והפיכתה לפופולארית בו , שימור התרבות –פילן מתאר כיצד נוצרה סתירה בעבודתם 1 אותנטיות ואמיתיות

1בזמן
50
וכשמצאו סגנון מוסיקלי , התאימו לקונספציה שהחלו לפתחא הם התעלמו משירים של טענתול 

                                                 
45 John A. Lomax and Alan Lomax, Our Singing Country, p. xiv. 
46 John A. Lomax and Alan Lomax , p. xv. 
47 Mullen, p. 90. 
48 Benjamin Filene, ""Our Singing Country": John and Alan Lomax, Leabelly, and the Construction of an 

American Past", American Quarterly, Vol. 43, No. 4 (1991), p. 604. 
49 Filene, p. 607. 
50 Filene, p. 604. 
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אפילו במחיר של ליטוש , והם היו נחושים להשיג קהל עבור ,והתאים למה שחיפשו ,שמצא חן בעיניהם

1עצמו מןיצירה של דמות ציבורית שקרית לא החספוס של המוסיקה ולעיתים
51
  

שכפי הנראה באמת היו נחלתו , אך בעיני בכל זאת נכון להפריד ביניהם כאשר נכנסים לרעיונות הפוליטיים

ביחד עם עוד כמה פולקלוריסטים שנחשבו , מולן מתאר כיצד אלן לומקס1 של אלן לומקס ולא של אביו

1 עיונות מרקסיסטיםפוליטיים בהשפעת ר-היסטוריים, בנו עקרונות שמאלניים, "New Deal"לתומכי ה

פולקלוריסטים ואתנוגרפים שעבדו ישירות עם אוכלוסיות משוללות זכויות  רעיונות אלו היו בשימוש

1אזרחיות
52
לקבוצה , הפך אותם אלן לומקס, אמריקאים-והקשר הרגשי שחש לאפרו, קע שלובגלל הר 

1העיקרית בה התמקד בעבודת השדה שלו ובאקטיביזם הפוליטי שלו
53
חזית "באלן לומקס היה דמות פעילה  

קואליציית ארגוני השמאל בארצות הברית של שנות השלושים והארבעים, (Popular Front" )העממית
54

  1

ככלי , אותם אלן לומקס אסף והחל להקדיש להם את חייו, ראו את שירי העם של התקופה אנשי השמאל

השירים 1 ישירים והזמינו השתתפות המונית, שירי העם היו פשוטים1 חשוב בדרך לשינוי החברתי שרצו

1ביטאו את הדאגות והתחושות של האדם הפשוט
55
 

רבותו של אלן בשמאל הפוליטי גרמה לו מתארת כיצד מעו( Marybeth Hamilton)המילטון ' מריבת

ה ההתמקדות שלו בתיעוד תכחלק ממגמה זו הי1 ברוח הקדמהלרצות להחיות מחדש את תחום הפולקלור 

1גסים וכאלה שצונזרו ולא זכו להתייחסות בקרב דור חוקרי הפולקלור שקדם לו, של שירים וולגריים
56
 

-שזעקו על הגסות של השירים החילוניים האפרו, הישןהוציא את עצמו מבין חוקרי הפולקלור מהדור , בכך

 Gates)חוקר הפולקלור גייטס תומס המילטון מצטטת את 1 קיומםוסירבו להציג ראיות ל, אמריקאיים

Thomas )אלא , היא לא למצוא אותם, הבעיה האמיתית עם שירי העבודה של השחורים" 926.-כתב בש

1"יפגמועבור פרסומם כך שהרעיון והאיכות של השיר לא  לסווג אותם ולצנזר אותם, לבחור מביניהם
57
 

1"עםלצד המלודיות הרכות והמלהיבות של ה צורמיםשירים אלו "עבור הווארד אודום 
58
לדעתה של  

נבעה מנקודת מבט פוליטית שכוונתה היתה לשחרר את  והמילטון העובדה שאלן לומקס הקליט חומרים אל

1ויקטוריאניםעם מהכבלים הההקונספט של מוזיקת 
59
בתחילת שנות הארבעים של כותבת כי המילטון  

ואלן ( Fisk)אמריקאים מאוניברסיטת פיסק -יצאה קבוצה מעורבת של סוציולוגים אפרו 20-המאה ה

המילטון מציינת 1 במיסיסיפי Coahoma מחוזאמריקאית ב-יקה אפרוסלחקור מו, לומקס מספריית הקונגרס

שלואיס בתקופה ( האזור המישורי שבין נהר המיסיסיפי לנהר היאזו) דלתהשל ה, המצב שהיה באזור זהכי 

הקדמה 1 בעיקרו תוצאה של מודרניות ואורבניזציה היה, ואלן לומקס הגיעו אליו( Lewis Jones)ונס 'ג

אשר שם המנהגים המסורתיים היו בעוצמה , בלטה במיוחד לנוכח המחוזות ההררים שבמזרח הדלתה ושל

                                                 
51 Ibid. 
52 Mullen, p. 90. 
53 Ibid. 
54  Mullen, p. 91. 
55 Ibid. 
56 Marybeth Hamilton, "The Blues, the Folk, and African-American History" Transactions of the Royal 

Historical Society, Vol. 11 (2011), p. 24. 
57 Hamilton, p. 25.  
58 Ibid. 
59 Hamilton, p. 25. 
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יות מיניות ושיקעו את והתנסו בחו, מסבירה שבתקופה ההיא הצעירים החלו ללעוג לכנסיההמילטון 1 רבה

1מכוניות וסרטים ,(מכונות תקליטים) Jukeboxes עצמם בשוק ההמוני של
60
הרצון של המילטון טוענת ש 

ר אלן לומקס למצוא ביטויים לשינוי החברתי ולקונפליקט החברתי הביא אותו ללמוד את המוסיקה של אזו

הדעה הרווחת היתה אז 1 יקה דתית שחורהססיורים קודמים לאזור הדלתה התמקדו בעיקר במו1 הדלתה

