גוסטב באוארנפיינד -

צייר בלתי  -נודע של ארץ  -ישראל
אלכס כרמל

הכל מכירים את ציורי ארץ  -ישראל פרי מכחולו של הצייר הסקוסי דייוויד רוברטס  .אך דומה
שההתעניינות הרבה ביצירתו הסיטה את תשומת  -הלב מאמנים אחרים  ,חשובים אולי לא פחות ,

שציירו את נופי הארץ במאה הי " ט  .במאמר זה אני מבקש להציג
צייר  -המזרח גוסטב באוארנפיינד

), ( Gustav Bauernfeind

ראשונה את פרשת חייו של

7

אמן גרמני אשר עשה שנים רבות

בארץ והתמסר לציור מראותיה  ,אך נשתכח הן במולדתו והן בארץ  -ישראל ומרבית יצירותיו
נתפזרו לכל

רוח .

ן

ראשית דרכו של באוארנפיינד כצייר
גוסטב באוארנפיינד נולד

מערבית לשטוטגרט .
מבוואריה  .בשנת 1853

ב 4-

בספטמבר

1848

בעיירה זולץ על נהר נקאר  ,השוכנת דרומית -

אמו היתה בת למשפחה פרוטסטנטית מווירטמברג  ,ואביו  -קתולי
עקרה משפחת באוארנפיינד לשטוטגרט  .בשנת

1865

נכווה האב

למוות .

2

רוב ילדי המשפחה מתו בינתיים אף הם  ,ונותרו בחיים גוסטב ואחיותיו הבוגרות  ,אלברטינה ,
אמיליה

ומריה .

בשנים

3

1869 - 1864

למד באוארנפיינד אדריכלות בטכניון של שטוטגרט  .בשנה שסיים את חוק

לימודיו והחל לעסוק במקצועו  ,יצאה אחותו אמיליה למצרים  ,ונישאה שם למיסיונר וילהלם
שטייגר
1

)

 , ) 1904 - 1835 ,שפעל אז בשליחות הכנסייה של סקוטלנד  ,באלכסנדריה  .מקץ

שמו של באוארנפיינד  ,בלא שם פרטי  ,נזכר בעבודת הדוקטור שלי  ,ראה  :א ' כרמל  ,התישבות הגרמנים בארץ -

ישראל בשלהי התקופה העות ' מאנית  ,ירושלים

 , 1973מפתח שמות ; ארבעה

אקוורלים פרי מכחולו היוו את

עיקרו של אלבום שהעניקו הטמפלרים שי לקיסר וילהלם בעת ביקורו בארץ  ,בשנת
הקיסר  , ' 1898 ,קתדרה  ( 39 ,ניסן

תשמ " ו )  ,עמ ' ; 86 - 79

 . 160 - 173קק ZDPV , 100 ) 1984 ( ,

 ,י. 1898

וביתר פירוט

1898

 .וראה  :הנ " ל  ' ,אלבום

 :חסע Carmel , ' Das Kaiseralbum

עזבונו של באוארנפיינד [ להלן

:

4.

עזבון ] הגיע לידיו של מר פטר

גבלין )  , ( Gabelinהיורש של נכדת אחותו של האמן  ,ואני מודה לו מקרב לב על שמסר לידי את החומר שהיה
ברשותו ובזכותו נתאפשר גם שיחזור הפרקים הארצישראליים בסיפור חייו של באוארנפיינד  ,המובאים

להלן .

תודה מיוחדת לאריך כהן שסייע לי רבות בפענוח כתבי  -היד  .גילוי עזבונו של בארארנפיינד מאפשר עתה
לראשרנה חשיפת פרשת חייו  .לרוע המזל סולקו מעזבון זה  ,כנראה על  -ידי בנו אוטו  ,רוב המכתבים הכוללים
רמזים על מחלת הנפש של הצייר ולפיכך נותרו עדיין פרשות רבות בחייו בבחינת תעלומה  .הדברים שלהלן
לקוחים מתוך מחקר מקיף בן שני חלקים העומד לראות אור בשטוטגרט  .בחלק הראשון אסקור את תולדות חייו

52

של

האמן  ,ובחלק השני של הספר יציג הוגו שמיד )  , ( Schmidאיש זולץ ) , ( Sulz

כ 250 -

מיצירות כאוארנפיינד ,

רובן תמונות מן המזרח שטרם ראו אור  .חיבור מקיף ראשון של יהושע בן  -אריה על צייריה וציוריה של אוץ -
ישראל במאה הי " ט הכולל גם את באוארנפיינד  ,יראה אור
2

3

ragb/altך Neue
( Stuttgart ) , 25 Oktober 1865

? ל  -פי רישומי הכנסייה האוונגליון

בוולץ .

בקרוב .

גוסטב באוארנפיינד
( ) 1888

שנתיים  -ב  , 1871 -הועבר שטייגר לביירות  ,ובה כיהן עד

פעל בירושלים בשירות מיסיון עולי  -הרגל של

בזלך

למותו .

4

לשטייגר  ,גרמני שקודם לכן

היה נסיון עשיר ומרתק במזרח  ,בעיקר בחבש ,

ולימים היתה לו השפעה ניכרת על גיסו הצעיר ועל פעילותו בארץ  -ישראל .
שלוש שנים עסק באוארנפיינד הצעיר באדריכלות  ,ואף שזכה  ,יחד עם ארכיטקט אחר  ,בפרס

הראשון בתחרות להקמת בית  -מרפא גדול בבאדן  ,שוויתן  ,החל כבר אז לצייר  .בזכות הכשרון
שגילה בתחום זה  ,ביקש ממנו  ,בשנת  , 1873מו " ל גרמני נודע לצאת לאיטליה לצייר שורה ארוכה
של אתרים

;

הציורים נועדו לשמש בסיס להכנת תחריטי  -עץ .

6

דומה כי מאז שב  ,בשנת , 1874

מסיורו הממושך באיטליה  ,התמסר באוארנפיינד בעיקר לציור  .בשנת

1876

העתיק את מגוריו

משטוטגרט למינכן  ,שם השתלם בחברתם של ציירים גרמנים מן השורה הראשונה  .אחדות מן

הסקיצות שהכין באיטליה עיבד לתמונות שמן  ,שזכו עתה בהערכה ניכרת  .בשנת
4
5

הספד עליו ( מאת פ ' אולריך )  ,ראה  . 1 - 16 :קק aus dem Morgenlande , 49 , 1 ) 1905 ( ,
)3 . Gilbar

 Jerusalem ' ,תPilgrims Mission 1

1879

הזמין אצלו
Neueste

 . Spittler and the Activities ofו  .ם ' 4 . Carmel ,

 . 255 - 286קק  . ( , Ottoman Palestine 7 00 - 7974 , Leiden 1990 ,ם )
6

"

"

הללו  ,בדומה לציוריו משוויצן  ,פורסמו באמצע שנות השבעים של המאה הי " ט בשני אלבומים מפוארים שראו
אור בשטוטגרט  .ראה  . ( , Italien : :נם ) 4 . Kaden , Das Schweizerland, Stuttgart ] 1875 [ ; 3 . Engelhornך
(Eine Wanderung von den Alpen bis zur Aetna, Stuttgart 1816 ) 1 % % 02
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קט

איכס

כרמל

לודוויג השני מלך בוואריה אקוורל גדול של פנים בית  -האופרה הישן של ביירויט ). ( Bayreuth
השכר שקיבל בעבור ציורו זה שימש לו למימון מסעו הראשון למזרח בשנת . 1880

המסע הראשון לארץ  -ישראל
למעט הקשר האישי אל משפחת אחותו בביירות  ,לא נמצא בעזבונו של באוארנפיינד רמז לזיקה

כלשהי אל ארץ  -ישראל קודם ביקורו בה ; כ ' כופר בעיקר '

 ,כפי שהגדיר את עצמו באחד

)

ממכתביו מאיטליה )  7,בוודאי אין לחפש אצלו משיכה דתית לארץ  -הקודש  .אך מכאן ואילך הפכה
הארץ לעניינו העיקרי  ,ומכל מקום  ,בה בילה להלן את מרבית שנותיו  .משני מכתבים ששיגרו אליו
גיסו ואחותו מביירות  ,ערב מסעו הראשון  ,ניתן להסיק כי תחילה גם לא היתה לבאוארנפיינד כוונה
להתמקד דווקא

בארץ  -ישראל .

על  -פי התוכנית המקורית  ,אמורים היו להתלוות אליו דודו האמיד  ,היינריך באוארנפיינד ,
וידידו הקרוב גוסטב שנלבר

- ) 1917 - 1851 ,

)

צייר רב  -כשרון מאזור

שטוטגרט .

8

ברגע האחרון הסתלקו השניים מן התוכנית  .באוארנפיינד החליט לצאת לדרך בגפו  ,וביקש מגיסו

להציע לו עתה חלופה ' חסכונית '  .במכתב לבבי ביותר הזהירו שטייגר  ,לאמור  ,כי מבחינת האתרים
הארכיטקטוניים הראויים לציור
אינך מוצא בסוריה

את איטליה . . .

אך דמשק [ דרך משל] היא בהחלט רבת  -עניין ואחת

הערים [ המעטותן שהאופי המזרחי שלהן כמעט לא טושטש בהשפעת הציוויליזציה

האירופית . . .
ולסוריה האביב  . . .ואילו לקושטא הקיץ . . .

באשר לעונות השנה הרצויות  ,הנה מתאים למצרים החורף  ,לארץ  -ישראל
בנוגע להוצאות [ המחיה ]  ,ניתן  ,דומני ,

לומר  ,כי כללית החיים זולים כאן מאשר בשטוטגרט  .בדמשק קיים רק מלון

] [ Locanda

יווני אחד  ,שהנוסעים [ האירופים ] נוהגים להתאכסן בו  ,אך נראה לי  ,כי אפשר ללא קושי

על  -פי היכולת . . .
כל מה שצריך  .פרופ '

לשכור [ בעיר] חדר פרטי ולסעוד

אני מציע לך להשיג את הבדקר של

תמצא בו

סוצין0ן בטיבינגן  ,שכתב את

סוריה

וארץ  -ישראל .

9

הספר  ,שהה כאן שנים אחדות  ,ומכיר את התנאים המקומיים

ממסעו הראשון של באוארנפיינד למזרח ( אפריל  - 1880ספטמבר

מכתבים .

היטב .

[ ? ] ) 1881

מ

נותרו בעזבונו רק שני

ב 0 -נ באפריל  1880הוא בישר למשפחתו בשטוטגרט  ,כי הגיע בשלום לקהיר  ,ועיקר

גאוותו היה על כך שרכש באתונה כרטיס הפלגה זול למחלקה השלישית באונייה לאלכסנדריה  ,אך

תמורת ' בקשיש ' שהעניק למלצר נתן לו הלה תא במחלקה הראשונה  .על  -סמך המכתב השני
ששלח אל משפחתו מביירות ,

ב 24 -

בינואר  , 1881ניתן לשחזר  ,במידה ניכרת של ודאות  ,את מהלך

מסעו  :אחר שעשה ימים אחדים במצרים  ,הפליג באוארנפיינד לביירות  ,את מרבית שנת

1880

עשה

בארץ  -ישראל ( ' ששמיה כחולים תמיד ' )  ,ובעיקר  ,כנראה  ,בירושלים  .בשלהי דצמבר שב דרך יפו ,
7

54

8
9

באוארנפיינד מוורונה אל משפחתו בשטוטגרט ,
א ' שטייגר מביירות אל באוארנפיינד  ,לפני
1875

Pa/aestina und Syrien , Leipzig

9

ה 24 -

ביוני

כינואר

Baedeker ,

, 1873

1880

. 1.

