נופה של ארץ  -ישראל בציורי מקרא של המאה הי " ט
יהושע בן  -אריה

הקדמה
עד לשנות השלושים של המאה

הי " ט לא נעשה כל נסיון שיטתי לאייר את ספרי המקרא בציורים

ראליים של נופים  ,אתרים ומקומות מארץ  -ישראל ומארצות המקרא האחרות  .בעשור הרביעי של
המאה הי " ט פורסמו באנגליה  ,בזה אחר זה  ,שני קבצים של איורים מארצות המקרא הכוללים

מראות ומקומות ממשיים מארץ  -ישראל ; הראשון של התחריטאים האחים פינדן

של הוצאת פישר

( תטטת, ) 171

והשני

יבנו .

) ( Fisher

באותה תקופה התל עולה באירופה גם הרעיון שלצרכי איור אמנותי של אישים ואירועים

מסיפורי המקרא יש להתבסס על דמויות  ,תלבושות וכלים של אוכלוסית ארץ  -ישראל בני הזמן
הנוכחי .

מגמת המאמר היא לעמוד על הסיבות להיווצרותם של שני סוגי איורי המקרא הללו  -איורי
נופים ואתרים ואיורי דמויות ואירועים  -במאה הי " ט  ,ולעקוב אחר כמה מהבולטים בציירי מאה
זו  ,שמילאו תפקיד מרכזי בהתפתחותם של שני סוגי האיורים

הללו .

קובץ האיורים המקראיים של הוצאת מישר
בשנים

1833 - 1832

החלו אמני התחריט הנודעים מלונדון  ,האחים ויליאם ואדוארד פינדן ,

ציירים מפורסמים כדי
בשנים

1837 - 1835

ן

הם

להעסיק

שיציירו מראות מנופי המקרא  ,לפי סקיצות שרשמו נוסעים שביקרו במזרח .
פרסמו בהוצאת  Murrayשלושה כרכים של תחריטי ציורים  .האחים פינדן

הכינו את התחריטים בשתי גרסאות ; האחת כותרתה ' מזכרות מקראיות או איורי נוף של המקומות

החשובים ביותר הנזכרים בכתבי הקודש '  ,והאחרת  ' -איורי נוף המקרא הכוללים מראות של
המקומות החשובים ביותר הנזכרים במקרא ובברית החדשה '  .ן * לוחות הציורים  ,הכותרות
 -ישראל במאה

*

מאמר זה מתבסס על קטעים מתוך הספר  ' :צייריה וציוריה של ארץ
בקרוב בהוצאת יד יצחק בן  -צבי וידיעות אחרונות  .בספר פרטים רבים נוספים על הציירים והנושאים המוזכרים

במאמר  .האיורים המובאים במאמר שלהלן אינם מופיעים בספר

116
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איור

.1

טרנר

( : ) 1851 - 1775

עין  -גדי ' ( מנזר

והטקסט הכתוב זהים בשתי הגרסאות  ,וההבדלים הם בעיקר בהקדמות ובשערים  .בשתי הגרסאות

צוין כי האיורים הוכנו ' על  -פי סקיצות מקוריות שנעשו במקום ונחרטו על  -ידי ו ' וא ' פינדן בתוספת
תיאורי הלוחות על  -ידי הכומר תומס ה ' הורן '  .בתוך הספרים צוינו שמות האנשים שערכו את

הסקיצות במקום ושמות הציירים שהכינו על  -פיהן את הציורים  .האיורים סודרו לפי סדר הזכרת

האתרים בספרי הקודש  ,ולא בסדר גאוגרפי  ,ובתוכן  -העניינים צוין המקור בכתבי הקודש שבו נזכר
המקום המאויר  .ההדפסים הוכנו בשיטה חדשה  ,בתחריטי פלדה  ,והם זכו לפופולריות

הציירים ששכרו האחים פינדן היו מן

הנודעים באמני בריטניה  :ג " מ ויליאם טרנר ( ! " ת "
!

וול קלקוט )  , ( Calcottדיוויד רוברטס )  , ( Robertsויליאם
)  , ( Stanfieldג ' יימס דאפילד הארדינג

רבה .

) ( Harding

פייג '

2

]ך ) ,

)  , Pageקלרקסון סטנפילד

וכמה ציירים נוספים  .כל האמנים הללו לא

ביקרו מעולם בארץ  -פרט לרוברטס  ,שנסע לארץ אחר עבודתו אצל האחים

פינדן .