שבאזור הדלתה אין מוסיקה עממית טיפוסית כיוון שהאזור נהיה מיושב לאחרונה בידי מתיישבים מאזורים 

גמא מכתביו של בדו 1אך המילטון טוענת שמה שקסם ללומקס הוא דווקא הקדמה של המקום, שונים במדינה

זוהי אשליה של פולקלוריסטים שקהילות הפולקלור טהורות ושהמסורת הישנה "שם כתב  942.-לומקס מ

היא מציינת שעבור לומקס החיפוש אחר שירים בדלתה , "והטהורה שלהם היא הדבר היחיד ששווה העמקה

1היווה קריאת תגר על הנוסטלגיה של הפולקלוריסטים
61
המשלחת של אוניברסיטת מחקרי הסוציולוגים מ 

אמריקאית של אזור הדלתה מפסיקה להיות עממית והופכת -פיסק דיברו על כך שהאוכלוסייה האפרו

מיסיסיפי היה קולם של ההבלוז שנשמע בתחילת שנות הארבעים באזור 1 למעשה לשכבת פרולטריון כפרית

, יכלו לתאר כך את הבלוז העובדה שחברי המשלחת1 חילוניים המזלזלים במסורת, פועלים עירוניים

-תפיסת האפרו –עוררה נקודת התייחסות מלכדת בקרב השמאל האמריקאי , כמוסיקה של פועלים

1אמריקאית-הם ראו את הפוטנציאל הרדיקלי בתרבות האפרו, כלומר1 אמריקאים כאוונגרד מהפכני
62
 

 

 

                                                 
60 Hamilton, p. 21. 
61 Hamilton, p. 27. 
62 Hamilton, p. 29. 
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 02-המאה ה בשנות החמישים והשישים של וההבניה הרומנטית של הבלוז "פולקהתחיית "

1 בשנות החמישים שוב היה גל שנשבה אחר אידיאל הכוח והטוהר של התרבויות הכפריות של אמריקה

בתי קפה וקמפוסים של אוניברסיטאות היוו את הבסיס , פסטיבלי מוסיקה שונים ברחבי ארצות הברית

של לפני מלחמת  "תחיית הפולק"אך בבסיס תנועה זו היה טון שונה מזה שהנחה את 1 "תחיית הפולק"ל

העניין החברתי שהיה לשמאל ולחברי החזית העממית בבלוז בתחילת שנות הארבעים קיבל 1 העולם השנייה

תפנית שונה עם הכניסה לעידן של המלחמה הקרה שדחק לשוליים רדיקליזם ושם דגש על הייחוד של 

1הפרט מול קונפורמיות פוליטית
63
דלתה במיסיסיפי ה לפיה השהמילטון טוענת כי בתקופה זו הובנתה התפי 

1היא המקום בו נוצר הבלוז
64
ה שהחלה להתבסס לגבי הדלתה כמקום בו נולד שהחוט המקשר בין התפי 

בתקופה 1 הבלוז ובין ההבניה של תדמית הבלוז בשנים האלו הוא אותה הפרדיגמה הרומנטית של הפולקלור

ישים התהליך החל בשנות החמ"1 תחיית הבלוז"אשר בסופו של דבר נקרא , ך וגובר בבלוזזו החל עניין הול

תנועת זכויות , הכללית "תחיית הפולק", (Beat Movement" )ביטת התנוע", בתקופה זו1 המאוחרות

האדם וההתפכחות של תקופת המלחמה הקרה שיחקו תפקיד מרכזי בסלילת הדרך להזדהות של לבנים 

1יסטים עם הבלוזנונקונפורמ
65
אמריקאים יצקו לתוך הבלוז את -בשנות השישים הראיה היתה שהאפרו 

ביוצרם שפה פואטית שמדברת על מציאות אנושית גדולה יותר , האנושיות שלהם ואת החוויה של הרגע

1זמניות של ניכור ואובדן-ומשקפת אמיתות על
66
 

ור הדלתה נפגשו עם נוף שונה לחלוטין מזה ציידי השירים של אמצע שנות החמישים והשישים שנסעו לאז

בשל תהליכים שפקדו את 1 שראו אלן לומקס והמשלחת מאוניברסיטת פיסק בתחילת שנות הארבעים

שנעשה בעשור שלפני בנער שחור בגלל ששרק ' אירוע של לינץ1 היתה הגירה גדולה לכיוון הצפון, האזור

"Mississippi Freedom Summer"ובנוסף קמפיין ה, לאישה לבנה
67
העלו את המיסיסיפי לתודעתם של  

91.-של מחוז שתקוע באמצע המאה ה, ליברלים לבנים ושיוו לאזור מראה עגום בעיניהם
68
 

זהו המיקום היחיד שיכול היה לגרום למוסיקה כה חדורת ייסורים וריחוק , עבור השותפים לתחיית הבלוז

1להתהוות
69
 

אמריקאית היו -והאופן שבו הם תפסו את האוכלוסיה האפרו, הכתיבה של לבנים על שחורים בתקופה זו

מבוססים לא רק על ראיונות ותצפיות של חוקרים בתחום אלא גם על הנחות מסוימות שרווחו ביניהם לגבי 

אמריקאיים הגיבו להתעניינות הלבנים בתחום ויצרו תרבות -זמרים ומוזיקאים אפרו1 אמריקאיים-חיי האפרו

                                                 
63 Hamilton, pp. 30-31. 
64 Hamilton, p. 32. 
65 Christian O'Connell, "The Color of the Blues: Considering Revisionist Blues Scholarship", Southern 

Cultures, Vol. 19, No. 1 (2013), p. 69. 
66 Hamilton, p. 31. 