ספר זה אכן שימש את כאוארנפיינד במסעותיו

במזרח .
10

11

אלברט סוצין
ו'

(ח

"

, ) 50

. 1899 - 1844

שטייגר מביירות אל באוארנפיינד ,

24

בינואר

, 1880

עזבון .
( ראשית המכתב חסרה )  ,עזבון .

עזבון .

גוסטב באוארנפיינד

שמיקומה בטבורם של הפרדסים הותיר בו רושם עז  ,לביירות  ,אך לא מצא שם אתרים ראויים
לציור ו ' גם סקרנותם של האנשים [ שנהגו להצטופף סביבו בעת עבודתך מטרידה מאד  .ואף  -על -

פי  -כן אינני רוצה לשוב ולשכור שומר  -ראש [ כפי שעשה אל  -נכון
עשה באוארנפיינד  ,קרוב לוודאי  ,את מרבית הזמן

בארץ  -ישראל] ' .

גם בשנת

1881

בארץ  ,אלא שהפעם שהה  ,כנראה  ,בעיקר ביפו .

משני מכתבים ששיגר שנלבר ארצה  ,בתשובה למכתביו של באוארנפיינד

ן

אנו למך ? ם כ ? בבר

במסעו הראשון במזרח נעזר באוארנפיינד לצורך ציוריו במצלמה  .שנלבר ~מגיב גם על בעיית
בריאותו הלקויה של באוארנפיינד  ,ומפציר בו שלא להאריך את משך מסעו ולא לעבוד יותר מדי

קשה  .אין אנו יודעים מתי בדיוק שב באוארנפיינד לגרמניה  ,אך  ,ככל הנראה  ,נסתיים מסעו בסתיו

. 1881

אקוורלים אחדים מירושלים ומיפוין

ותמונת שמן מבעל  -בכ 4 ,י שנשתמרה אף היא ,

מצביעים אל  -נכון על האתרים העיקריים שבהם התמקד באותו מסע היכרות עם

מכתבים אחדים של שנלבר משנת

1882

המזרח .

מעידים לראשונה  ,כי באוארנפיינד סבל לא רק ממום

רציני בלבו ; גם מבחינה נפשית לא היה יציב  ,ולא אחת סבל ממצבי דכאון ארוכים וקשים  .בסמוך
לשובו של באוארנפיינד מן המזרה התפנו שתי משרות הוראה בכירות באקדמיה היוקרתית לציור

שבקרלסרוהה  .משרה אחת הוצעה לשנלבר והלה  -לאחר שסיכם את הדברים עם באוארנפיינד
הצליח להשיג לידידו את המשרה

השנייה .

שמו של באוארנפיינד כבר פורסם בתוכנית

הלימודים של האקדמיה  ,וזו אף שכרה עבורו דירה  .אך כאשר החלו הלימודים לא הגיע הפרופסור

.

החדש למקום כהונתו ' הואיל ואני מכיר את בעיותיך הנפשיות '  ,כתב לו שנלבר  ' ,לא אבוא אליך

כמובן בטענות  .ביישן גם סבור  ,כי במצבך הנוכחי מוטב שתישאר במינכן  .לאנשים אשר כאן

אומר שאתה יוצא שוב למזרח ' .

6ן

באוארנפיינד נשאר אפוא במינכן  ,וניסה  ,ככל שיכול היה  ,לעבד לתמונות את הסקיצות שהביא

עימו מאוץ  -ישראל  .אף כי זכה לכך שבתערוכה הבינלאומית לאמנות שנערכה במינכן הוצגה
לראשונה ברבים תמונה שלו מן המזרח ( ' שוק ביפו ' ) 7 ,י לא הצליח באוארנפיינד למכור במשך

שנתיים תמימות אף לא אחת מתמונותיו  .משהגיע לפת  -לחם ממש באה הישועה  .וכך כתב לבני
משפחתו :

"

אני רק רוצה לבשר לכם  ,כי מכרתי היום לאמריקאי אחד בשם ת 51תאסנ  ,או משהו כזה ,
שחי עתה בשטוטגרט ,

עמוק כל  -כך שחשבתי

את התמונה שליס ב  6 , 500 -מרק . . .
כי אני עתיד ליפול למשכב . . .

כבר שרוי הייתי בדכאון

אם הדבר יתאפשר אצא באביב

הבא לקהיר במצב  -רוח מרומם  .כעת חזרתי לאיתני ואולם  ,אין לי ספק כי אמריקה היא
השוק

[ לתמונות]

שלי [ מן המזרח ] .

9ן

תוכניתו של באוארנפיינד לשוב ולצאת מזרחה באביב
12

שנלבר

ממינכן אל באוארנפיינד ,

29

ביולי

; 1880

1884

נותרה על הנייר  ,כשם שלא יצאה

שנלבר מקרלסרוהה אל באוארנפיינד  26 ,בנובמבר

, 1880

עזבון .
13

אקוורלים אלה שמורים ב ' ארסף הגראפי הממלכתי ' במינכן  ,ראה על כך

14

שמורה כמרתף ה Neue Pinakothek -

15

הרמן בייש ) , ( Baischצייר ,

16
17

18
19

להלן .

במינכן .

, 1894 - 1846

היה ידיד משותף של שנלבר ובאוארנפיינד .

עזבון .

שנלבר מקרלסרוהה אל באוארנפיינד במינכן  20 ,במארס , 1881
 . 20ק IIIwtrirter Katalog der internationalen Kunstausstellung. . . M nchen 1883 ,
איננו יודעים באיזו ~תמונה מדובר .
באוארנפיינד ממינכן אל משפחתו בשטוטגרט ,

19

בספטמבר

, 1883

עזבון .
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לפועל החלטה אחרת שלו  ,להקדים ולצאת לדרך כבר בשלהי

. 1883

20

היתה לו נטייה  -אולי

כתוצאה ממחלתו  -לשנות את תוכניותיו  ,ולרוב לא עמד בלוח  -הזמנים שקבע
בסוף מאי

לי " ש

1884

מכר באוארנפיינד לסוחר האמנות ארתור סאלי

( כ  3 , 500 -מרק ) ,

)( Sulley

תמונת שמן ( כנראה של יפו או ירושלים )  ,שהלה הזמין

לעצמו .

בלונדון במחיר

אצלו מכבר .

ן2

175

בקיץ

של אותה שנה עוד הזדרז להעניק לדודו הקשיש ברגנסבורג את אחת מתמונותיו  ,והפך אותו ,
בוודאי לא בלי כוונה  ' ,לבעל חוב גדול '  ,כפי שהתבטא הדוד בדברי תודתו על היצירה

המרשימה ,

2

הדוד מת בינואר

, 1885

אך את רכושו המופלג ציווה  ,שווה בשווה  ,לאפיפיור

ולמיסיון הקתולי  ,ואילו לאחיינו הוריש את שעונו .

23

בכך נסתם הגולל על הסיכוי היחיד שהזדמן

לבאוארנפיינד להתמסר כליל לאמנותו  ,ולהשתחרר מדאגות הפרנסה שהעיקו עליו קשות עד
ליומו

האחרון .

בסוף הקיץ של

נענתה בקשתו של באוארנפיינד לקבל ממשרד  -החוץ של בוואריה המלצה

1884

להוצאת ' פרמאן קיסרי תורכי הואיל והח " מ מבקש בהכנעה לערוך מסע  -השתלמות של שנים
אחדות

בארץ  -ישראל ובסוריה . . .

בתנאים הקיימים באזורים הללו עשויים מסמכים כאלה להיות

לתועלת במגעים עם פקידים תורכים נמוכים בתוככי הארץ פנימה " . ' . . .

2

כעבור שבועות אחדים

כבר ישב באוארנפיינד  ,בדרכו לארץ  -ישראל  ,אל מול האי היווני סלאמים בהסגר  ,ותהה כיצד יכול
היה  ' ,בגלל פיזור  -נפש שאין להבינו ' לשכוח את

בסוף אוקטובר

1884

הגיע באוארנפיינד בשלום

כספו במינכן .
לביירות  26 .כך

25

החל מסעו השני במזרח  ,שארך

למעלה משלוש שנים  ,ובו ביקש  ,בראש וראשונה  ,להעמיק את הקשר לארץ  -ישראל  ,שכה
הקסימה אותו במסעו

הראשון .

המסע השני לארץ  -ישראל
מן המסע השני למזרח נותרו בעזבונו של באוארנפיינד מכתבים רבים למדי  ,המאפשרים לשחזר
את עיקר קורותיו במסע

זה .

לאחר שעשה זמן  -מה בקרב משפחת אחותו בביירות  ,יצא

באוארנפיינד  ,בסוף נובמבר  , 1884לדמשק  ,אשר מראותיה שבו את לבו  .מחמת הקור שב בראשית
ינואר לביירות

20

;

הוא תכנן לחזור לדמשק באמצע אפריל

הפסל כ ' פאולוס מירושלים אל באוארנפיינד במינכן ,

6

ביוני

1885

, 1883

,

2

אולם בפועל שב אליה רק

עזבון  .פאולוס שמע על בואו הצפוי של

באוארנפיינד מאב הבית של האכסניה הפרוסית בירושלים  ,שבה התגורר באוארנפיינד בעת מסעו הראשון
למזרח  .גם הרוקח ג ' פאולוס כבר הביע את שמחתו על האפשרות לשוב ולפגוש את באוארנפיינד  .ג ' פאולוס
מיפו אל באוארנפיינד במינכן ,

22

בדצמבר

עזבון  .משפחת פאולוס נמנתה עם האבות המייסדים של

, 1883

אגודת הטמפלרים למן ימי ' הסלון בלודוויגסבורג '  .ראה בספרי ( לעיל  ,הערה
21

טיוטת מכתב מבאוארנפיינד אל סאלי בלונדון ,

 , 1884עזבון .

עזבון .

22

ה ' באוארנפיינד מרגנסבורג ,

23

[ גאורג ] סילר ) , ( Sillerמנהלן הקתדרלה של רגנסבררג  ,אל אלברטינה  ,אחותו של באוארנפיינד בבאדן  -באדן ,

24

4

, 1884

עזבון .

23

בפברואר
טיוטת מכתב  -בקשה של באוארנפיינד אל משרד  -החוץ במינכן ( ללא תאריך ) ; תשובה חיובית של משרד  -החונן ,
, 1885

56

באוגוסט

30

במאי

,)1

בעיקר פרק

ראשון .

 6בספטמבר , 1884

עזבון .

25

באוארנפיינד מיפו אל בני משפחתו בבאדן  -באדן ,

26

באוארנפיינד מביירות אל משפחתו בבאדן  -באדן ,

27

באוארנפיינד מביירות אל משפחתו בבאדן  -באדן  7 ,בינואר

12

22

באוקטובר

, 1884

באוקטובר , 1884
, 1885

עזבון .

עזבון .

עזבון .

(

בנובמבר

. 1888

באביב

1885

יצא במקום זאת ליפו ועד מהרה שקע בדכאון עמוק  .אל נכון כבר

התושבה הגר " נית
צעידבט
םן::ן:

הגיעה אליו הבשורה כי נכזבו התקוות שתלה בדודו  .ביפו התאכסן באוארנפיינד תחילה במלון
 28ראחר  -כך שכר בית בתוככי יפו  ,ופעמיים ביום הלך

בית

לסעוד בבית  -המלון  ,ששכן במושבה הגרמנית כשהוא צועד

בוב

' ירושלים ' של ארנסט הרדג

) iiardegg

במשעול חולי בוער כאש  .החום היה ללא נשוא ובער מתחת לכפות הרגליים  -פשוטו

כמשמעו  .אפילו ביד אי אפשר היה לאחוז בחול מבלי לחוש בכאב צורב  .חבל שלא היה
לי מד  -חום למדוד את
נפלה בהרבה מ 40 -

במשך לילות . . .
של כותנה .