בהקדמה לשלושת הכרכים פירטו האחים פינדן את הסיבות שהניעו אותם ליזום את הכנת

הקובץ  .הם טענו כי בעוד נושאים אחרים  ,בעלי ערך פחות בהרבה מזה של כתבי הקודש  ,העסיקו
את הציירים והאמנים  ,נעשה מעט מאוד כדי להציג באיורים אמנותיים את המקומות שנזכרו

בכתבים אלו  .לדבריהם  ,האוסף החדש בא למלא חוסר זה  ,והוא מכיל עשרות רבות של ציורי נוף
מהמקומות המוזכרים ביותר בכתבי הקודש  ,כפי שהם נראים בזמנם  .בהקדמה אף צוין כי קודם
להדפסת הספר כולו הדפיסו האחים פינדן

8

איורים בלבד  ,והפיצו אותם ; התגובה החיובית  ,שלה

זכו איורים אלו  ,עודדה אותם להוציא את הקובץ כולו  .הם הוסיפו כי אם טרויה וסרנך  ,אתונה
ורומא היו לאבן שואבת לאמנים  ,וזכו להיות מאוירות מתוך התלהבות כה ערה לעתיקות קלסיות ,

אין ספק שגם ארצות הקודש יתפסו מקום חשוב בתודעתם של המשכילים  .הם הביעו תקווה שנופי
ארצות המקרא ובכללן ארץ  -הקודש יעוררו רגשות עזים ביותר בקרב בני העולם הנוצרי  ,שכן
ההיסטוריה שלהן עולה על זו של כל ארץ אחרת והספרות האלוהית שלהן מצטיינת על רקע ספרות
העולם הנאור כולו ברמת הביטוי  ,הפואטיקה  ,הפילוסופיה
2

the Warburg
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' ישימון
מר  -סבא )

י-
אפ 8

"

ס.

ציורי מקרא של המאה

הי " ט

הקדושה  ,הנלווית לנופי המקרא  ,יש לנופים אלו גם יופי ציורי מיוחד משלהם  .בסוריה נפרסים איור

לעין המתבונן הנופים המושלגים של הלבנון והחורבות הנהדרות של תדמור ובעל  -בכ ; במצרים

המקדשים הנאדרים

;

בבבל ובנינוה  -המישורים הנטושים

שרידי ערים היסטוריות חשובות

;

;

באדום  ,במואב ובעמון -

בהר  -סיני  -נופים סלעיים מתנשאים

;

וכל אלה מצטרפים

לש:

( 2

עמל

ה) .

בעמה ממול
טרנר  -בר

"

איירג

( למטה ) .

לנופיה המיוחדים של ארץ  -הקודש עצמה  .נופי ארצות המקרא מספקים אפוא נושאים הראויים

. )2 - 1

לדמיונו ולעפרונו של האמן ( ראה איורים
מספר האיורים בשלושת הכרכים מגיע

לארץ  -ישראל

:

3

ל - 95 -

חלקם של אתרים ונופים מאזורים סמוכים

סוריה  ,מצרים  ,אסיה הקטנה  ,מסופוטמיה ואף יוון

ואייה .

מבין הציירים שהשתתפו בהכנת הקובץ ראוי לציין את טרנר  ,הנחשב כיום אחד הציירים
הבריטים החשובים ביותר  .הוא זכה כבר בזמנו למעמד נכבד  ,והיה מראשיה של אקדמיית הציור
המלכותית

הבריטית .

26

מהאיורים בקובץ הם תחריטים שהוכנו לפי הציורים שלו ; חלק ניכר מהם

ציורי אתרים שמחוץ לארץ  -ישראל  .מנופי ארץ  -ישראל צייר את צפון ים  -המלח  ,מר  -סבא  ,בריכות
שלמה  ,בית  -לחם ,

נצרת  ,יריחו  ,קבר  -רחל  ,יפו ומראות אחדים מירושלים ( ראה איורים

תערוכה מציוריו המקראיים של טרנר הוצגה בשנת

1979

. )3 , 2 , 1

בירושלים  .בדברי ההקדמה לקטלוג

של התערוכה הוערכו דרכו וגישתו של טרנר בציורים אלו  .המחבר  ,מרדכי עומר  ,ציין כי מבקריו
האמנותיים של טרנר הגדירו ציורים אלו כ ' דוגמאות שאין דומה להן לכוחו היצירתי העשיר בציור

בגישתם ' .