רובם סטודנטים לבנים , אלפי פעילי זכויות אזרח1 964.קמפיין מתוקשר מאוד שנעשה בדרום ארצות הברית בקיץ של  67

יתנה להם אפילו שנ1 אמריקאית-ירדו לדרום כדי להביא קץ לשיבוש המתמשך של זכות ההצבעה של האוכלוסיה האפרו, מהצפון

במשך מאה שנה לאחר מכן עדיין מדינות רבות בדרום מנעו את מימוש זכות ההצבעה של השחורים , 870.-זכות הצבעה ב

תר אזרחים שחורים כדי שיוכלו להצביע ומטרת הקמפיין היתה לרשום כמה שי1 חוקים שונים והפחדות, בדרכים שונות של מיסוי

 (online.org/History/freedom_summer.htm-http://www.core -נלקח מהאתר )
68 Hamilton, p. 33. 
69 Ibid. 

http://www.core-online.org/History/freedom_summer.htm
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1תגובה משותפת לכך
70
כי  993.-מולן מצטט אחד מהפעילים הלבנים של תחיית הבלוז שכתב על כך ב 

, אשר עליו התחלנו לחשוב, חשבו שגילו דבר בשם בלוז[ של הבלוז]אלו מבינינו שהשתתפו בתחייה "

ו את נבנינו ועיצב, על ידי האינטרפרטציות שביצענו, במקום זאת1 ובמקרים מסוימים להציג, לנתח, לתעד

1"ו אותו חשבנו שמצאנוהדבר עצמ
71
 

, אמריקאיים בידי לבנים קשור לקונספט הרומנטי של הפולקלור-הנושא הספציפי של ייצוג של אפרו

קידמה והתפתחות , כאידיאל פסטוראלי העומד להיעלם בשל מודרניזציה, שמתעניין בעממיות טהורה

, 9.-אמריקאית במאה ה-יה האפרוהפסטורליות הפולקלורית הזו היתה בשימוש ביחס לאוכלוס1 הטכנולוגיה

ון 'עד לתחיית הבלוז בשנות החמישים והשישים הוא בין השאר ג, אך מי שאפשר את ההעברה שלה הלאה

ון 'אמריקאית את אותו האידיאל הפסטוראלי שג-מי שכתבו בזמן תחיית הבלוז ראו בתרבות האפרו1 לומקס

נתפסו בעיניהם כמייצגים של  60-ל שנות הוהמוסיקאים השחורים ש, לומקס ראה בה בשנות השלושים

1הפשטות הכפרית הזו
72
  

שמע ( Bob Koester)המפיק בוב קוסטר , .96.-בכי " הצבע של הבלוז"כותב במאמרו ( Lawson)לוסון 

עבורו זה היה 1 מתגורר בעירה קטנה בטנסי( Sleepy John Estes)ון אסטס 'שנגן הבלוז הוותיק סליפי ג

והדעה הרווחת היתה כי  .94.,שהדיסקוגרפיה של אסטס הראתה שלא הקליט דבר מאז  גילוי מפתיע כיוון

עמד בכל הקריטריונים של , על מרפסת עץ קדמית, מבודד, עיוור, אסטס1 הוא כבר אינו בחיים

"Bluesman( "1 כתרגום למושג זה" איש הבלוז"בהמשך אשתמש ב)קוסטר תאר את עיירתו של  965.-ב

אמריקאית וחוקים -צריפים מבודדים של האוכלוסיה האפרו, עם כיכר עיר קלאסית, אסטס כנוסטלגית

אסטס היה שארית של תקופה , עבור קוסטר1 ומבטאים חוסר  קדמה, רים על מכירת משקאות חריפיםוסהא

קוסטר "1 עדיין פרימיטיבית"המוזיקה שניגן תוארה כ, אבדן ראייתו הפך אותו למבודד אף יותר, שחלפה

, באירופה" American Folk Blues Festival"לסיבוב הופעות של ה, ותו מייד לסדרת הקלטותהחתים א

עשרים שנה לאחר 1 בצפון ארצות הברית ים'ולסיבוב הופעות של כמה חודשים בקמפוסים של קולג

אך הפעם לא היה זה בשל המודרניות 1 אסטס היה מפורסם שוב, הקריירה המוסיקלית הראשונה שלו

הקהל 1 והוצג כפיסה של מסורת ופשטות מתקופה שנגמרה, "שןוימ"אלא בגלל שהיה , שלו והחדשנות

1יכול היה להרגיש שהוא שומע את הבלוז האמיתי 60-שראה אותו בשנות ה
73
  

בשנות השישים דור צעיר של אמריקאים שגדל בשפע שלאחר מלחמת העולם השנייה לוסון מסביר ש

ות תרבותיות נוספות מבין פיתח צמא לאלטרנטיב, מה הקרההמלחובעיצומה של הקונפורמיות של 

ואמינים כמו הבלוז נכנס תחת הקטגוריה של שירים שורשיים 1 אפשרויות הצריכה הרחבות שהיו לו

חוויה שזמרים ממוסחרים יותר כמו אלביס פרסלי ופרנק סינטרה לא יכלו , אזאון ב'וגשיריהם של בוב דילן 

את שיריו שמתארים את המציאות המרה של , הזעקה בשיריו של אסטס קוסטר תאר את1 לעורר עבורם

                                                 
70 Mullen, p. 119. 
71 Ibid.  
72 Mullen, p. 120. 
73

 R. A. Lawson, "The First Century of Blues: One Hundred Years of Hearing and Interpreting the Music 

and the Musicians", Southern Cultures, Vol. 13, No. 3 (2007), pp. 41-42.  
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1בצורה שמערבבת ייאוש ותקווה, העיירה ממנה בא
74

ההיסטוריון לורנס לווין לוסון מתייחס לדבריו של   

(Lawrence Levin ) מתאר ששירי הבלוז שלפני מלחמת העולם הראשונה נועדו לעורר חוויות בהם הוא

מי שהאזין לאסטס בשנות השישים לא חלק את רוב 1 וצה ולייצר שחרור והקלההמשותפות לאותה הקב

1חוויותיו של המוסיקאי אבל ההתלהבות שלהם מהשירים ומהתוכן שלהם חצתה את המכשול
75
 

ונסון ידוע כיום בשל מיתוס 'ג1 ונסון'היא דמותו של רוברט ג 60-דוגמה לתדמית שעוצבה לבלוז בשנות ה