הטמפרטורה . . .

אפילו מתחת לשמשייה שלי  ,היא בוודאי לא

מעלות  .ואלה ימים של

מאי ! . . .

בעת השרב הראשון לא עצמתי עין

' אבן עזר ' של

עמק רמאים

-

מימין צמודה לו טחנת

הקדח הי :ן
משפחת

 :ןדיה

הראשינית

29

אכן  ,בנוסף לתחלואיו הממשיים סבל באוארנפיינד מהיפוכונדריה ללא תקנה  .בהיותו משוטט
בחוצות יפו עטוף פרווה  ,שנחשבה בעיניו סגולה כנגד קרני השמש  ,ומצוייד בשמשייה  ,היה בעל
חזות מוזרה וססגונית

בקיץ של
28

1885

30

החמיר מצבו של באוארנפיינד עקב החום העז  ,עד כי בראשית אוגוסט נמלט
של ימינו  .ארנסט הרדג

ברחוב בר  -הופמן 6
יחד עם כ ' הופמן , Hoffmann ) ,

עקב מחלוקת

( ) 1911 - 1840

, ) 1885 - 1815

היה בנו של גאורג דוד הרדג

( , ) 1879 - 1812

מי שייסד ,

את אגודת הטמפלרים  ,אך פרש משורות האגודה  ,בשנת

קשה .
עזבון .

29

באוארנפיינד מיפו אל משפחתו בביירות ,

30

א ' ברטש מבאדן  -באדן אל באוארנפיינד ביפו  ,סוף  ( 1888ראשית המכתב והתאריך חסרים ) ,

24

במאי

, 1885

עזבון .

, 1874

של

ררה

באוארנמוונד

היום הסרתי לראשונה את פרוות הציידים שלי  ,והתחלתי ללבוש לבנים

במיוחד .

.)6

57
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ללבנון  ,ושוטט כשישה שבועות בהרים  .לקראת סוף ספטמבר שב ליפו ושכר לו בית חדש ומתאים
יותר  ,אלא שעבורו נאלץ לשלם את שכר הדירה לשנתיים מראש וכך כילה חלק ניכר

מכספו .

במכתב אל אמו ואל אחותו אלברטינה פרש לפניהן באוארנפיינד אחדות מן הבעיות האחרות ,
שבהן נתקל בביצוע מלאכתו ביפו

:

 ,קשה מאוד להסתדר עם האנשים החיים כאן  .אלה הם טיפוסים

] [ Kerle

שתחילה

נשבעים לי בכל היקר להם לבוא [ ולשמש כמודלים ]  ,אך אחר  -כך לרוב שוכחים אותי .
אפשר לומר כי כאשר הם עומדים בדיבורם  -הדבר הוא בגדר הפתעה  .אתן מתארות

לעצמכן שבנסיבות אלה מצב  -רוחי איננו תמיד מרומם  .החיים כאן הם בכלל מסכת אחת
של קלקולים  ,ואף  -על  -פי  -כן עלי להודות  ,כי על כנופיית האנשים שבקרבם אני חי נסוך
קסם מיוחד במינו  ,שאני חש בו למן הרגע שאני יוצא לרחוב ורואה את האורגינלים
האלה חולפים על פני  .מיותר לציין כי אדם [ אירופי ] שאיננו צייר  -או רודף אחר רוח -

רפאים דתית כדוגמת הטמפלרים  -יכול למות כאן משעמום  .הקושי הגדול נעלן
בדרכים  .הליכה של רבע שעה בגרמניה נמשכת כאן שעה תמימה  .שערו בנפשכן  -בכל

צעד שוקעים בחול כמעט עד לקרסול  ,וקשה יותר להלך בו מאשר [ אצלנח בשלג  ,אף
שאין הרגליים הופכות קרות ורטובות אלא להיפך [ חמות וצורבות ] עד כי עור המגפיים

מתפקע . . .
יפו היא ערימה אחת גדולה של זבל המכוסה בבתים ללא שיטה וסדר  ,אך התושבים
כנראה חשים בתוך זוהמה זו בנוח  .חלק הפרש שלהם  ,שאיננו זורם מעצמו במורד
הגבעה  ,נשאר מונח במקום  ,ואיננו מפריע

( לפחות משלושה

עברים )

לאיש . . .

ואולם את העיר סביב מקיפה

טבעת מקסימה וירוקה תמיד של עצי תפוזים  ,רימונים

ודקלים  ,שמרגיעים את העין ואת חוש הריח עד כדי כך שאפשר [ בכל זאת] להתקיים
כאן  .מן העבר הרביעי נשקף ים שאין לו סוף  ,הנושא עימו משב של רוח בריאה  ,שהיא

לבדה מגוננת על עיר שכזאת מפני מגיפות . . .
באשר לבטחון  ,הרי אינכן צריכות לדאוג לי כל עיקר  .בטוח כאן כמעט כמו

בגרמניה .

בשעות הערב  -ועל כל צרה שלא תבוא  -אני נושא עימי כמובן אקדח בדרך
למושבה [ הגרמנית]  [ . . .לא מכברן הוזעקה אלמנה אחת  ,שבין היתר משמשת גם

כמיילדת  ,למושבה הגרמנית שרונה .
הגרמנית ביפיף בגפה על גבי אתונה  .בפינה נידחת הגיח לפתע מבין השיחים בריון  ,ותבע
ממנה את כספה  .אולם השוואבית האמיצה שלנו לא נבהלה  .בתנועה מאיימת העלתה את

בשעת ערב מאוחרת שבה [ לביתה במושבה

המזרק הגדול  ,שבלעדיו אין לתאר מיילדת  ,אל הלסת  ,והזהירה אותו שאם לא יסתלק
לאלתר היא ' יורה '  -מה שהבריח את החובב הערבי מניה וביה ובאימה גדולה  .י3
מאז בואו ליפו ביקש באוארנפיינד להתחיל לצייר  ,אולם התקפים חוזרים של דיזנטריה  ,שלא הרפו

ממנו חודשים רבים  ,מנעו ממנו לגשת למלאכתו  .בסוף דצמבר סבור היה כי מסכת תחלואיו הגיעה
ממנו כמעט שנה תמימה  .אך בעוד

58

לק צה ' נעתה ביקש להסביר לאמו בגרמניה מדוע לא שמעה
המכתב מונח על שולחנו ביפו  ,חלה שוב  .מישהו נטל את הדפים ושלחם לביירות  ,ושם עוד הספיק

31

באוארנפיינד מיפו אל משפחתו בכאדן  -באדן ,

26

בינואר

, 1885

עזבון .

גוסטב באוארנפיינד

שטייגר להוסיף בשוליים  ,כי ' בשל התקף חדש של דיזנטריה לא יכול היה גוסטב לגמור את
המכתב '  ,והזדרז לשגרו אל משפחתו כדי שיגיע לבארן  -באדן בערב חג המולד .

נראה כי בנסיבות אלה הצליח באוארנפיינד להשלים בשנת

32

רק את התמונה ' מוכר [ או

1885

מוכרק כלי החרס '  ,שאותה שלח אל סאלי בלונדון בצירוף בקשה שיעשה עימו חסד וישלם לו
מפרעה גם על חשבון תמונות שיספק לו בשנה

אכן  ,שנת

1886

-

הבאה .

33

בניגוד לקודמתה  -היתה טובה ופוריה  .במכתב ששלח אל משפחת

אחותו בביירות תאר באוארנפיינד אחדות מן התמונות אשר בהכנתן עסק  .הוא טען  ,כי מבחינת
הטיפוסים שהוא מבקש לצייר  ,מתאימה יפו היטב לצרכיו  .חסרונה של העיר בכך  ,שאין בה מבנים
מעניינים שיכולים לשמש

רקע .

עתה זה התחלתי תמונה

:

' יהודים בשער הר  -הבית בירושלים '  .הרעיון  -בלי להחניף

לעצמי  -הוא טוב מאוד  .לפני אותו שער [ של שוק הכותנה ]  ,שאת האקוורל שלו אתם
מכירים  ,עומדת קבוצת יהודים  ,הפושטים  ,פחות או יותר  ,את צוואריהם אל עבר גן -

העדן שלהם  -המבהיק באור השמש  ,בשלל צבעים  ,כיפות ומלאכת שיש  -אשר
בעבר היה מקדשם הלאומי  .שומר השער ( כמעט אמרתי שומר בית  -המקדש ) אוחז בידו
חנית  ,ומונע מהם כעת את

הכניסה .

בצבעים עליזים וכו '  .ניגוד טוב  ,לא כן

בפנים מטיילים ושרועים המוסלמים  ,לבושים
?

לדאבוני  ,אין לי די כסף לצייר תמונה זו כפי

שצריך ובדרך שיכולה היתה לעשות לי שם  .כדי לעורר בתערוכות את הרושם הראוי ,

צריך היה גובהה [ של התמונה ] להיות שלושה מטרים לפחות  ,ורוחבה בהתאם  . . .אלא
שאני נזקק לכסף כדי להתקיים  ,ולפיכך עלי להסתפק בפורמט קטן של

ס" מ . . .

כן התחלתי תמונה שעליה דיברתי בעבר

" 120

150

אישה בדווית אחת  ,או בדוויות

:

אחדות  ,מוכרת חמאה באותם כדים של חרס שבהם הן נוהגות להביאה אל השוק  .לפניה
יושב יהודי  ,ולידו ערבים אחדים המושיטים את כספם  .אך ניכר באישה  ,שאין הכסף

מספיק .

34

רעיון לא רע ,

נכון ? . . .

תמונת רחוב באותו גודל

[ 1 10

80

ס " מ ] נמצאת אף

"
היא בשלבים ראשונים של ציור  .זהו מראה דמיוני שלמעשה אינו קיים בשום מקום

35

...

ועוד יש ברצוני לצייר אוהלים אחדים של צוענים [ השוהים ביפק בתוך נוף ירוק ומראה

למרחוק .

נשקף

אוהלים שחורים  -חומים אלה משתלבים יפה ובצורה ציורית בפרדס

התפוזים הירוק והעסיסי שמקיף את ביתי  .התפאורה
עשן

!

...

:

הרבה דמויות  ,גמלים  ,חמורים ,

לצורך זה כבר עשיתי אתמול צילומים אחדים  ,ומחר אתחיל אקוורל או ציור

שמן [ של

התמונה ] .

עכשיו [ אמצע דצמבק אפשר שוב לעבוד בשמש ( אבל עם

שמשייה )

2נ

באוארנפיינד מיפו ושטייגר מביירות אל משפחת באוארנפיינד כבאדן  -באדן ,

33

טיוטה מתוקנת של מכתב כאנגלית שהחזיר וילהלם שטייגר מביירות אל באוארנפיינד ביפו  15 ,באוקטובר
, 1885

34

קטע
161

עזבון .

ממוטיב זה ( כנראה בגודל

.

 .ק 1985

.

.

אחר ) ראה Peinture Orienra/isre Paris :

0

,

 13ו 18 -

ans

"

בדצמבר  , 1885עזבון .

. .La Femnre
,

] . Thornton

בטעות מציגה המחברת את התמונה ' סחר בכלי חרס ' ( במקום סחר בחמאה שבתוכם )  ,דבר

וכמדגיגם את חשיבות המכתבים המצוטטים כאן מתוך עזבונו של באוארנפיינד לזיהוי נכון של יצירותיו .
35

הכוונה כנראה לתמונה ' שוק

ביפו ' ,

שהושלמה בשנת  . 1887תמונה זו זכתה להערכה רבה  ,וקטע ממנה הופיע על

עטיפת קטלוג תערוכת ציירי המזרח שנערכה בלונדון בשנת

חסטחס ] .
1914

and rhe Near East

iva

i

'

] 984
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53

איכס

כרמל

מבלי לחשוש ממכת  -שמש או ממידה כה רבה של זיעה עד כי המאמץ הגופני לבדו כבר
טובע חותם של חולשה על כל מה

שעושים . . .