בממדים קטנים ' וכ ' פיוטיים עד להדהים

5

קובץ האיורים המקראיים של הוצאת פישר
הוצאת פישר ובנו הרחיקה לכת יותר מהאחים פינדן כאשר פנתה למספר ציירים  ,עודדה אותם
לבקר בארץ  -ישראל  ,בסוריה ובארצות אחרות במזרח  -התיכון  ,ואף מימנה את נסיעתם  .ההוצאה

שאפה לכך שהאמנים יתנו בציורים ביטוי בלתי  -אמצעי להתרשמותם מן הנופים

ולחוויותיהם .

הקובץ שכותרתו ' סוריה  ,ארץ  -הקודש  ,אסיה הקטנה מאוירות במראות מצויירים מן הטבע '  ,ראה
אור

ב3-

כרכים

באוקטובר

;

. 1838

הכרך הראשון הופיע באוקטובר

, 1836

השני  -בשנת

, 1837

והשלישי -

בהקדמה לכרך הראשון ציינו העורכים כי תנאי הבטחון בארץ  -ישראל השתפרו

בשנות השלושים  -בתקופת שלטונו של מוחמד עלי  -ודרכי התחבורה היבשתיות ( מסילות -
הברזל ) והימיות ( אוניות הקיטור ) הפכו נוחות יותר ; לכן אפשר היה לשלוח ציירים למזרח  ,על -
מנת לצייר את נופי המקרא  ,ובזה יתרון תקופתם על תקופות קודמות  .בהקדמה לכרך האחרון צוין

3

ראה בהקדמות לספרים הנזכרים לעיל  ,הערה

ישנן גם מהדורות של ספרים אלו בשני כרכים  .קובצי התחריטים

.1

של האחים פינדן ראו אור גם בעריכה מאוחרת יותר  ,ראה

.

:

Landscapes ofinteresting

Wilson ,

4 .ן  .נ

.

 Scriptures Engraved from Finished Drawings After Originalע the 1101ש Localities Mentioned
; ] Finden, Part 1 : Old Testamentן 4

,

"

וע .

.
Landscape
. ainters ofthe Age
P

'.fihYt

the

ונ

Sketches,

Part 11 ; New Testament , Edinburgh 1852
4

5

מ ' עומר  ,טרנר וכתבי הקודש

ראה

:

( קטלוג )  ,מוזיאון ישראל  ,ירושלים תשל " ט  ,הקדמה .

עומר  ,שם  .על גורל האקוורלים של טרנר  ,על השפעת המקרא והברית החדשה על ציוריו  ,על ציורים

מקראיים אחרים שצייר ועל האמנים שהכינו את הסקיצות שעל  -פיהן עיבד טרנר את ציוריו ראה  :שם ; וכן 4 . :ן
1985

.

Omer , Turner Die Landschaften der Bibel Wien

טית

1 15

טרנר

:

איור . 4

מ

ברטלט

חיפה

שבניגוד

לאיורים בקובץ של פינדן  ,שצוירו על  -פי סקיצות שהיו לעתים חלקיות בלבד  ,הרי

האיורים בקובץ זה מבוססים על ראיית האתר ועל
מדויקים ונכונים הרבה יותר 6 .

העורכים צירפו לאיורים הרבים

ציורו בידי הציירים בנוף הטבעי  ,ועל כן הם

הסברים  ,שכתב ג ' ון קארן ( "

מז  , ) ) [ %אחד הנוסעים החשובים

לארץ  -ישראל  .קארן סייר בארץ בשנת  , 1821ואת רשמיו פרסם בשני ספרים

:

שני כרכים של

' מכתבים מהמזרח ' בשנת  1826ו ' זכרונות ממסעות המזרח '  ,שהוא המשך לספרו הראשון  ,בשנת

 . 1830בשנות השלושים עסק קארן בהכנת הטקסט עבור שלושת הכרכים של ספר האיורים של

פישר .

7

תפקיד מרכזי בהכנת הקובץ מילא הצייר ויליאם הנרי ברטלט
לוחות האיורים בשלושת הכרכים הם הדפסים מהציורים

) . ( Bartlett

שלו .