אך כישוריו היו נמוכים , חס את העובדה שהיה נער נלהב בעל רצון רב לנגן בגיטרהשמיי, העסקה עם השטן

עם כישורי נגינה יוצאים , ואת הופעתו המחודשת לאחר תקופה ארוכה בה נעלם, מאוד והיה נלעג בשל כך

עסקה שהעניקה לו יכולת נגינה  1בצומת דרכים במיסיסיפי, בלילה, לעסקה שעשה עם השטן, מן הכלל

1הצעיר 27בגיל , ואוזית וגם לקחה את נשמתו כמה שנים לאחר מכןוירט
76
 

ונסון כדמות טראגית במהלך תקופת תחיית הבלוז של שנות השישים 'העיצוב של רוברט גלוסון מתאר כי 

בתחילת שנות השישים אוליבר (Paul Oliver 1)מופיע בעבודתו של חוקר הבלוז האנגלי פול אוליבר 

ונסון כמוטיב 'אך לקראת סוף שנות השישים הוא משתמש בחייו של ג, ופן מינימליונסון בא'מאזכר את ג

כאשר הוא מעורר סיפורים קורעי לב 1 המשקף את התגלמות הקיום של איש הבלוז הנודד, מאחד בעבודתו

ונסון כפגוע עמוקות ובעל רוח מיוסרת 'הוא מתאר את הארכיטיפ של ג, אמריקאים בדרום-של חיי האפרו

ונסון בכתביהם 'ביחס לרוברט ג, תיאורים אלה חוזרים ונשנים מאז1 שחי בתקופה טרגית יוצאת דופן וחרדה

1של חוקרים רבים מאז פול אוליבר
77
הפכה את  .96.-בנוסף הוצאה מחודשת של הקלטותיו שנעשתה ב 

1ונסון למפורסם ביותר מבין כל נגני הבלוז שעלו לתודעה בתקופה זו'רוברט ג
78
 

הופקינס היה נגן בלוז (Lightnin' Hopkins 1)דוגמא את המקרה של לייטנין הופקינס מולן מביא כ

בשנות הארבעים והחמישים הקלטותיו הופנו בעיקר אל 1 שהוקלט לראשונה אחרי מלחמת העולם הראשונה

יחד , אך לקראת שנות השישים הקלטותיו הופנו לשוק הגדל של האוכלוסיה הלבנה, אמריקאי-השוק האפרו

תשעים ותשעה אחוז מהזמן לייטנין ניגן "שנים לאחר מכן המפיק של הופקינס אמר עליו 1 תחיית הבלוז עם

"1עבור קהל לבן שראה את מוסיקת הבלוז באופן רומנטי ואותו כגדול יותר מהחיים
79
 Mack) מק מקורמיק 

McCormick) ,מוסיקולוג ופולקלוריסט אמריקאי
80
ים ביניהם היה כותב הערות אלבום לאמנים שונ 

יק ורממק, מולן טוען שלמרות המרכיבים העירוניים והמסחריים בקריירה של הופקינס1 ללייטנין הופקינס

הוא למעשה עקב 1 העדיף להדגיש את הצד הכפרי ואת שורשיו בתרבות האוראלית כבסיס לאותנטיות שלו

1ון לומקס לבניית אידיאל פסטורלי לזמר עממי שחור'אחרי המודל של ג
81
דברים שכתב לן מביא מו 

כאשר הקריטריון שלו , "אמן פולק אמיתי"מתאר את הופקינס כבהם הוא  959.על אלבום משנת מקורמיק 

                                                 
74 Lawson, pp. 42-43. 
75 Lawson, p. 44. 
76 George Lipsitz, "Remembering Robert Johnson: Romance and Reality", Popular Music and Society, 

Vol. 21, No. 4 (1997), pp. 44-45. 
77 Lawson, pp. 46-47. 
78 Paul Oliver, "Blues." Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University Press. Web. 2 Oct. 

2013. <http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/03311>. 
79 Mullen, p. 120. 
80 See Mack McCormick Website: http://www.mackmccormick.org/ 
81 Mullen, p. 120. 

http://www.mackmccormick.org/
http://www.mackmccormick.org/
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1ומסורת אוראלית טהורה, למה הופך את הופקינס לאמיתי הוא שורשים כפריים
82
דוגמא נוספת שמולן נותן  

בצורה ( מזרח טקסס)בא הופקינס  הוא מתאר את האזור ממנובהם  959.-בדפי הערות אלבום מנמצאת 

זמר הבלוז הנודד והנפלא זרם בקו  והיא מעיין קסמים ממנ[ טקסס: " ]פואטית ונותן לו גוון כמעט מיתי

1"רציף
83
 'The Blues Accordin' to Lightnin" 967.סרט שנעשה בשנת מוסיף דוגמא ממולן  

Hopkins", ואז , הסרט נפתח בצילום של חוות ופרות1 ההצגה של הופקינס כזמר בלוז כפרי ובו בולטת

הסרט מצולם במקום 1 משולבים של תרנגולות בחווה צילומיםעם , עובד להופקינס ועוד נגנים שונים

אפילו שהופקינס כבר לא גר שם , כשהדגש הוא על הכפריות ועל העיירה הקטנה, הולדתו של הופקינס

ה נעשה כדי לשלול כבישים מודרניים וגורדי רינראה כי הצילום של העי1 האחרונות ניםבעשרים הש

1שחקים מתדמיתו של הופקינס
84
 

ה רומנטית כלפי הבלוז נבעה בחלקה ישהעובדה שרבים מהכותבים במהלך תקופת תחיית הבלוז נטו אחר תפ

למוסיקה של , אמריקאים-אמריקאים עבור אפרו-מכך שהבלוז בשנים האלו עבר ממוסיקה של אפרו

1בור אמריקאים ואירופאים לבניםמוסיקאים שחורים ע
85
נוצר פער בין תרבות הבלוז כפי שהיתה נהוגה  