גם המראה שנתגלה לי כאן בעת הפרידה מן הטירונים [ שגויסו לצבא

העות ' מאני] ,

כאשר

הנשים רדפו אחרי הסירות הרחק אל תוך הים  ,כשהן מחזיקות בידיהן את ילדיהן
[ הקטנים ]

ולעתים קרובות אפשר היה רק בקושי להצילן [ מטביעה ]  ,או המראות של

אבות זקנים שביקשו לחבק בפעם האחרונה את בניהם [ בטרם יגויסק אך גורשו מן

הרחובות בקתות רוביהם של חיילים אכזריים  -גם זה יכול לשמש חומר לתמונות
מעניינות לא מעטות  .אך די עתה במשחק המדכא

בצורה מניחה את הדעת . . .

!

אילו השלמתי את כל התמונות הללו

יכולתי ליהנות משנים ארוכות של חיי

בטלה . . .

בפועל עלי להדק מאוד את החגורה  ,כדי שכספי יספיק להשלמת תמונה אחת

אולם

ויחידה .

בכלל  ,מאוד קשה לי להתרכז בציור תמונות מסוימות בעת שמראות אחרים חולפים

סביבי ללא שוב  .כך למשל עוזבים הצוענים את העיר באביב  ,וגם הקטיף הציורי של

התפוזים לא ישוב אלא כעבור שנה תמימה  . . .אכן מצב מורט עצבים

!

36

התמונה ' יהודים בשער הר  -הבית '  ,שהיתה חביבה על באוארנפיינד במיוחד  ,התקדמה יפה ' אף כי
אותו מתושלח  ,היורד בעצב מן המדרגות אחר שבא ממרחקים כדי להיווכח עוד במו עיניו  ,ובטרם
יאסף אל עמיו  ,בחילול המקדש  ,הצטמק עתה  ,וחייב להסתפק בנגודל

של ] 45

ס " מ '  .באביב

1886

עמד באוארנפיינד לעלות לירושלים כדי להתרשם שוב  ,לצורך השלמת התמונה  ,מן הטיפוסים
היהודים שם ולחזור ולבחון את הכניסה אל

הר  -הבית .

37

מקץ זמן  -מה הציע באוארנפיינד למכירה

תמונות אחדות נוספות שהיו בעבודה  :מאהל בדווי עם נוף ים ונערות מחוללות

כיכר עם חיי רחוב עשירים
מטפחות

(  105 % 135ס " מ )

(  80 % 105ס " מ ) ;

(  100 % 150ס " מ ) ;

מעלה רחוב  -מדרגות עם נשים חוגגות המניפות

ושני לוחמים בסיף לפני בית  -קפה

( 105 % 135

ס " מ) .

38

התמונה ' יהודים בשער הר  -הבית '  ,שהוצגה לראווה באנגליה ( ואולי גם בגרמניה )  ,זכתה
בשבחים יוצאים מגדר הרגיל ,

39

הגם שמבקר אמנות אחד מצא את הצללים כהים

מדי .

40

באוארנפיינד  ,שחשש פן תרתיע הערת ביקורת זו את הלקוח העיקרי  -וכנראה היחיד  -שלו ,
מיהר להסביר לסאלי  ,כי כל מי שמכיר את המקום יודע שמעבר מקורה של כמה מאות מטרים
חוסם שם בפני המשקיף כל קרן של אור  .אולם סאלי היה מלא התפעלות מן התמונה  ,ודרבן את

באוארנפיינד להשלימה ולשגר אליו תמונות נוספות  .בדברי תשובתו שב באוארנפיינד והדגיש את
הקשיים הנערמים בפניו ביפו  ,מקום ש ' אמונות תפלות  ,בורות ואדישות חוברות יחדיו כדי להפוך
את חייו של צייר לאומללים '  .הנה עתה זה מצא  ,אחרי חיפושים ממושכים  ,שיח ' אחד שהסכים
לשמש לו מודל  .לרוע המזל עוכר הלה למחרת היום את רגלו  ,ושמועה נפוצה לכל עבר  ,כי בכך
נענש השיח ' על

6
ורק
ל)

חטאו .

ן4

עזבון .

36

באוארנפיינד מיפו אל משפחתו בביירות ,

37
38

עזבון .בלונדון  .רק חלק קטן מתמונות אלה
אל סאלי
, 1886
נשלח
במארס
שהמכתב
באדן 10 ,
בבארן -נראה
משפחתוחסרים .
ומועד כתיבתו
מיפו אל
המכתב
באוארנפיינד
ראשית
ואחרות שתאר

39

13

בדצמבר , 1885

נתגלה .

קטעי עיתונות ובעיקר

17 November 1886 :

.

tTdgliche Rundschau ,

 .ק  ( , 6 November 1886 ,תסטת40 . 3080 , ) 1 0ל Atheneaum ,

40

606

41

טיוטת מכתב מיפו  22 ,בדצמבר , 1886

עזבון .

עזבון .

גוסטב באוארנפיינד

מקץ שלושה שבועות העיר באוארנפיינד בשולי מכתב ששיגר לאחותו וגיסו
כבר ימים אחדים שוהה כאן עלמה אחת בשם ברטש

] [ Elise Bertsch

יכולה להיות עבורי אישה שכמותה לא פגשתי  .לא יפה ובת

ופקחית  .אבל דומה שאיננה רוצה להינשא

32

י

:

שרוצה לבקר את

אחותה בירושלים ( גברת אדריכל סנדל , ) 42ובעוד שבועות אחדים

להמשיך בדרכה להודו כמנהלת מוסד לנערות ( מטעם [ המיסיון

, __ ,

[ היא ]

של ]

מתכוונת

בזל ) .

זו היתה

",
,

ן

אך באמת נשמה טובה
-

! 43

השתנתה  ,ובמשך שנה תמימה לא עסק כמעט אלא בנושא החדש אשר הסעיר את רוחו ובלבל את

לחלוטין .

'

-

..

; ,

*

אחוזה קטנה השייכת למלך וירטמברג  ,טבע  ,עקרה המשפחה לשטוטגרט ומשם לאסלינגן  .אמה אליזה באוארנפיינד
של אליזה  ,אליזבטה ברטש לבית הרדג  ,היתה אחותו הצעירה של ג " ד הרדג  ,ממייסדי אגודת
הטמפלרים  .שתי אחיות היו לאליזה  :אמה ( ילידת  , 1848מתה בירושלים בשנת
 , 1851מתה ביפו בשנת

. ) 1934

ב , 1886 -

) 1913

ולוצי ( ילידת

אחרי מות האם  ,החליטה לוצי לצאת בלוויית אחותה

לירושלים  ,כדי להינשא שם לתאודור סנדל מהיילברון  ,מטובי האדריכלים בארץ  -ישראל  .סנדל

( ) 1907 - 1855

התאלמן לא מכבר מאשתו קלרה  ,דודניתה של לוצי ואחותו של ארנסט הרדג  ,אשר במלונו ביפו
נהג באוארנפיינד לסעוד  .הנה כי כן  ,התוודע באוארנפיינד אל אישה  ,אשר דודה  ,דודנה וגיסה נמנו
עם עמודי התווך של קהיליית המתיישבים הגרמנים

בארץ  -ישראל .

אליזה  ,ששימשה תחילה מורה למוסיקה באנגליה  ,פנתה בשלהי
בבקשה לקבל עליה

שליחות .

45

1885

אל המיסיון של בזל

אחרי שאנשי המיסיון אספו אודותיה חוות  -דעת מאנשי כנסייה

שונים והשתכנעו  ,כי מדובר באישה ללא דופי ובפרוטסטנטית אדוקה כלבבם ,

46

הטילו עליה

משימה במנגלורה אשר בדרום  -מערב הודו  .היא יצאה מאנגליה לאסלינגן  ,ומשם  ,דרך מרסיי ויפו

הגיעה ליעדה .
אכן  ,המפגש המקרי בבית  -המלון של הרדג ביפו הוציא

את בני הזוג משלוותם .

אליזה  ,שעד אז

הריצה אל המיסיון בבזל מכתב או שניים בשבוע  ,נאלמה דום למשך שבעה חודשים תמימים .
ואילו באוארנפיינד  ,שקודם לכן התנזר כליל אף מאזכור נשים במכתביו  ,שינה את טעמו עד כדי כך
שאחותו בביירות  ,שאותה שיתף בסודו  ,נתמלאה דאגה שמא בלהט אהבתו יזניח לחלוטין את
אמנותו  ,אשר לשמה בא ארצה  .תחילה חששה אליזה  ,שהיתה דתית מאוד  ,להינשא לאדם שהיה
כל כך רחוק מענייני דת  .חודשים ארוכים טרח אפוא באוארנפיינד להוכיח לה באותות ובמופתים ,
כי לאמיתו  -של  -דבר אין הפער ביניהם גדול כפי שנדמה לה וכי הוא עתיד ללמוד ולנהוג כראוי

סנדל

(  ) 1נחש, ) 8

. 1902 - 1845

42

תאודור

43

אל משפחתו בביירות ,

44

כפי שרשם אז הכומר בלודוויגסבורג בספר הלידות של הכנסייה  .במקומות אחדים אחרים ( וכן על מצבתה
בירושלים )

45

11

בינואר

נרשם  15באוגוסט

, 1887

המכתב הראשון של אליזה ברטש מג ' רסי אל המפקח על המיסיון בבזל ,

בזל  ,תיקה האישי של ברטש [ להלן
46

עזבון .

. 1885
:

2

בנובמבר

 , 1885ארכיון

המיסיון של

ארכיון בזל ] .

רק כומר גרמני אחד העיר  ,כי איננו יודע ' אם לדוד הרדג  ,הטמפלר ( שבעיני הכנסייה היה מוקצה מחמת
היתה עליה השפעה כלשהי '  ,דיקן  KUbelמאסלינגן ,

10

-

.

"

אולם  ,עד מהרה התברר כי בעניין אחרון זה  -שגה  .מכאן ואילך  ,הנימה המאופקת של מכתביו

תהו

" ,

בנובמבר

, 1885

ארכיון

בזל .

מיאוס ] ,

67

4

'1

7

איכס

כרמל

לנוצרי טוב  .בסופו  -של  -דבר נתרצתה

לו .

ב 20 -

במאי

1887

קיבל ' מכתב מהודו שהסב לי אושר בל

יתואר '  ,ובו כתבה לו אליזה  ,שאף לא ידעה את שמו הפרטי אלא רק זאת שהוא מתחיל ב -

: )3

' מר

באוארנפיינד היקר ! מכתבך [ האחרון ] עשני מאושרת  .גם אם לא הכל מתיישב עם מצפוני הנה
יודעת אנוכי עתה  ,כי האל ינחה אותך נכונה ותחת

הנהגתו . . .