הרוב המכריע של

אמנם  ,בשערי שני הכרכים

הראשונים צוין שבקבצים השתתף גם צייר נוסף  ,ויליאם פרסר )  , ( Purserאך בשולי האיורים כולם
-

37

בכרך הראשון ,

ו 37 -

בכרך השני  -צוין שמו של ברטלט  .בכרך הראשון כל האיורים הם

מסוריה ומאסיה הקטנה  ,פרט לאיור אחד של עכו  .גם בכרך השני רוב האיורים הם מארצות אלה ,
1 20
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Forming 0 Continuation of the Letters
ום!from the 1

3 . Carne , Lettersfrom

ו  6 -בלבד הם מארץ  -הקודש  .בשער הכרך השלישי צוין שפרט לברטלט השתתף בו גם הצייר תומס איור . 5
אלום
107

) . ( Allom

מכלל

בכרך זה מספר האיורים הגדול ביותר -

ביפו

האיורים שבשלושת הכרכים הם אפוא פרי מכחולו  .גם בכרך זה רוב האיורים של

120

ברטלט הם מחרן לתחומי ארץ  -ישראל  ,ורק
9

, 46

ורובם -

- 33

הם של

ברטלט .

ברטלט

5

צוירו בארץ  -ישראל ( ראה איורים , 4

איורים בכרך הם של אלום  ,רובם מירושלים וסביבותיה .

 , 5ו 10 -

להלן ) .

8

הי " ט .

אלום היה אף הוא אחד מצייריה הנודעים של אנגליה במאה

אף  -על  -פי שלמד

ארכיטקטורה ועבד כארכיטקט  ,נודע יותר כצייר נופים וכמאייר של ספרי טופוגרפיה  .הוא ביקר
בשנת

1836

במזרח  -התיכון  ,ברחבי אסיה הקטנה רבקושטא  ,ובקיץ

את ציוריו עבור הכרך השלישי של קובץ פישר ( ראה איור

. )6

1838

ביקר בירושלים  ,וצייר

9

בנוסף לציורי אלום נכללו בכרך השלישי של קובץ האיורים המקראיים של פישר  4ציורים של
ציירים נוספים  .הציור

' הר  -הזיתים ' של צ ' רלס בנטלי ) Bentley

) )[ .

והציורים ' עמק  -יהושפט ' ,

' בית  -כנסת יהודי בירושלים '  ,ו ' עתיקות גרש בעבר  -הירדן ' של ג ' ון פרנסים סלמון
8

ראה

:

פישר  ,לעיל  ,הערה
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לביוגרפיה של הצייר ברטלט ראה

William Beattie ' s Brief Memoir of ,the

Dr.

.

,

0

Henly Bartlett : :

 Reprintם Containing

,

( ת0ב. ) 5 " 11

Ross , Wil[iam

A.M.

,

'1 1151 , Author and

 . Late William Henry Bartlett Toronto 1973על הציירים פרסר ואלום ראה Afiddle - :

ע

1) . Searight ,

 . 23 , 24קק East Journey: Artists and their Travels ( Catalogue ) , Edinburgh 1980 - 1981 ,
9

פייטר

.

( לציל הערה  , ) 6ג  ,על אלום

ראה גם , :

ע ' 0ן Travellers .Beyond the Grand

 . 31ק  [ ( Catalogue ) , London 1980 ,להלן  :גרנד טור ] .

The Fine Art Society ,

12! 1

:

השוק

איור  . 6אלים
( : ) 1872 - 1804

ירושלים

מעניין במיוחד הוא ציור בית  -הכנסת היהודי  ,המנציח אירוע חגיגי שנתקיים
קובץ האיורים של פישר עם הטקסט של קארן תורגם לצרפתית

בבית  -כנסת ' .
9

ולגרמנית .

הצרפתית ראתה אור גם היא ב  3 -כרכים  ,שהודפסו בשנים

; 1842 - 1840

9ן

המהדורה

כאן הוזכר רק אלום כשותף

לברטלט במלאכת הציור  ,ושמו של פרסר לא נזכר כלל  .בגרסה אחרת ראה ספר זה אור בצרפתית
תחת הכותרת ' מסע בסוריה דרך אסיה הקטנה  ,מאויר

ואלום '

לאון גליברט

;

באיטלקית .