ונסון 'רוברט ג ו שלדמותביסוס כך למשל ו1 לבין האופן בו הקהל הלבן צרך בלוז, אמריקאים-בקרב האפרו

בשנות השישים לגיבור מרכזי בסצנת הבלוז בקרב  והעובדה שהפכה, כדמות המשקפת ראיה רומנטית

1אמריקאי-בקרב הקהל האפרו נסון נשאר כמעט לא ידוע'מסבירה את העובדה שגו, יה הלבנההאוכלוס
86
  

ייצוגים מטעים של הבלוז תחת ההגזמה של מיתוסים 1 התחייה של הבלוז ייסדה את ההמצאה המחודשת שלו

יקה או העדפה של צורות בלוז מסוימות שנראו קרובות יותר למסורת המדומיינת של המוס, של פולקלור

זהו הערבוב החוזר ונשנה בין עובדתי 1 הופיעו אפילו בניתוחים שנחשבו לזהירים ביותר, אמריקאית-האפרו

1 או אמיתי ומדומיין, ופיקטיבי
87
 

כאשר אלן לומקס פרסם את הסיכום , אחרי כמעט חמישים שנה של הבשלה עם החומרים, בשנות התשעים

יכול מאוד להיות שהושפע , "The Land Where the Blues Began"שלו על אזור המיסיסיפי 

והערבוב החוזר והנשנה המתואר לעיל , מהמהלכים שעברו על הבניית הבלוז בשנות החמישים והשישים

על 1 גרם לו לשים בצד את הפוקוס על הנושאים הפוליטיים שהעסיקו אותו בתחילת שנות הארבעים אולי

הציף בעיניו את אמריקה כפי שהיא  938.-רול מורטון בלי 'אף שבתקופה ההיא ראיון עם מוסיקאי כמו ג

לי 'הוא כתב בספרו לאחר אזכור של ג 993.-ב, ושיקף בעיניו את האותנטיות האמיתית, מתחת לפני השטח

אז המקצועי הוא אף פעם לא בדיוק הדבר 'הבלוז של איש הג: "רול מורטון ואמנים דומים נוספים

"1האמיתי
88
 

                                                 
82 Mullen, p. 121. 
83 Ibid. 
84 Ibid. 
85 O'Connell, p. 68. 
86 Ibid. 
87 O'Connell, p. 78. 
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 סיכום ומסקנות

יסיתי להראות במהלך העבודה ישנו קשר הדוק ביותר בין מה שכיניתי גישה רומנטית ובין חקר כפי שנ

העובדה שמוסיקת הבלוז השתייכה בתחילת הדרך לזרם מסוים של מוסיקה בתרבותם של 1 הפולקלור

 1הובילה לכך שהלבנים הראשונים שהתוודעו אליה היו למעשה חוקרי וחובבי פולקלור, השחורים

ות שונות שוהעשורים הראשונים של הבלוז התאפיינו בתפי( המיסיסיפי)ובן עברו מים רבים בנהר מכאן כמ

כך 1 ות אשר התפתחו והשתנו יחד עם עדשת הפוקוס התרבותית שאפיינה כל תקופה ותקופהשתפי, לגביו

האזכורים של הבלוז היו מעטים בשל , 20-אצל הפולקלוריסטים של תחילת המאה ה, למשל בתחילה

1אפילו בקרב קהילות השחורים עצמן, העובדה שנחשב לסגנון וולגרי ולא תרבותי
89
אך מצד שני כאשר  

אופן ההתייחסות אליהם היה מונע , ביניהם שירי עבודה וגם בלוז, אמריקאים-הוזכרו שירים חילוניים אפרו

היו מביניהם כאלה  ו כאשראפיל, מהתפיסות הקולוניאליסטיות והפטרנליסטיות של אנשי האקדמיה הלבנים

לצד חקר , אמריקאיים-עצם העובדה שהם חקרו את שירי האפרו1 ון לומקס למשל'כמו ג, שגדלו בדרום

יכולה להצביע על הסיבה העיקרית שבגללה תחום זה של מחקר הבלוז , שירים ילידיים ממדינות שונות

הובנה בעשורים  בלוזה האופנים השונים בהם1 מושפע מתופעה כזו של מחקר של לבנים על שחורים

הראשונים להתהוותו אינם מנותקים כלל מהאופן בו התפתחו גם התפיסות של הלבנים את השחורים לאורך 

 1אותם העשורים

כאשר אלן לומקס הצטרף לאביו בסוף שנות השלושים העניין הספציפי שלכד אותו ורגשות האמפתיה 

ון לחוש את השוני 'וגרמו אף לאביו ג, בנוף הרגיל אמריקאים היו חריגים-שליוו את עבודתו בקרב האפרו

 1 הזה ואת תחילתה של הקרבה הרגשית שאלן לומקס חש לנושא

העובדה , אמריקאית ובייחוד לבלוז-למרות האופן הרגשי בו אלן לומקס התייחס למוסיקה האפרו, ועדיין

לדעתי את הקשר למסורת לא מנעה , שהוא היה חיצוני לתרבות זו ולמעשה רק תעד דברים שראה ושמע

 1חקר הפולקלור הקודמת

נראה כי אלן לומקס עבר בעבודתו תקופות שונות במהלכן הושם הדגש אצלו על אספקטים שונים של 

אז קסמו לו 'בשנות הארבעים הצד המחאתי והחתרני של שירי הבלוז והג1 הבלוז ושירי האפרו אמריקאים

ות הישנות לגבי חקר ששהוא מתנער מהתפי, בעבודהכפי שמוזכר , והוא למעשה אף הרגיש, ביותר

 1 הפולקלור

אפילו שכביכול מטרתו באיסוף שירים בתקופה זו גרמה לו להעדיף שירים ספציפיים על פני , אך לדעתי

האופן בו הוא ראה את עצמו , כאלה שיהיו מחאתיים יותר ויבטאו יותר את אמונותיו הפוליטיות, אחרים

טומן בחובו את הקשר למסורת " משמיע את קולם לראשונה"אמריקאית וכ-האפרו כמתווך בין האוכלוסיה