אבוא עימך באשר תלך '  .אליזה

ברטש  ,שכבר ראתה עצמה כאישתו לעתיד  ,אף הזדרזה להשיא לו מיד עצות  :עליו לקיים אורח -

חיים סדיר יותר ולשמור על עצמו  ,אל לו לכתוב מכתבים בלילות  ,אל לו לעבוד קשה מדי  ,עליו
לחשוב פחות על מחלת  -לבו  ,ומעל הכל  ,עליו לעשן פחות  .במכתב  ,שבו סיפר באוארנפיינד כל
זאת לאחותו ולגיסו בביירות  ,הרבה עתה לצטט פסוקים מכתבי הקודש  ,כדי להוכיח  ,כי ' האל הוא

אשר הנחה אותי להתאהב בנערה זו '  .באוארנפיינד  ,שהיה אז בסוף שנות השלושים לחייו  ,ציין כי

' לעולם לא הייתי מאמין שבערוב ימי עוד אזכה לאושר אשר כזה '  .יחד עם זאת חשש  ,שעתה

יאמרו עליו הבריות ' כי בגלל נערה הצטרף אל הדתיים  ,וצריך להודות כי יש בזה מן האמת ' .
את הברכה הראשונה לנישואיו העתידים קיבל באוארנפיינד מסנדל

כולו מן אללה  ,מן אר  -רב אל  -עאלמין [ הכל מאלוהים  ,רבון
לי כי בכל לבי אשמח לקרוא לך לימים

גיסי ' .

48

העולמים ] -

' הערבים נוהגים

:

47

לומר :

והצדק עימם  .אנא האמן

סנדל  ,שהיה טמפלר אדוק  ,אמנם הוקיר מאוד את

באוארנפיינד כאמן  ,אך נרתע מפני האפשרות ש ' כופר ' כמותו יצטרף אל חוג משפחתו  ,וניסה

תחילה בכל מאודו לסכל את השידוך אשר נתמך בהתלהבות על  -ידי ארנסט

הרדג  ,שאולי אף

יזמו .

משהוסרה התנגדותו של סנדל הודיעו אליזה ובאוארנפיינד רשמית על אירוסיהם  ,ובאוארנפיינד
אף הוזמן בלבביות רבה להתארח בבית משפחת סנדל בירושלים בטרם ישוב

לגרמניה .

49

בטרם שב למולדתו עוד הספיק באוארנפיינד  ,כדרכו  ,לרקום ולבטל תוכניות לרוב  .תחילה
הודיע לסנדל כי בדעתו להשתקע עם רעייתו בירושלים  ,וביקש ממנו לתור בה אחר מקום מגורים

מתאים .

50

אחר  -כך חזר בו וביקש לרכוש מגרש דווקא ביפו  ,ואף פנה לקבלן גרמני שיבנה שם

עבורו בית על  -פי

תוכניות שהוא עצמו שרטט .

ן5

אנשי הקהילייה הגרמנית הגדולה באוץ  -ישראל

האמינו כי באוארנפיינד אכן גמר אומר להשתקע סופית בארץ  .בספטמבר

שיק

:

1887

כתב לו קונרד

' אני שמח לאין שיעור שהארץ הזאת  ,שאתה שוהה בה זמן כה רב  ,נושאת חן בעיניך  ,וכולי

תפילה שהאל יברך את מעשי ידיך  ,ינצור את בריאותך ויעניק לך שמחת  -תמיד  .אי  -הנעימויות

והקלקולים מרובים בארץ הזאת כדי כך שקל לאבד כאן את שמחת  -החיים  ,או רק בקושי  ,ותוך

מאבק מר  ,ניתן לקיים אותה לאורך ימים ' .
ישב באוארנפינד לבטח

52

אלא שחודש ימים אחר שזכה בברכה נאמנה זו כבר

בגרמניה .

במינכן ניצבה עתה בפניו המשימה להחזיר מהר ככל האפשר את ארוסתו מהודו  .סיפור האהבה
ביפו 53הרשים את המיסיון רק מעט  ,ונכונותה של אליזה להמשיך בשליחותה בהודו עוד שנתיים
נדחתה על הסף  .המיסיון תבע ממנה לפנות את המשרה מניה וביה  ,לשוב לאירופה על חשבונה

62
ח ):

47

באוארנפיינד מיפו אל משפחתו בביירות ,

48

סנדל מירושלים אל באוארנפיינד ביפו ,

49
50

51
52

53

1

 21במאי  , 1887עזבון .
ביוני  , 1887עזבון .

שם  27 ,ביולי
תשובת סנדל מירושלים אל באוארנפיינד ביפו ,
, 1887

עזבון .

4

ביולי

, 1887

באוארנפיינד מיפו אל ג ' אגר ) 16 , ( Eggerבאוגוסט , 1887

עזבון .

עזבון .

שיק מירושלים אל באוארנפיינד ביפו ,
לירושלים '  ,א ' שילר ( עורך )  ,ספר זאב וילנאי  ,א  ,ירושלים  , 1984עמ ' . 126 - 115
12

בספטמבר

, 1887

אליזה ברטש ממנגלורה אל המפקח על המיסיון בבזל ,

14

עזבון  .וראה

:

א ' כרמל  ' ,דרכו של קונרד שיק

באוגוסט  , 1887ארכיון

בזל .

האדריכל והמודד
תיאודור סנדל  ,גיסו של
בא1ארנפיינד
'

( ) 1902 - 1845

ואף להשיב לו את כל הכספים שהושקעו בשליחותה  .באוארנפיינד נתמלא חימה על

אשר בבזל היושבים בנוח על שקי הכסף שלהם ' ,

54

' האדונים

ופדה אותה בשארית כספו  ,תוך חילופי מכתבים

מרים עם המסיון  ,אשר לבטח לא חיזקו את ' חזרתו

בתשובה ' .

מסעו השלישי למזרח  -אל דמשק
ב1 -

בנובמבר

1888

שלחה אליזה  ,שהתגוררה עתה בבית אמו של באוארנפיינד בבאדן  -באדן ,

מכתב אל ארוסה ביפו  .היא מניחה  -כך כתבה  -כי הוא יצא לשם  ,אם  -כי ' הפעם בכלל אינני
יודעת לאן לשלוח לך את המכתב  ,שכן לא נתת בידי אפילו רמז דק

שבדקים ' .

בניגוד גמור לתקופה שקדמה למסעו  ,מתועד היטב מסעו השלישי  -והקצר מכולם  -של
באוארנפיינד למזרח  .זאת הודות ליומן מפורט -

86

עמודים בכתב  -יד צפוף  -שניהל בדמשק

ואשר נותר לפליטה בעזבונו  .יומן זה הוא מבחינות רבות בעל ערך מיוחד במינו ועדות מרשימה
 ואולי גם היא יחידה במינה  -על העיר דמשק מנקודת  -מבטו של אמן אירופי המחרף אתנפשון

!)

כדי להנציח מראות שאיש לפניו לא העז לצייר  .הואיל ודמשק איננה נוגעת לעניין הנדון

כאן  ,נסקור להלן רק את הקטעים הארצישראליים מתקופת המסע

השלישי .

55

נראה כי אחרי תקופת שפל ארוכה נוספת במצבו הנפשי עבר באוארנפיינד שינוי קיצוני

ובמפתיע יצא מגרמניה באוקטובר . 1888

בראשית נובמבר הגיע ליפו  ,כדי ליטול ' מעליית  -הגג של

[ מלון] הרדג את הדברים שהופקדו שם [ בסתיו

54

55

] 1887

לשמירה '  .בשל הים הסוער המשיך לביירות

טיוטת מכתב מבאוארנפיינד במינכן אל אמה ברטש ( אחותה של אליזה ) בירושלים ,
את יומן דמשק אפרסם בנפרד  ,בתרגום עברי

ואנגלי .

24

בדצמבר

, 1887

עזבון .

63

איכס
רק

כרמל

ב 16 -

בנובמבר  .שם ביקר את משפחת אחותו  ,ומקץ שבוע יצא במרכבת  -הדואר לדמשק  .הוא

עבד בדמשק כאחוז דיבוק  ,מעלות השחר ועד חצות הלילה  ,ונשאר שם עד שהגשמים  ,השלגים
והקור שיתקו לחלוטין את יכולת

עבודתו .

ב1 -

בינואר

1889

וב 16 -

שב באוארנפיינד לביירות ,

בחודש בא למשך יומיים ליפו  ,כדי לרכוש צבעים  ,בדים  ,לוחות ציור  ,נייר  ,ובראש וראשונה

חומרים כימיים לפיתוח שלל הצילומים שעשה בדמשק  .בינתיים כתב לו גיסו לעתיד סנדל
כי באמצע דצמבר
קשות

[ ] 1888

משטפונות . . .

נפגעו ביתו [ במושבה הגרמנית בירושלים ] והבתים הסמוכים

ושהאקוורלים שלי  ,שאותם השאלתי לו בספטנמבק

1887

לפני

שעזבתי את יפו [ בתום המסע השני ]  ,כדי שיעתיקם [ על  -מנת לשכלל את טכניקת הציור
של

סנדל ] ,

ואשר היו מונחים בתוך תיק גדול  ,נפלו מעל הארון אשר החל לשוט  .המים

הגיעו לגובה של
[ עתה ]

במארס

ב 15 -

ביפו .

1889

וחזר לביירות ,

וב 5 -

75

ס " מ  .האקוורלים נפגעו  ,יחסית  ,רק מעט  -כפי שנוכחתי לדעת

56

שב באוארנפיינד למשך

חודשיים לדמשק .

ב 18 -

במאי השלים שם את עבודתו ,

ביוני עמד להפליג ליפו ' שם צפויה פגישה עגומה הואיל והייל ]  , Heilבנו של

ידידו המלונאי ארנסט

הרדג ]

מת בינתיים

מטיפוס ' .

57

בכך מסתיים יומן דמשק  ,והמידע המצוי בידינו על מסעו השלישי של באוארנפיינד  .נראה כי

מכאן ואילך עשה עוד זמן  -מה

בארץ  -ישראל אלא שזמנו החל דוחק .

ב 13 -

ביולי נישאו

באוארנפיינד ואליזה ברטש בבארן  -באדן בנישואים אזרחיים  ,ומקץ יומיים חזרו על כך בטקס דתי
צנוע בכנסיית סנט  -לוקס אשר באותה

עיירה ' .
8

שנותיו האחרונות בגרמניה
לאחר נישואיו השתקע באוארנפיינד עם אשתו במינכן  ,ובה עשו עתה יחד שבע שנים  .תחילה עוד

קצר את פרי העמל שהשקיע במסעו השלישי למזרח  .בסיקור תערוכת תמונות גדולה שהתקיימה

במיוחד את תמונתו

' המקסימה ' של באוארנפיינד  ' ,שער

בשנת  1890בלונדון ציין כתב ה -
~
המסגד הגדול של דמשק '  59 .אמנות הציור המזרחי היתה נפוצה באנגליה לאין ערוך יותר מאשר
Pun

בכל מקום אחר בעולם  ,ואף  -על  -פי  -כן היה זה האמן השוואבי הבלחי  -נודע  ,אשר זכה שם בעיקר
התהילה  .אולם בגרמניה לא זכה באוארנפיינד מעולם  ,למרבה אכזבתו  ,בהכרה של ממש  .בשנת
1891

עוד שילם סאלי סכום נאה עבור ' שומר המסגד

[ בדמשק ] '

שסיפק לו באוארנפיינד ,

שמקץ חדשים אחדים נאלץ הלקוח האנגלי הוותיק שלו לפרוש מעסקי אמנות מודרנית ,

60

ן6

אלא

ובכך

נסתם הגולל על מקור הכנסתו העיקרי של באוארנפיינד  .נימת דברי הפרידה של סאלי מעידה על
מידה רבה של צער ודאגה  .הוא ידע על מחלתו של באוארנפיינד  ,וחשש פן הסתגרותו תחסל עתה

כליל את סיכוייו של האמן להגיע לאותה פריצת  -דרך שהיה ראוי
57

Kd
64

56
58

הרטווג.
ממוספרים  ,עזבון
מריאןדפים לא
דמשק ,
יומן
בביירות  ,מר היינץ
הנזירה

)( Hertweck

לה .

שם  ,שם .

בבאדן  -באדן וחיים ערב  ,איש חיפה  ,חברו יחדיו כדי

לסייע לי לברר היכן ומתי נערך טקס הנישואים  -ארוע שאזכוריו סולקו מן העזבון בקפדנות
59

.