ן

) ( Galibert

וקלמן פל

) ( Pelle

ב 120 -

תחריטים נפלאים לפי ברטלט

ערכו גרסה זו  ,והיא ראתה אור גם

י

איורים של נומי המקרא וביקורה המקרא
קובצי האיורים של פינדן ופישר תרמו רבות להתפשטות המודעות לציור נופי המקרא באנגליה
וברחבי אירופה כולה  .ארץ  -ישראל נעשתה מרכז לאמנים ולציירים במאה הי " ט  .והללו הלכו
בחריצות רבה בעקבות המקרא  ,והשתדלו לתעד בציוריהם הרבים כל פרט דתי  ,היסטורי ועכשווי ,
הנוגע לארץ  -הקודש  ,ולהפיץ את הציורים ברחבי העולם האירופי 2 .י

*9
!נ !נ ן

כנראה בית  -הכנסת ' איסטנבולי ' אשר שוקם בתקופת מוחמד עלי

ב , 1835 -

והוא שייך למערכת בתי  -הכנסת

הספרדיים בעיר העתיקה בירושלים .
0 .א  . 355 ,ק Berlin 1890 ,

7 7

Rdhricht , .Bibliotheca Geographica .Palaesrinae . . . von 3335

]0

1690

11

ראה

!2

ofthe British Overseas, London 1969 ,

:

"" "

רוריכט ( שם )  ,עמ '  , 410מס '

 . 231 - 251קק

. 2034
'Social

ג

1 the .Afiddle .East :ון British

.

Searight , The

.א
S.

ציורי מקרא של המאה הי " ט

היגס נוסף של היחס לארץ  -ישראל כארץ המקרא בא לביטוי בהקשר של ביקורת המקרא ,

שהגיעה לשיאה במרוצת המאה הי " ט  .בימי  -הביניים היה המקרא כפוף לצורות שונות של הסבר
 מילולי  ,מוסרי ואלגורי  .הצד השווה בכל הגישות הללו היה שתוכנו ' של המקרא היה מקובלכמעט אוניוורסלית על הכול  ,ולא נשמע כל ערעור מהותי עליו  .המאה הי " ט הביאה לחיזוק ערעור
האמונה השלמה במהימנותו של המקרא  ,וניתוח ביקורתי כללי וטקסטואלי של המקרא היה אתגר
מרכזי במחשבה המערבית של

התקופה .

3ן

רוח המטריאליזם המדעי  ,שאפיין את המאה הי " טי והעובדות שהביאו צ ' רלס לאייל ,
ב ' עקרונות הגאולוגיה '

( , ) 1830

וצ ' רלס דרווין ,

ב ' התפתחות המינים ' (  , ) 1859כנגד התפיסה

שהעולם נברא בששה ימים  -כל אלה הולידו ספק בנכונותם של הסיפורים והתיאורים של
המקרא  ,ויצרו משבר אמינות  .מאמינים נאורים החלו לתור אחר דרך חדשה

באמונה .

4ן

הכתיבה הביקורתית כלפי המקרא הלכה והתרחבה גם כאשר מלומדים מאסכולות שונותי
במיוחד גרמנים  ,החלו מפרסמים ביקורות מהותיות על הטקסט המקראי עצמו  ,ועל הדמויות
המתוארות

בו .

5ן

דעות הביקורת  ,שהושמעו ברמה  ,יצרו אי  -הסכמה  ,וגרמו לבלבול ולשחיקה ברמת האמונה
העממית במקרא  .חלק מהמאמינים עזבו לגמרי את לימודי הקודש  ,ואצל אחרים נפגעו קשה
סמכותו ואמינותו של המקרא  .אך בד בבד עוררה הביקורת את העניין המדעי בהכרת ארץ המקרא ,
וחיזקה את רצונם של חוקרי המקרא המאמינים לבוא לארץ  ,כדי להשתכנע בקיומם של המקומות
והנופים המוזכרים במקרא וכדי ללמוד את סיפורי המקרא והברית החדשה על רקע סביבתם ,
להיווכח באמיתותם ולהוכיחה ברבים 6 .י

בני התקופה התמודדו גם עם הדימוי הבסיסי של ארץ  -הקודש  ,כפי שתוארה במקרא  .הם
חיפשו  ,למשל  ,הסבר מדעי לשינוי הקיצוני שחל במראה הארץ  ,מארץ המתוארת במקרא כארץ

זבת חלב ודבש לארץ כה חרבה ושוממה בתקופתם  .בתקופות קודמות ראו מאמינים את השינוי

כתולדה של עונש שהטיל האל  .מבקרי המקרא טענו כי המקרא לא דייק בתיאוריו והפריז בפוריות
הארץ  .מאמיני המאה הי " ט ניסו לתלות את השתנות מראה הארץ בשינוי האקלים  ,אך נמצאו גם
כאלה שטענו שאין צורך להרחיק לכת בחיפוש אחר שינויים בתנאים הפיסיים  ,שכן התמורות
שחלו בתנאים החברתיים בארץ ובשיטות העיבוד החקלאי די בהן לגרום ל ' מהפכה ' זו  .השמדת
היערות  ,שכיסו לפנים את הרי הארץ  ,הרס הרבידות