" Africanism"לתוך התהליך הזה של יחסים בין גזעים נכנס גם המושג 1 איסוף הפולקלור הפטרנליסטית

" שחור"והמשמעות שלו היא שכשאר לבנים מגדירים וכותבים מהו , בעה החוקרת טוני מוריסוןטאותו 

"1לבן"ן השורות ניתן גם להבין איך באופן לא מודע הם מגדירים מהו בי, בעיניהם
90
 

                                                 
89 Robert Gordon and Bruce Nemerov, Ed, Lost Delta Found, Vanderbilt University Press, Nashville, 

2005, pp. 79-82. 
90 Mullen, p. 7. 
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אפשר לראות כי האופן שבו למשל ססיל , בפרק על פולקלור ורומנטיזם, מהדוגמאות שהבאתי בעבודה זו

העובדה 1 מגיע עצמו י אומר גם בין השורות משהו על התרבות ממנה הוא'שארפ מתאר את בני האפאלאצ

מציגה את התרבות ממנה הוא , לשבת ביחד ולשיר שירים, פנאיהורח החיים האיטי ומלא שהוא מדגיש את א

התייחסותו לגופם החסון 1 בה הזמן הוא דבר חמקמק ובטלנות נתפסת כדבר שלילי, המערבית והעירונית, בא

, וניעל אופי החיים העירהיא מצביעה גם , ולאופן הקליל שבו הם מדלגים ועוברים מכשולים שונים בדרך

 1שאין בו מפגש כה אינטנסיבי עם הטבע והפגנה של פעילות ויכולת גופנית כדבר שבשגרה

דבר דומה קיים אצל אלן לומקס ובאופן שבו הוא מתאר את האנשים השחורים שהוא פוגש ובסיפורים 

 :הוא כותב 959.משנת " The Rainbow Sign"בספרו 1 שהוא בוחר לצטט

 

כמעט כל השחורים . י השחורים היא יכולת ההבעה הנינוחה שלהםהאיכות המרשימה ביותר בחי"

להתמלא בתשוקה ולעשות אהבה עם , לקונן, לצחוק, לתופף, לשיר, בשכבה העממית יכולים לרקוד

לבטא את  –"קיטור  לשחרר"  החברים יכולים באופן קולקטיבי... פחות עכבות מאשר האירופאים 

"מינימום של רגשות אשמההדחפים המיניים והאגרסיביים שלהם ב
91
 

 

אמריקאית גרם לו להעריץ אותה ולכתוב עליה באופן -האופן בו אלן לומקס ראה את התרבות האפרו

מולן מציין בשלב מסוים שלדעתו בתוך תוכו אלן לומקס למעשה רצה 1 ביחס לעניין זה פטריק א1 רומנטי

1להיות שחור בעצמו
92
רעיון הזה ולכך שלפי דעתו זהו דבר מולן גם נותן דוגמאות מכתביו של אלן ל 

1שלומקס ידע על עצמו
93
 

 *** 

הצורה הרומנטית ביותר התפתחה בסוף , ממה שראיתי כאשר חקרתי את הגישות השונות שהיו כלפי הבלוז

, "Bluesman"אז למעשה החלו להיצמד יותר ויותר לקונספט של ה"1 תחיית הבלוז"עם , שנות החמישים

שהוא מבטא רגשות של סבל ואירוניה הנובעים , צאה של משהו מבודד ומנותקלרעיון שהבלוז הוא תו

בעבודתי לא נכנסתי לתחום המרתק של חלקם של 1 מהקשיים שחוו השחורים בחייהם בדרום הרחוק

אבי "שנחשב ל W.C. Handy))הנדי 1 סי1 מסיפוריו של וו - אמריקאים בהזנה של המיתוס הזה-האפרו

מנוגן , על רציף רכבת בשעת לילה מאוחרת, ה שלו כיצד שמע לראשונה את הבלוזומתאר בביוגרפי" הבלוז

וגרם להנדי , גרום ומרופט שניגן בגיטרה בטכניקה שמחליקה סכין על המיתרים, רזה, על ידי אדם שחור

אשר מאז ואילך חיבר אותו לבלוז, לרגע בלתי נשכח
94

ונסון שנדודיו והשטן מוזכרים רבות 'ועד לרוברט ג, 

 (Crossroads" 1" -וב "Me and the Devil blues"-ב למשל)שיריו ב

אופן הבנייה זה של הבלוז בשנות השישים היה רווי דימויים של נגנים שחורים על מרפסות של בתים 

מתקופה זו ואילך התפיסה של , המילטון טוענת' כפי שמריבת1 מרוחקים וצמתים נידחים לאורך המיסיסיפי

                                                 
91 Alan Lomax, The Rainbow Sign, Van Rees Press, New York, 1959, p. 10. 
92 Mullen, p. 94. 
93 Mullen, pp. 94-97. 
94 Lawson, p. 49. 
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אפילו שלפני כן אזור זה לא נתפס באופן , ו של הבלוז הפכה לעובדה בלתי מעורערתהדלתה כמקום הולדת

1מיוחד כמקור היחיד והמרכזי לבלוז
95
 

ומצד שני תהליכים , אלן לומקס לדעתי הוא חלק בלתי נפרד מהאופן שבו נתפס הבלוז בעשורים הראשונים

התוצאה הכי מובהקת לכך היא הספר ו, רבים שקרו מסוף שנות החמישים השפיעו עליו כנראה גם בחזרה

"The Land Where the Blues Began" , אשר קשה מאוד להתעלם מהאופן הרומנטי שבו אלן פורש את

מבחינה מתודולוגית דבר זה היווה גם קושי עבורי שכן לא יכולתי בכל חלקי 1 זכרונותיו מאנשי הדרום

באופן כלל ואצל אלן לומקס , ר לי עד כמההעבודה להשתמש בחומרים מתוך הספר הזה מכיוון שהתחוו