 . 229ק Punch , 15 November 1890

60

סאלי מלונדון אל באוארנפיינד ,

61

סאלי מלונדון אל באוארנפיינד ,

 11בספטמבר  , 1891עזבון .
 4באפריל  , 1892עזבון .

יתרה .

גוסטב באוארנפיינד

על רקע התיירות הגואה לארץ הקודש החליט בינתיים עורך השבועון

אז החשוב והפופולארי ביותר בשפה הגרמנית בכלל

,

6

Gartenlaube

 tDieשהיה

להקדיש כתבה מפורטת למסילת  -הברזל

בין יפו

היתה זו מסילת  -הברזל הראשונה שהושלמה בארץ -

ישראל ,

של ידידיו נתבקש באוארנפיינד לאייר את

לירושלים  ,שנחנכה בשנת . 1892
והיא עוררה עניין רב באירופה  .בהתערבותם

הכתבה במספר רישומים  -היתה זו אולי המשימה היוקרתית ביותר שהוטלה עליו עד אז  .לרוע

מזלו של באוארנפיינד חלה מחבר הכתבה בעת הכנתה ומת  .מהלך העבודה שובש והכתבה
פורסמה באיחור של שנה  .כיוון שעניין הפעלת הרכבת לא היה עוד אקטואלי  ,הוכתרה הכתבה
בכותרת ' מושבות השוואבים

בארץ  -ישראל ' .

63

אולם  ,גם משימה מכובדת זו  ,שפירסמה את שמו

ולכאורה זיכתה את באוארנפיינד בתואר הצייר הגרמני בה " א הידיעה בכל הנוגע לארץ  -ישראל ,

לא הביאה להצלחה המיוחלת .
היחידה במשך תקופה ארוכה  .באנגליה
450

' אחרי שנתיים של בצורת כספית
בראשית

המרקים שקיבל בעבור שבעה רישומים

אלה64

היו הכנסתו

איבד את השוק שלו  ,ואילו בגרמניה לא מצא לו

קיבלתי . . .

100

תחליף .

[ מרק ] עבור תחריט  -עץ ' רשם באוארנפיינד

תחת הכותרת ' הכנסות ' ביומן קטן שניהל  .הוא התקרב עתה לגיל  , 50והיה עליו

1896

לפרנס אישה ובן  ,אוטו  ,שנולד במינכן

ב 29 -

במארס

. 1894

משלהי

1894

לא הצליח להשתכר אף

אגורה  .עשרות רבות של תמונות שמן ואקוורלים מארץ  -ישראל ומדמשק  -שעל השלמתן  ,מן
הסקיצות שהכין במזרח  ,שקד במשך שנים -

היו מונחות בביתו כאבן שאין לה הופכין .

באוארנפיינד היה לא רק מאוכזב  .הוא גם הכיר עתה בעובדה שהחלטתו להתמסר בגרמניה לציורי
המזרח היתה מוטעית

מעיקרה .

ביטוי להלך  -רוחו המדוכא של באוארנפיינד ניתן במכתב  -בקשה שהפנה באמצע
הנסיך העוצר של בוואריה

1895

אל

:

להוד מלכותו ידוע  ,שאת חיי הקדשתי בכל מאודי לאמנות  .שנים ארוכות חשפתי את
עצמי לסכנות יומיומיות של אקלים רצחני ולמעשי אלימות של אוכלוסייה קנאית

בסוריה ובארץ  -ישראל  .כדי לעשות את מלאכתי נאמנה העליתי קורבנות ממשיים  ,שהם
נדירים בקרב עמיתי למקצוע  .גם זכיתי בלא מעט

הערכה . . .

ובחוגי האמנים שמי נזכר

תמיד ביראת כבוד  .אולם מן הבחינה החומרית לא זכו קורבנותי בגמול הראוי  .יתרה
מזאת  ,במרוצת השנים התמעטו הכנסותי בעוד אשר הוצאותי  -אחרי שהקמתי

משפחה  -הלכו וגדלו  .אמנותי איננה מפרנסת עוד את משפחתי . . .
אין כוחי במותני כתמול שלשום . . .

ובשל פגם  -לב שוב

מן הטעמים הללו ביקש באוארנפיינד משליט בוואריה להפקיד בידיו משרה מינהלית באחת
מטירות הממלכה  -רצוי בתפקיד אוצר אמנות  -ובלבד שיזכה בהכנסה קבועה שתוכל לקיים
את

משפחתו '.

6

ככל הנראה לא זכה באוארנפיינד בתשובה  .אך במקום שהדבר יעמיק את דכאונו  -כפי

,

8 . ( , Die Gartenlaube: Bldtter undט ) Cwojdrak

 .ום

62

ראה [ost ] 1984 :

63

 . 379 - 382 , 385קק Die Gartenlaube , ) 1893 ( ,

64

גזברות כתב  -העת חישבה את הסכום בטעות על  -פי שישה רישומים  .אף שכבר היה אז דחוק מאוד בכסף  ,היה זה

rlin

05

מתחת לכבודו להעמיד את המערכת על טעותה  .ראה התכתבות בנידון בעזבונו  .שניים מן הרישומים האמורים
פורסמו בארץ  .יאה  :עתמול ( נובמבר  , ) 1982שער ועמ '  , 14ללא ציון שמו של האמן .
65

טיוטה של מכתב מבאוארנפיינד במינכן אל הנסיך העוצר של בוואריה ( ללא

תאריך ) ,

עזבון .

' נחיתה ביפו '  -העתק
של ציור בצבעי  -מים
בגלויית  -דואר מסחרית ,
נירנברג  ,כנראה בסוף
המאה הי " ט

' גיא בכרמל באווירת
דמדומים ' ( ציור בצבעי
מים ) ? 1848 ,

נוף בירושלים ( שמן על
בד )

איכס

כרמל

שאפשר היה אולי לצפות  -הוא נתפס להתרוממות  -רוח ולפעלתנות קדחתנית מרחיקת

לכת .

באוארנפיינד נסוג לפתע מכוונתו לשמש פקיד ממשלה מיושב בבוואריה  ,ונסחף לתוכנית
הרפתקנית  ,נועזת ומלהיבה

;

אם במולדתו אין איש מוכן לחלצו ממצוקתו החומרית הקשה  ,אזי

ינטוש אותה ויעשה את שארית ימיו בארץ  -ישראל אשר אהב  .שם היה מקור השראתו  ,שם מצא את
אושרו  ,ושם  ,כך קיווה אולי  ,טמון סוד הצלחתו שבוששה
נראה כי ההחלטה הסופית גמלה בלבו בראשית

. 1896

לבוא .

לשם מימון תוכניתו פתח באוארנפיינד

בחיסול משק ביתו במינכן  ,ומכר כל מה שניתן  ,כולל אוסף גדול של פריטים שליקט במהלך
מסעותיו במזרח  .תמונות רבות מכר במחירים שהיו נמוכים אף מערך החומרים ושעות העבודה

שהשקיע בהן  .אולם חרף הצורך הדחוף לממש את מירב רכושו  ,לא היה מוכן להתבזות  .את רוב
התמונות לקח עימו ארצה בתקווה למכור אותן שם במחיר שלפחות אין עימו השפלה  ,אך גם

תקווה זו נכזבה  .סופן של התמונות היה שנתוספו אל עזבונו  ,ונמכרו אחר מותו לכל המרבה
במחיר או התפזרו לכל

רוח .

באוארנפיינד הצליח לצבור מחיסול רכושו קרוב

ל 9 , 000 -

מרק  .את הסכום הגדול ביותר -

מרק  -קיבל מממלכת בוואריה  ,לאחר שבהתערבותם התקיפה של ידידים נאמנים ובעלי

3 , 300

השפעה  ,שהכירו בכשרונו וידעו על מצוקתו  ,ניאות ' האוסף הגראפי הממלכתי ' היוקרתי במינכן
לרכוש

15

אקוורלים שלו  ,רובם

מארץ  -ישראל .

66

החלטת המדינה הבווארית הסבה לבאוארנפיינד

התרגשות כה גדולה  ,עד כי רשם ביומנו בפרטי  -פרטים כל שלב הנוגע לאותה פרשה  .אכן  ,גם אם

הרכישה באה במאוחר ובקנה  -מידה צנוע  ,הנה היה בכך בכל זאת משום הכרה ' רשמית ' מסוימת
ביכולתו של

באוארנפיינד .

הסידורים הרבים שהיו כרוכים בחיסול ענייניו בגרמניה ובארגון נסיעתו ארצה בלבלו בהדרגה

את דעתו של באוארנפיינד  .כך  ,למשל  ,כתב ביומנו  ' :יום שישי ,

10

[ באפריל  . ] 1896כל מה שכתוב

לגבי אתמול שייך בעצם להיום '  .מקץ שבועות אחדים שוב לא מצא פנאי לרשום את הקורות אותו ,
וזנח את היומן לחלוטין  .בראשית הסתיו  ,אחרי ביקורי פרידה אצל ידידיו הוותיקים בשטוטגרט

ובקרלסרוהה ושהות קצרה אצל אמו הישישה ואצל אחיותיו כבאדן  -באדן  ,עזב באוארנפיינד  ,עם
אשתו ובנו  ,את מולדתו  ,שלא על מנת

לשוב .

אחריתו של באוארנפיינד בירושלים
בשנים האחרונות לחייו ,

, 1904 - 1896

הלך האמן ונשכח בגרמניה  ,ואילו בארץ  -ישראל כמעט לא

הושם אליו לב  .הקיסר וילהלם בכבודו ובעצמו תהה על זהותו  ' .מי עשה ציורים אלה

?'

שאל

הקיסר את ראש אגודת הטמפלרים  ,כאשר זה הגיש לו  ,בשם הקהילה הגרמנית בארץ  -ישראל  ,את
האלבום המפואר ובו ארבעת

האקוורלים שצייר באוארנפיינד .

השתקע באוארנפיינד בירושלים  ,לא ידע כריסטוף הופמן

67

חרף העובדה שעברו שנתיים מאז

( הבן )

להשיב אלא זאת

:

' הצייר

68
66

משום מה נותרו שם כיום רק

13

אקוורלים  .נראה כי זהו המוזאון היחיד בעולם המחזיק אחדות מיצירותיו

של באוארנפיינד  .אך גם שם נמצאות התמונות כאוסף השמור במגירות ולא בתצוגה  .על  -פי רישומי המוזאון רק
אדם אחד  ,מלבדי  ,ביקש מאז
67

ראה לעיל  ,הערה . 1

1896

להוציאן מן הגניזה ולהציגן בפניו

;

היה זה הוגו שמיד  ,שנזכר לעיל .

גוסטב באוארנפיינד

באוא רנ פיינד ממינכן '  ,ובהזדמנות אחרת הוסיף

:

' השוהה עתה בירושלים ' .

68

אורח  -החיים הצנוע

של באוארנפיינד  ,אי  -השתייכותו לקהילה דתית כלשהי  ,ניתוק קשר המכתבים עם משפחתו
בבארן  -באדן לאחר מות אמו בראשית

, 1898

ומעל הכל  ,אולי  ,מחלת  -לבו ומצבו הנפשי שאילצו

אותו להתרחק מן הבריות  -כל אלה כאילו חברו יחדיו כדי לטשטש את עקבות שהותו בירושלים
במשך שמונה שנים תמימות  .אכן  ,עצם היעדרותו מטקס הגשת האלבום שלו לקיסר  ,שנערך ביפו ,

כשורה .