( הטרסות ) ,

ששימרו את הקרקע ואפשרו את

עיבודה החקלאי  ,והתמורות היסודיות שחלו בהרכבה של אוכלוסיית הארץ ובתרבות תושביה הם
הם שגרמו לניגוד בין ארץ  -ישראל של המאה הי " ט לבין זו המתוארת במקרא  .מסקנתם היתה שאין

13

. (,

ט)

,.-East
"

Stevens

"

M.A.

and the

"

1ח4 . Werner , ~ The Question Of Faith : Orientalism , Christianity and 1518ן

Africa

חן European Painters

.

Matisse

!0

The Orientalists: Delacroix

Northש77
 America 1800 -חן 9 . 32 - 39 ; 11 . Hovenkamp , Science and Religionע ( Catalogue) , London 1914 ,

 . ] 47 - 150קק Philadelphia 1978 ,

שם .

14

ורנר  ,שם ; הובנקמפ ,

15

 . 76 -קק London 1987 ,

9ך
11

.

""

78

Intruders: The Western Rediscovery ofPalestine

 ! the American Afindל  American Myth: Ottoman Palestineחג

40 - 46

 .עע 1984 ,

'

,

.

The' .

'

Place and

03

,

ח: ] 0ע

N.

1, . 1 . Vogel ,

.
Perceived through Protestant Consciousness and Experience
 Arbor-Londonמחר ,

וראה גם המקורות המצוינים

שם .

 2 )1ך

יהושע בן  -אריה

כל סתירה בין הנאמר במקרא על טבע הארץ ותנאיה הגאוגרפיים לבין העובדות שנראו במציאות

המאה הי " ט  -מסקנה המקובלת כנכונה עד היום  .יתרה מזאת  ,מראה ארץ  -ישראל ונופה במאה
הי " ט העידו  ,לדעתם  ,על מהימנותם של כתבי הקודש  ,בהיותם תואמים את התיאורים שבכתבים

אלה .

לן

ההתקפה על אמיתות המסופר במקרא לא התרחשה לראשונה בשנות השלושים של המאה

הי " ט .

כבר במאה הי " ח בלטו הוגים חופשיים כוולטר ואחרים  ,שטענו טענות דומות ובצורה

קיצונית הרבה יותר  ,אלא שטענותיהם נדחו כפולמוסיות וחסרות  -יסוד  .ברם  ,הפעם נעשה הדבר
באמצעות נימוקים מקצועיים של אנשי מדעי הטבע ומדע המקרא  .על כן  ,תשובת המאמינים
יכולה היתה להינתן רק בטענות מקצועיות נגדיות  ,שתוכחנה את טעויות אנשי המדע וחוקרי

המקרא הביקורתיים  -דבר שקשה היה להשיגו  -או בעובדות מדעיות אחרות  ,שתוכחנה את
אמיתות סיפורי

המקרא .

רבים ניסו להוכיח את אמיתות המסופר במקרא באמצעות עובדות

מדעיות  ,ולא היה מקום טוב להשיג הוכחות אלה מאשר בארץ המקרא  .גם רעיון זה של אישור
מהימנותם של כתבי הקודש על  -ידי סיור וביקור בארץ  -הקודש עלה  ,אמנם  ,כבר במאה הי " ח  ,אך
הוא זכה לתהודה רבה בשנות השלושים של המאה הי " ט .

8ן

על רקע זה יש לראות את הריבוי הגדול בציורים וברישומים מארץ  -הקודש בתקופה זו  .אלא

שהדרישה היתה עתה שהציורים יהיו מדויקים ונכונים  .אנשים לא רצו עוד לראות את הארץ
ואנשיה בעיניהם של אמני הרנסנס האיטלקי  ,אשר ציוריהם היו לחלוטין מנותקים מן הנוף הארץ -
ישראלי  .אמנות הציור המקראית שאפה מעתה להיות אמנות אותנטית קפדנית  ,ומראות הארץ
צוירו והופצו במטרה מוצהרת להצביע על אמינותם של כתבי

הקודש .