 1 חשוב מאוד מתי נכתבו הדברים, בפרט

אי אפשר להתחמק מהעובדה שבספר זה לומקס עשה שינויים והתאמות רבות כדי לספר את הסיפור כפי 

 1שהוא הרגיש שנכון לספר אותו

*** 

היא האופן שבו מגדירים , לוגיתאשר גם היא העסיקה אותי מבחינה מתודו, נקודה אחרונה ומעניינת שבחנתי

בתחילת העבודה חשבתי שיהיה נכון לתת הקדמה כללית על 1 את הבלוז במקורות אנציקלופדיים שונים

אך ככל שהתחלתי לקרוא ספרים 1 ממה נובע השם בלוז וכולי, מתי נוצר, המבנה הטכני שלו, הבלוז

כל הפרטים האחרים שציינתי , של הבלוז ומאמרים שונים בנושא הבנתי שאולי פרט לסוגית המבנה הטכני

לכן הגעתי למסקנה 1 לעיל מושפעים לאין ערוך משלל ההיבטים השונים שתיארתי כעת לאורך העבודה

ואפנה להתייחסויות , שאגולל את הסיפור של הבלוז לאורך העבודה כפי שאני מצאתי שהוא התרחש

 1שונות שהיו אל הבלוז בתקופות השונותלאחר שנעשה סדר בגישות ה, האנציקלופדיות רק בשלב הזה

כמוסיקה שהיוותה , אז'מופיע הבלוז תחת הקטגוריה של הג 966.משנת  Grove-במהדורה החמישית של ה

של " אלא חילונית, לא דתית"הוא מוגדר כמוסיקה 1 אז'את ההשפעה הגדולה ביותר על היווצרות הג

אבל שהצורה , להניח ממוצא אפריקאי מרוחק סביר, כתוב שהמקור שלו לא ידוע1 השחורים באמריקה

כאשר השחורים שרים בלוז זה לא במטרה "מצוין שם ש1 המוכרת לנו כיום היא ללא ספק אמריקאית

במובן , זו הסיבה שבגללה הבלוז אינו סנטימנטלי1 אלא למצוא הקלה ממנו, להעביר את העצב שלהם

אלא מביעה , לא מתארת את קבלת הדין בלבד מלא בחיות שבשום אופן, אלא להפך, המזלזל של המילה

1"מחאה נגד העצב הרב שנגרם להם
96
  

הפירוט הטכני על מבנה המנגינה של הבלוז הוא קטן באופן יחסי ונראה כי תוכן השרים והנסיבות בהם הם 

 1נוצרו היוו את המקור העיקרי לכתיבה של ערך זה

בהקדמה קצרה מוסבר שזו 1 ך נפרד לבלוזישנו ער "New Grove"הפעם כבר של ה 980.-במהדורה מ

וכי מסגנון כפרי שמקורותיו לא מתועדים הוא הפך למוסיקת , 20-מוסיקה חילונית של שחורים מהמאה ה

המשמעות : "נפתח במילים הבאות" הגדרה"ה, הסעיף הראשון בערך1 הפולק המתועדת ביותר מכל הסוגים

                                                 
95 Hamilton, Marybeth, "The Blues, the Folk, and African-American History" Transactions of the Royal 

Historical Society, Vol. 11 (2011), pp. 17-35. 
96 G.A., "Jazz.", Grove's Dictionary of Music and Musicians, Fifth Edition, Blom, Eric, Ed., Macmillan 

& CO LTD, London, 1966, Vol. 4.  
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"State of mind"ת למוסיקלית החשובה ביותר של הבלוז מתייחס-החוץ
97

לאחר מכן ישנה פסקה "1 

הדברים שמושג זה מבטא עבור , עבור הסגנון" blue"ארוכה שמתארת את המשמעות של השימוש במילה 

""Bluesman 1"לא נחשב ל" blues"זמר או מבצע שלא מבטא את רגשות ה"והעובדה ש, מי שמנגן בלוז

1טכניות לגבי הסגנון המוסיקלירק לאחר מכן מוסבר מבנה הבתים בבלוז ונקודות 
98
  

הבנתי  ,כפי הנראה העדכני ביותר אשר הוא, רק כאשר הסתכלתי בערך כפי שהוא מופיע באתר של הגרוב

שמפריד עד כמה שניתן בין האספקטים השונים , איזו דרך ארוכה נעשתה כדי להתייחס לבלוז באופן מודע

 1 בהם נגעתי בעבודה

-ה שמסבירה בקצרה שהבלוז הוא מוסיקה חילונית בעלת שורשים אפרולאחר הקדמה קצר ,במהדורה זו

" הגדרה"המתחלק החלק של , 20-אמריקאיים שצמחה בדרום ארצות הברית ונהייתה פופולארית במאה ה

(Definition )1 לארבעה חלקים 

רה והיא המבנה הטכני שלו של שתים עש" להגדרה המצומצמת ביותר של הבלוז"החלק הראשון מתייחס 

 1'תיבות וכו

, מבוססת על מצב רוח" הגדרה פחות מדויקת"נפתחת במילים , וזה הדבר המעניין בעיני, הפסקה השנייה

"Mood 1"ולאופי של שירי בלוז שונים בהתייחסות למונח , ואז ניתן ההסבר למקור השימוש בביטוי בלוז

 9801.דורה של גדרות לבלוז כמו אלה שנעשו במההבעיני פסקה זו מתכתבת עם ה1 הזה

את השימוש , המערבת השפעות מערב אפריקאיות" הגדרה מרוחקת יותר"הפסקה הרביעית מתייחסת ל

ומייחסת את העובדה שמוזיקאים וחוקרים רבים קישרו את היכולת ההבעתית הרבה של " Blue Note"ב

 1הבלוז למאפיינים ומסורות אפריקאיות

והיא מתארת למעשה " אך גם הכי נפוצה, עבור מוסיקולוגיםהכי פחות מספקת "הפסקה האחרונה מוגדרת כ

הם מסבירים שההגדרה השתנתה לאורך 1 נגנים ומשווקים הבינו שהוא חלק מהסגנון, את כל מה שמאזינים