רומזת על כך שהדברים לא התנהלו

את ראשית הדרך ארצה עוד תיעד באוארנפיינד ביומנו תחת הכותרת ' מסע למזרח ' ובפירוט
האופייני לו  -החל ברכישת כרטיסי הנסיעה ברכבת ובאונייה ( ' מחלקה שלישית ' ) וכלה בקניית
' אקדח  ,נרתיק מתאים  ,תחמושת  ,כוס אחת בירה ונקניקיה '  .דרך ברינדיזי  ,פיראוס  ,ביירות ויפו
הגיעה המשפחה באוקטובר

1896

לירושלים  .את המטען הכבד  ,כולל הציוד לציור  ,הובילו מיפו

לירושלים על  -גבי גמל  .תחילה שהו עם הגיס והאחיות בבית סנדל ( רחוב עמק רפאים

9

של ימינו ) ,

אך מקץ זמן קצר ירדו באוארנפיינד ואליזה למשך חודשים אחדים לערבות יריחו  ,והפקידו את בנם
הקטן בידי דודתו

לוצי .

בעזבונו של באוארנפיינד נותרו קטעים אחדים מתוך טיוטה של חוזר ארוך שכתב בראשית
1897

' מן הערבה '  ,כדי לעדכן את מכריו בגרמניה בקורות אותו בארץ  -ישראל  .קטעים אלה הם

אולי המסמך האומלל ביותר בכל העזבון כולו  .מכשרון הכתיבה השופע של באוארנפיינד -
תערובת מיוחדת במינה של לשון המעטה והומור מאופק  ,אשר מצאה את ביטויה המובהק בעיקר

ב ' יומן דמשק ' שלו  -לא נותר כי אם צל  .באוארנפיינד ניסה לחקות את הסגנון הספונטני שלו
עצמו מן הימים שהיה במיטבו  ,והדבר ניכר בתיקונים  ,בתוספות ובמחיקות רבות  .אך כשם שבעבר
הצניע הרפתקאות מבהילות ( במיוחד

בדמשק )

ופטר אותן כדברים של מה בכך  ,כך ניסה עתה

להציג עניינים קלי  -ערך כהרפתקאות מסמרות שיער  .בעצם יציאתו עם אשתו לתקופה ממושכת

לערבות יריחו היה אמנם משום סיכון רציני  .אפילו גוטליב שומאכר  ,שישב הרחק בחיפה ושימש

מעין שר  -חוץ של הגרמנים בארץ  -ישראל ,

69

טרח לשגר מברק לסנדל בירושלים  ,וביקש שיזהיר את

באוארנפיינד להישמר לנפשו ' הואיל ו [ בינתיים ] הוכרז [ גם ] רשמית על מצב מלחמה בין תורכיה
ליוון  ,בגלל כרתים ' .

70

באוארנפיינד הודה בגלוי  ,כי הוא מצפה לשווא לסכנות ש ' הובטחו ' לו ,

ואשר מהן קיווה לשאוב השראה  .אך לרוע מזלו לא אירעה אף תקרית אחת שתעורר ותעודד את
רוחו באותו אזור שכוח  -אל  ,שרק בדווים נדדו בו  .הירייה היחידה בכל אותה עת שהפתיעה אותו
 וגם עוררה את זעמו מפני שכיסתה באבק את ציורו  -היתה של שומר  -ראשו הערבי  ,שביקשלבדוק אם בכלל ניתן להבהיל את מעבידו התמהוני  ,שאיננו יודע פחד  .מצד אחר  ,אבקת מרק
אפונה מתוצרת  Knorrושאר מטעמים  ,ששלחה גיסתו עד למנזר חג ' לה  ,דרומית  -מזרחית ליריחו ,
שם התגורר עם אליזה  ,י 7נטלו ממנו אף את תחושת הניתוק המיוחל מעולם התרבות  .מכל מקום ,

68
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באוארנפיינד מצייר
באזור ים המלח

( ) 1897

בשהותו בערבות יריחו הנציח באוארנפיינד את נופי המדבר במספר גדול של תמונות  ,כפי שאיש ,
כנראה  ,לא עשה כמותו לפניו .
משנת

1898

72

נותרו בעזבונו של באוארנפיינד רק שני מכתבים  :טיוטה של חלק קטן ממכתב בן

שישה גליונות ששלח בחודש מארס לידידו הוותיק  ,פאול פרידריך קרל
שהיה סופר ומבקר אמנות נודע במינכן  ,ומכתב של פרידריך פון טירש

)

, ) 1899 - 1842 ,

) , Thiersch

, ) 1921 - 1852

אדריכל ופרופסור בעל מוניטין לתולדות האמנות המגיב על מכתבו של באוארנפיינד אל

קרל .

ממכתב זה לקרל  -הראשון ששיגר אליו לאחר שהות של שנה וחצי בארץ  -עולה עד מה קשה
היתה קליטתו של באוארנפיינד  .גם מצב  -רוחו היה בשפל חמור  ' .בני  -האדם [ כאן ]  ,כשמסתכלים
עליהם מקרוב  ,הם בעצם

מתועבים . . .

גם בכל השאר התחולל שינוי גדול [ לרעה] בהשוואה

כך שמבחינתו של הצופה רוב המראות [ הם עתה ] יותר דוחים מסה שהם

לזמנים הישנים . . .
מושכים '  .על באוארנפיינד
72

ש:

/

אחת התמונות

ירדה רוח נכאים מרה במיוחד  ,ולפיכך התמסר עתה לציורי נופים  ,שכן

הללו שמורה עדיין בחיפה בביתה של היידי הרדג  ,אחייניתו של המלונאי ביפו  .גלגולה של

התמונה אופייני אולי לגורלן של רבות מיצירות באוארנפיינד  .שנים הרבה היתה ברשותה של נלי מרצ ' ינקובסקי ,
בתו של ג ' שומאכר  .בשנות השבעים  ,כאשר העתיקה את מגוריה מביתה בסמטת המערות בכרמל לבית  -אבות
במושבה הגרמנית  ,השליכה  ,כדבריה  ' ,מן החלון ישר אל הוואדי ' את כל הפסולת שנותרה בדירתה  ,כולל שתי

תמונות מכוסות פיח שתלו במטבחה מעל הכיריים  .לידידתה  ,היידי הרדג  ' ,צר היה '  ,כדבריה  ,על גורלן של

יצירות בן משפחתה  ,ולפיכך ירדה לוואדי  ,ושם מצאה תמונה אחת  .היא ניקתה אותה בזהירות בסבון ומים  ,ומאז

שמורה התמונה ברשותה .

גוסטב באוארנפיינד

הם לבדם עוד ' שמרו בדרך  -כלל על אופיים '  .מן הטעם הזה גם זנח את ציורי המבנים ' כי מכאן
בחוץ  ,במושבה [ הגרמנית ] ,
זה

73

קשה לי להגיע [ למבנים ראויים לציור] ולקחת דירה בעיר

[ יותר מדי] ביוקר '  .מראשית מאי ועד סוף יוני

1897

[ העתיקה ]

שהה באוארנפיינד  ,לצורך זה  ,באכסניה

הפרוסית שבעיר  .בסתיו שכר למשך שלושה שבועות חדר אצל פלאת על הר  -הזיתים  ,ושם רשם

לביתו .

רישומים של ירושלים בשעות הבוקר והערב  ,אך החורף  ,שהקדים לבוא  ,הבריחו
טירש שנבהל אל  -נכון מהמכתב שהראה לו קרל  ,ניסה לעודד את רוחו של

באוארנפיינד .

לדבריו  ,הוא מבין לכאבו של ידידו  ,שנאלץ להתאים את ציוריו לטעמם הקלוקל של הלקוחות -
כנראה תיירים שעברו בירושלים  -ומפציר בו שלא לייחס לכך יותר מדי משקל ולא לתת לשפל
הנוכחי להעכיר כל  -כך את רוחו  ' .ככלות הכל אתה צייר נופים טוב וצייר המבנים הכי טוב שיש

לנו  . . .אני מתאר לעצמי שבירושלים כבר מתוחים מאוד לקראת בואו של הקיסר [ וילהלם ] .

שנוגע לך הרי יש לי יסוד לקוות  [ ,שגם ] לך ייצא מזה משהו טוב ' .

74

במה

נראה שטירש רב ההשפעה היה

מעורב בהשגת ' הזמנת חייו ' של באוארנפיינד  -לצייר את ארבע המושבות הגרמניות בארץ -
ישראל באלבום שהוכן עבור הקיסר

הגרמני .

75

גם קרל ביקש לנצל את ביקורו הצפוי של הקיסר כדי לעשות למען ידידו בירושלים  .תחת

הכותרת ' צייר ממינכן [ מספק על ארץ  -ישראל ' פרסם קרל  ,ערב הביקור  ,מאמר ארוך בעתון רב -
השפעה על אודות

באוארנפיינד .

76

קרל  ,שנטה אז למות  ,ביסס את כתבתו על המכתב העגום

ששיגר אליו באוארנפיינד  ,אך כבר לא הצליח לערוך אותה כהלכה  .גם נסיונה של המערכת לעשות
זאת במקומו לא עלה יפה ; ביקור הקיסר  ,עבודתו של באוארנפיינד  ,נופיה של ארץ  -ישראל וקטעי
הקישור של קרל שולבו בערבוביה מביכה  ,עד שנראה כי מוטב היה אילו לא פורסמו הדברים

כלל .

באותה תקופה  ,כנראה בשנת  , 1899עשה באוארנפיינד מעשה שהוא עצמו בוש בו  .בלא ידיעת
אשתו שיגר מכתב לבית  -הספר המלכותי לאמנויות בשטוטגרט  ,וביקש לקבל שם משרה של מורה

זוטר לציור  .את הבקשה העביר באמצעות אדולף בורקהרד

) , ( Borkhard

מכר ותיק שלו עוד

משנות השבעים  ,ששימש עתה פרופסור באותו מוסד  ,ואת התשובה ביקש לא לשלוח לביתו
בירושלים אלא אל הרדג

ביפו .

77

נראה כי באוארנפיינד חשש כי לב אליזה כבר נקעה מתהפוכות

נפשו  .מכל מקום  ,מצבו לא איפשר אז  ,ככל הנראה  ,להפקיד בידיו משרה סדירה  ,ולפיכך לא זכה ,
קרוב לוודאי  ,בתשובה  .הוא המשיך אפוא לצייר  ,ומקץ שנה  ,בקיץ  , 1900אף קיבל  ,להפתעתו ,
תשלום נכבד עד כדי כך שמיד נטל את אשתו ובנו  ,ויצא עימם ל ' חופשת  -עבודה ' בת חודשיים

בלבנון .

73

78

ב  1 -ביוני

 1897שכר

באוארנפיינד דירה בטחנת  -הקמח הישנה של פרנק  ,שהיתה צמודה לבית מס '  6ברחוב עמק

רפאים של ימינו  .הדירה שימשה הן למגורי משפחתו והן כסטודיו  .כפנקסו של באוארנפיינד נכללו פרטים
אחדים על אתר זה  ,תחת הכותרת ' ירה2לים
אדריכלות בירושלים
74

75

:

הבנייה האירופית  -נוצרית מחלן לחומות

טירש ממינכן אל באוארנפיינד בירושלים ,
אף

, ' 1897

עזבון .

על אודות מבנה מיוחד זה ראה

26

ביוני

, 1898

, 1918 - 1855

ירושלים

:

ד ' קרויאנקר ,

 , 1987עמ '

. 99 - 96

עזבון .

כי הכנת האלבום לקיסר היתה עבור באוארנפיינד מקור גאווה ראשון במעלה אין פרשה זו נזכרת בין מסמכי

העזבון אפילו במלה אחת .
76

77

 ~ MUNchener ] A //gemeine Jteitung , 20 Oktober 1898תודתי ליעקב ורמן שהפנה תשומת

טיוטת מכתב של באוארנפיינד מירושלים אל בורקהרד ( ללא

תאריך ) ,

לבי למקור זה .