9ן

הצילום מחליף את הציור התיעודי
על סף המחצית השנייה של המאה הי " ט החלו צלמים ראשונים להנציח את מראות הנוף של

ארצות המקרא דרך עדשת המצלמה  .אולם עדיין לא יכול היה התצלום להחליף את מקומו של
הציור התיעודי  ,שכן רק בשלות השמונים נרכש הידע הטכני להכנת גלופה להדפסת צילומים
בספרים  .עד למועד זה נאלצו מחברי הספרים לפתח כל תמונה בנפרד לכל עותק של כתביהם  .לכן ,
העדיפו החוקרים להעמיד את התצלומים לרשות האמנים  ,שהשתמשו בהם לשם יצירת ציוריהם

התיעודיים .

20

בראשית הדרך סייע אפוא הצילום בידי הצייר להשתפר ולדייק בציוריו  .ציירים נודעים אף
חדלו מציור רומנטי חופשי ודמיוני  ,ונתנו משקל רב לתיעוד אותנטי מדויק של מבנים

ארכיטקטוניים וטיפוסים אתנוגרפיים .
17

אמנים רבים החלו לצייר באמצע המאה הי " ט ציורים

י ' בן  -אריה  ,ארץ  -ישראל במאה הי " ט  :גילויה מחדש  ,ירושלים

 , 1970עמ '  ; 140 - 137 , 105 - 100י ' שסנר  ' ,דעות

בני המחצית הראשונה של המאה הי " ט על הגיאוגרפיה הפיסית של ארץ  -ישראל '  ,ארץ  -ישראל  ,ב

. 49 - 41

124
18

.

הובנקמפ ( לעיל  ,הערה
 .ק 1987 ,

19

58

20

ראה

:

Oxford

 , ) 13עמ ' ; 150 - 147

~  ! the-מ

שפרד ( לעיל  ,הערה

 , ) 15עמ '

בן  -אריה ( לעיל  ,הערה  , ) 17עמ ' 18

;

וכן

:

'

Pemble ,

The Bible and rhe Image: The History

,

 the [ 1011 Land 1 39 - 7 99 , Philadelphia 1985חן Photography

" "

. 77 - 76

Mediterranean P
. assion: Viclorians andEdwardans

of

( , ) 1953

עמ '

.

זן4ן .

.נ
ן'

ציורי מקרא של המתה

הי " ט

ריאליסטיים של אתרים ונופים מארצות המקרא  -נושא שזכה לתפוצה רבה בתקופה זו  .ציורים
אלה הוצגו בתצוגות ובתערוכות חשובות  ,ותחריטים מעץ  ,מנחושת ומפלדה והדפסי  -אבן עיטרו
ספרים וקבצים  .לעתים שובצו בספרים גם תמונות של ציורי  -שמן  ,אקוורלים ורישומי עפרון  ,פחם
וצבע  .ניתן לקבוע בפה מלא כי ציורים אלה  ,שזכו בזמנם לתפוצה רחבה למדי ולהערכה מרובה ,

נועדו רובם ככולם לתיעוד  ,ואופיים העיקרי לא היה אמנותי  .היו אלה הימים הגדולים של הציירים
מתעדי הנוף והמקום ומנציחי האוכלוסייה והחברה ; היתה זו שעתם היפה של הרשם והצייר  ,מצד
אחד  ,ושל החרט והגלף  ,מצד

אחר .

ן2

לצדם של הציירים החובבים והציירים האמנים  ,שבאו מיוזמתם שלהם לארצות המקרא לבטא

במכחולם את התרשמותם מקסמי האזור  ,פעלו במרחב גם ציירים מקצועיים  ,שנשכרו על  -ידי
מעבידיהם לצייר את נוף ארץ  -הקודש ואתריה ולתעדם ביצירותיהם  .משלחות מחקר מדעיות
ומשלחות ארכאולוגיות צירפו אליהן ציירים מקצועיים  ,כדי שאלה ינציחו את הישגיהן ואת
ממצאיהן  .בתקופה שלפני המצלמה תיעדו ציירים אלה בצורה האמינה ביותר את האתרים  ,שבהם
ביקרו החוקרים והמבקרים  ,ואת הממצאים השונים שנתגלו  .הם רשמו ותיעדו את העבר  ,כפי
שהשתקף להם בהווה  ,ואת ההווה  ,שהתגלה לעיניהם

כהווייתו .

בסוף המאה הי " ט חלה ירידה יחסית הן בטיבם והן בפופולריות של הציורים מארץ  -ישראל

ומהמזרח  -התיכון

כולו .