הם מתארים שקונספציות שונת לגבי מי הם אנשי הבלוז 1 נוןאודברים נוספו או הושמטו מהק, השנים

עם גיטרה אקוסטית נוהם מילים  ,זקן ,אדם שחור, ה עם קול עמוק ועשירתיים נעות בין אישה שחוריהאמ

ועד לצעיר לבן שמנגן סולו גיטרה חשמלית צורב בבר קולני , מחוספסות בפינת רחוב דרומי מאובקת

הם מציינים שהיסטוריונים רבים בוחרים אף על פי כן להשתמש בהגדרה התרבותית הזאת על פני 1 בטקסס

ומחשיבים בלוז כאופן שבו הקהל הבין את משמעות המילה בכל תקופה , יות מוסיקליותהתעקשות על איכו

1ואזור ספציפיים
99
 

בעיני האופן בו נערך הערך במהדורה הנוכחית מתייחס נכון לסוגיית הבלוז בכך שהוא מביא את האספקטים 

 1רת הבלוז לאורך השנים בצורה מופרדת ומודעת עד כמה שאפששהשונים שהבנו את תפי

והתנתקותנו כחברה מערבית , אין ספק שעם הזמן בוודאי יירשמו שינויים רבים על האופן בו נתפס הבלוז

 1יקולוניאליסט-אפילו בעידן פוסט, מהעידן הקולוניאליסטי עדיין ארוכה

                                                 
יותר , מכיוון שהוא משקף בעיני בצורה טובה יותר את הרעיון לגבי הבלוז, באנגלית בחרתי להשאיר את הביטוי כפי שהוא 97

 "1נפשה-הלוך"או , "מצב רוח"מאשר 
98 Paul Oliver, "Blues." The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Sadie, Stanly, 

Ed, Macmillan Publishers, London, 1980, Vol. 2. 
99 Paul Oliver, "Blues." Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University Press. Web. 2 Oct. 

2013. <http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/03311>. 



 23 

 

 ביבליוגרפיה

Campbell, Olive Dame and Sharp, Cecil J., English Folk Songs From the Southern 

Appalachians, The Knickerbocker Press, New York, 1917. 

Coffin, Tristram P., "Folklore in the American Twentieth Century", American 

Quarterly, Vol. 13, No.4 (1961), pp. 526-533. 

Filene, Benjamin, ""Our Singing Country": John and Alan Lomax, Leabelly, and the 

Construction of an American Past", American Quarterly, Vol. 43, No. 4 (1991), pp. 

602-624. 

Gordon, Robert, and Nemerov, Bruce, Ed, Lost Delta Found, Vanderbilt University 

Press, Nashville, 2005. 

Hamilton, Marybeth, "The Blues, the Folk, and African-American History" 

Transactions of the Royal Historical Society, Vol. 11 (2011), pp. 17-35. 

Hirsch, Jerrold, "Modernity, Nostalgia, and Southern Folklore Studies: The Case of 

John Lomax", The Journal of American Folklore, Vol. 105, No. 416 (1992), pp. 183-

207. 

Kongas, Elli-Kaija, "The Concept of Folklore", Midwest Folklore, Vol. 13, No. 2 

(1963), pp. 69-88. 

Lawson, R. A., "The First Century of Blues: One Hundred Years of Hearing and 

Interpreting the Music and the Musicians", Southern Cultures, Vol. 13, No. 3 (2007), 

pp. 39-61.  

Lipsitz, George, "Remembering Robert Johnson: Romance and Reality", Popular Music 

and Society, Vol. 21, No. 4 (1997), pp. 39-50. 

Lomax, Alan, The Land Where the Blues Began, Pantheon Books, New York, 1993. 

Lomax, Alan, The Rainbow Sign, Van Rees Press, New York, 1959. 

Lomax, John A., and Lomax, Alan, Our Singing Country, Dover Publications, New 

York, 2000. 

Lomax, John A., Cowboy Songs and Other Frontier Ballads, The Macmillen Company, 

New York, 1918. 



 24 

Mullen, Patrick B., The Man Who Adores the Negro, University of Illinois Press, 2008. 

O'Connell, Christian, "The Color of the Blues: Considering Revisionist Blues 

Scholarship", Southern Cultures, Vol. 19, No. 1 (2013), pp. 61-81. 

Odum, Howard W., "Folk-Song and Folk-Poetry as Found in the Secular Songs of the 

Southern Negroes", The Journal of American Folklore, Vol. 24, No. 93 (1911), 255-

294. 

Scarborough, Dorothy, On the Trail of Negro Folk-Songs, Harvard University Press, 

1925. 

 

 

 

 



 25 

 אחרית דבר

 

העיון בספרים ובמאמרים ובשעות הרבות בזמן , במהלך כתיבת העבודה הזו הרגשתי עד כמה באופן אירוני

חבים הפראיים המנותקים של אמנם אין אלה המר1 ש תהליך של בידוד וניתוקרחהת, מול המחשב לבדי

אבל מגדל השן 1 ים המרוחקים והתלולים'או הרי האפלאצ, בתי הכלא המבודדים של השחורים, יזהקאובו

 1 הינו רחוק ומבודד באותה המידה ואף יותר

שירי עם ומסורות תרבותיות נוצרים בייחוד בקרב קבוצות  –שעבור כל דבר ישנה הנוסחה שלו כנראה 

אך מה שמאפשר את היווצרותם הוא , אתניות וחברתיות שונות אשר בחלקן מנותקות משאר האוכלוסייה

דות עבו1 ולא העובדה שהם נחשבים מבודדים, דווקא הקרבה הגדולה והיומיומית של האנשים אחד אל השני

נוצרות ומתהוות בסופו של דבר בחלל העבודה המנותק והפרטי של כל מי שחפץ , לעומת זאת, אקדמיות

 1 לחקור ולמצוא עניין בכתבים השונים ובנבכי ההיסטוריה שלנו כחברה אנושית היוצרת תרבות

 