עזבון  .חשיבותה של הבקשה גם בכך

שהיא כוללת תקציר קורות  -חיים מסודר  ,ובו פרטים אישיים שלא נרשמו במקום אחר  ,כגון שנת נישואיו של
באוארנפיינד .
78

רישום בפנקסו  ,עזבון .

71
~

איכס

כרמל

תחת הכותרת ' מסע לביירות

11

באוגנוסט עד

16

באוקטובק

' 1900

רשם באוארנפיינד  ,כדרכו ,

את פרטי המסע  .מטרתו העיקרית היתה לשוב לבעל  -בכ  ,שם צייר בשנת

1880

את אחת התמונות

המפורסמות ביותר שלו  .אלא שעתה כבר סבל מהתקפי כאבים בלבו שהיו כה עזים ותכופים עד

שבפרקי  -זמן אחדים לא יכול היה אף לנהל את יומנו  .יתר  -על  -כן  ,כתב  -ידו הרועד מעורר את
השאלה

כיצד עלה אז בידו לצייר .

רשמה אליזה  ,במקומו  ,בפנקסו

ואף  -על  -פי  -כן  ,עדיין מצייר היה כאחוז דיבוק  ' .הוא נח סוף סוף '
;

ובהזדמנות אחרת  ,אתר שעבד עד מאוחר בלילה  ,הוסיפה

:

בבוקר ' .

' גוסטב שוב כעס [ עלי ]  ,כי לא הערתי אותו למחרת בחמש וחצי

גופו של באוארנפיינד הלך ונחלש  .אף  -על  -פי  -כן עוד עלה בידו לצייר באותן שנים תמונות שמן
גדולות ומרשימות

.

המערבי ' * 78

( 193 5

במיוחד .

כך נחשבות ' ירושלים מהר  -הזיתים '

 98ס " מ )  ,שאותן צייר בשנת

"
ואין

1902

( 200א 125

ס " מ)

ו ' הכותל

ובשנת  , 1904לשתיים מן הטובות

ספק כי הן רק חלק מצער מן התמונות שצייר אז ועקבותיהן אבדו .
שביצירותיו בכלל ,
למהייתו עסק באוארנפיינד בשנים ההן בעבודות נוספות שגם הן נשכחו  ,בדרך  -כלל  .כך הכין את
רוב התוכניות לבניית בית  -הספר  ,שהוצמד בראשית המאה לבניין טליתא קומי בירושלים  .גיסו ,
סנדל  ,שקיבל על עצמו להכין תוכניות אלה  ,מת בראשיתה של העבודה  .אלמנתו הזדרזה אמנם
79

להודיע כי 'בנה [ בנימין] ישלים  ,בעזרת האל  ,את עבודת אביו '

המלאכה בפועל  ,היה באוארנפיינד .

ן8

אך מי שעזר לא פחות  ,וביצע את

80

גם באתר הבנייה של הדורמיציון ' אפשר היה לראות במשך

ימים רבים את מר באוארנפיינד  ,צייר  -אמן מן השורה הראשונה וחבר אישי של לודוויג השני מלך
בוואריה [ כך ! ]  ,עומד ומעתיק בצורה מיכנית וביגיעה רבה את תוכניות העבודה עבור בעלי -

המלאכה ' .

82

בערוב ימיו נאלץ אפוא באוארנפיינד לעשות שימוש בתורת האדריכלות שלמד

בנעוריו  .גם ממתן שיעורים פרטיים בציור לא משך את ידו  .מרישום מקרי אחד ביומנו משנת
עולה  ,כי עסק בכך
באוקטובר

1904

מ 7-

בבוקר עד

6

בערב  ,עם הפסקת צהריים בת

מת גיסו של באוארנפיינד  ,וילהלם שטייגר ,

לנחם את אחותו  .זמן  -מה לאחר ששב ממסע מייגע זה ,
באוארנפיינד  ,בביתו בירושלים והוא בן

. 56

ב 24 -

83

1900

שעתיים .

ובאוארנפיינד מיהר לביירות

בדצמבר  , 1904בערב חג המולד  ,מת

על  -פי בקשתו  ,ובהיתר מיוחד של ראש אגודת

הטמפלרים  ,נטמן ליד הגדר בבית הקברות במושבה

הגרמנית .

84

דבר מותו כמעט ולא זכה לתשומת  -לב  .אפילו בטאונם של הטמפלרים  ,אשר בקרבם חי שנים
רבות  ,לא הספיד אותו  .רק מקץ שנתיים  ,בשנת  , 1906פרסם מבקר האמנות הנודע היאצינט הולנד

 * 78ציור הכותל המערבי הובא על  -גבי עטיפת קתדרה  ( 40תמוז תשמ " ו ) .
 79על בניין זה ראה  :קרראנקר ( לעיל  ,הערה  , ) 73עמ ' . 155 - 148
.

80

ל ' סנדל

מירושלים אל

קומי  -ענייני
81

. ,

ו ' צלנר )  ( Zoellnerכ ~ 7 , Kaiserswerth -ביולי  , 1902ארכיון קייזרסוורת  ,תיק ' טליתא

כנייה ' .

ג " ד סנדל  ,קורות  -חייו של תאודור סנדל  ,עמ '  ( 49כתב  -יד

בגרמנית ) .

המחבר היה אף הוא

בן של תאודור סנדל .

תודתי הכנה לבתו של המחבר  ,הגברת ולטראוט הגלוך )  , ( Hagelochשהושיטה לי עזרה לרוב ובין היתר
העמידה לרשותי גם

74

82

.

April 1970

am /

"

 . XXXVIIק 1910 ,

כתב  -יד זה .
(irchn ~ eihe
Fesrschrifr .zur' J

.

011 .

,

Berge 5

.

dem

/

'

Das' Hei/igtum .Maria-Heimgang

על בניין הדורמיציון ראה גם קרויאנקר ( ~
לעיל  ,הערה

 , ) 73עמ '

. 238 - 223

.4

83

ראה לעיל  ,הערה

84

הואיל ובאוארנפיינד לא נמנה עם האגודה עורר הדבר מחלוקת קשה וראה זכרונות תאודור פאסט ,

יד בגרמנית ) .

תודתי לבנו ולדמר בהמבורג  ,שהפקיד בידי מקור

זה .

עמ '  ( 44כתב -

גוסטאב באוארנפיינד

בשנתון הביוגרפי הגרמני נקרולוג בן ארבעה עמודים על באוארנפיינד  -וזהו הפרסום הארוך

ביותר שהאמן זכה לו עד עצם היום הזה  .הולנד עמד על גאוניותו של באוארנפיינד  ,מחה על
התעלמותם של חוקרי האמנות מן הצייר ותבע מהם במפגיע לעשות למען תיקון

המעוות .

85

סוף דבר
לאחר מותו של באוארנפיינד ביקשה אליזה  ,שטרם מלאו לה
להבטיח את עתידו של בנם  ,אוטו בן

ה . 10-

, 50

אך מצב בריאותה היה בכי  -רע ,

היא ניסתה למכור  ,לשם כך  ,קרוב

ל 200 -

רישומים ,

אקוורלים ותמונות שמן שהותיר באוארנפיינד במותו  .בעלונים שהזדרזה להדפיס ולהפיץ בקרב

תיירים ומדריכי  -תיירים
וצילום משפחתי משנת

הודיעה על תערוכת חיסול שהיא מקיימת בביתה .
1902

86

תיאור מקום התערוכה

בקירוב מלמדים כי בשלב מסוים העתיקה משפחת באוארנפיינד את

מגוריה מטחנת הקמח הישנה לבית שברחוב כרמיה

6

של ימינו ,

87

לא הרחק מבית סנדל שבלב

המושבה הגרמנית בירושלים  .עד למותה  ,בשנת  , 1907עלה בידה למכור חלק מן התמונות  .אחותה
אמה מכרה תמונות נוספות לתיירים

בבתי  -מלון בירושלים .

88

לאחר מותה  ,בשנת  , 1913המשיכה

במלאכה לוצי סנדל  ,עד ששלחה  ,בשנת  , 1922את שארית התמונות  ,עדיין עשרות רבות במספר ,
אל בנו של באוארנפיינד  ,שהתחנך למן שנת

1908

בשטוטגרט  ,ולמד אחר  -כך רפואה בטיבינגן  .אל

המשלוח צירפה חוות  -דעת של פרופ ' גוסטף דלמן ) , ) 1941 - 1855 , Dalmanראש ' המכון הגרמני

האוונגלי לחקר עברה של הארץ הקדושה ' בירושלים ומטובי החוקרים של הארץ בכלל  .בחוות -
דעתו תיאר דלמן את באוארנפיינד לא רק כגדול ציירי  -המזרח של גרמניה אלא כמי ' שאין לו אף
מתחרה אחד בציור הנוף וחיי היומיום של

ארץ  -ישראל ' .

89

חרף זאת  ,אוצר התמונות  ,שהותיר

באוארנפיינד בעזבונו  ,איפשר רק בדוחק רב את מימון לימודיו של בנו

בגרמניה .

מצבו הנפשי של אוטו  -שעסק אחר  -כך בשטוטגרט בפסיכיאטריה וסבל בעצמו  ,בין היתר ,
מסכיזופרניה  -היה חמור אף מזה של אביו  .בסופו  -של  -דבר ניצל מהתמוטטות הודות לרופאה
אחת שהבינה ללבו וחיזקה את רוחו  ,ואותה נשא לאישה  .את שנותיהם האחרונות עשו בני הזוג
בעיירה קטנה בבוואריה  ,ושם מת ערירי בשנת

. 1974

בביתם מתגוררת עדיין אישה ישישה

ותמהונית שהכיר אוטו באוארנפיינד ' לפני חמישים או שישים שנה ' בבית חולים לחולי  -רוח

בשטוטגרט  ,ולימים נטל אותה משם כדי שתנהל את משק ביתו  .בשנת

1989

ביקרתיה  ,ולא יכולתי

להוציא מפיה אלא זאת שעד יומו האחרון לא חדל לדבר על ירושלים  ' .מה הוא רצה מירושלים ' ,
חזרה ואמרה שעה ארוכה  ' ,מה הוא רצה מירושלים ? '

90

85

 . 180 - 184קק Berlin 1906 ,

86

בעזבון שמורים שני נוסחים  ,שניהם קרוב לוודאי משנת

87

היום מתגוררת שם משפחת מרגולים שטרחה לשחזר את המבנה וסייעה לי רבות באיתור

88
89

א ' ברטש מירושלים אל א ' שטייגר בביירות ,
חוות  -דעת של דלמן מיום

בינואר
90

1 () ,

Biographisches Jahrbuch und deutscher Nekrolog ,

, 1922

30

בנובמבר

. 1905

 23באוגוסט , 1907

 , 1921עם

הבית .

עזבון .

אישור נוטריוני של קונסול ארצות  -הברית בירושלים מיזם

9

עו7

עזבון .

פשר דבריה טמון אל  -נכרן במכתב נוגע ללב ששיגר אוטו באוארנפחנד למרטין בובר ובו תאר את ילדותו

האומללה ואת אחרית ימיהם המרה של הוריו בירושלים  .בן עשר היה כמות עליו אביו ' מתחת לעץ האשוח
המקושט  -למחצה ומאז לא מש מאזניו צליל פעמוניה של ירושלים '  .אוטו באוארנפיינד משטוטגרט אל מרטין
בובר בירושלים ,

1

באוגוסט

 , 1955וראה

ארכיון בובר  ,בסל " א כי " א  .תודתי למרגוט כהן  ,מנהלת הארכיון ,

שהפנתה את תשומת לבי למקור בלתי צפוי

זה .