לעומת זאת  ,צילומים הופקו והופצו בתקופה זו בקלות רבה  ,והחלו

להדפיסם במדפסות רגילות ולשלבם בדפי הספר  ,על גבי אותו נייר  .אמנם  ,בראשונה היתה איכות
התמונות ירודה  ,אבל במרוצת השנים ניכר שיפור רב  ,ותמונות הצילום הלכו וכבשו את איורי

הספרים והסיגו את גבולותיהם של הציור התיעודי  ,הרישום והתחריט  .ספרו של דה  -שלוק ( ] .ג  .נ
 ' , ( de Bellocמזכרות מסע מארץ  -הקודש '  ,היה הספר הראשון על ארץ  -ישראל שאויר בתמונות
צילום  .הוא הופיע בשנת

בונפיס

) . ( Bonfils

1887

בפריס  ,ומרבית התמונות שבו היו משל משפחת הצלמים הידועה

הצלחת הספר עוררה מחברים נוספים ללכת בעקבותיו  .תקופת הציור התיעודי

התקרבה  ,על  -כן  ,למעשה  ,לסיומה .

22

הציור האתנוגרפי והארכאולוגי
חלק ניכר מחוקרי ארץ  -ישראל במאה הי " ט ראו בציור התיעודי המדויק  ,המבוסס על הצילום ,
אמצעי חשוב להכרת ארץ  -ישראל וללימודה  .הנרי בייקר טריסטרם

) ( Tristram

טען בהקדמה

לספרו ' מבוא לנופי המקרא וסיפורם ' כי כבר הרומאים לימדונו שהאדם מושפע ממראה עיניים

יותר מאשר ממשמע אוזניים  .ואכן  ,בלימוד עובדות היסטוריות  ,חיי אנשים ומעשיהם אין צורך ,

לדבריו  ,בהמחשה אמנותית ; אך באשר לתיאור נוף  ,שום תיאור שבכתב  ,ויהיה חי ומדויק ככל
שיהיה  ,לא יוכל להשתוות לתמונה אמיתית ריאליסטית  .משום כך תמך טריסטרם תמיד בפרסום
איורים מדויקים של הנופים  ,שבהם התרחשו המאורעות החשובים ביותר בהיסטוריה של היהדות

והנצרות  ,ועודד את הפצתם  .איורים מקראיים  ,טען  ,מצויים בשפע כבר מתקופות קודמות  ,אך אלה

הם לרוב איורים דמיוניים  ,הנוקטים אידיאליזציה גרוטסקית ובלחי  -מדויקת של דמויות  ,תלבושות

21
22

בן  -אריה  ,שם  ,עמ ,

. 124 - 123

ניר ( לעיל  ,הערה  , ) 20עם  ; 283 ,וכן , Sainte. Paris 18872 :

,~ Souvenirrs d' un
'

~ en
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3 .' ] .
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יהושע בן  -אריה

מועטת .

ואירועים מכתבי הקודש  ,ולכן חשיבותם

לעומת זאת  ,ציין  ,החלו הציורים להתבסס

לאחרונה על צילומים  ,ויש בהם דיוק ונאמנות למקור  ,ומשום כך הם חיוניים ללימוד

ההיסטוריה .

23

טריסטרם  ,כמו רוב חוקרי ארץ  -ישראל בתקופתו  ,היה סבור שלמרות המרחק בזמן ולמרות
התמורות ההיסטוריות  ,משמרת הארץ יותר מכל מקום אחר בעולם מסורות  ,תלבושות  ,מנהגים ,
חפצים וכלים מתקופת המקרא  .אחד החוקרים הנודעים של

הארץ באותה עת  ,ארתור ינרין

סטנלי

)  , ( Stanelyהביע זאת בצורה נחרצת בקובעו כי המנהגים הבלחי  -משתנים של המזרח הקנו לו
מעמד של ' פומפיי חיה '

;

בעוד ההופעה החיצונית של היוונים והרומאים  ,למשל  ,ידועה לנו רק

משרידי אמנות וממקורות כתובים  ,הרי את ההיסטוריה היהודית יכולים אנו ללמוד באמצעות
האנשים החיים כיום במזרח  ,הלובשים כמעט אותו לבוש  ,ונוהגים כמעט אותם מנהגים כבתקופת
המקרא  .מכאן  ,הטעימו חוקרים אלה  ,החשיבות המרובה של לימוד המזרח המודרני  ,לשם הכרת
העבר ולשם חקר

המקרא .

24

המציאות של המזרח המודרני שימשה לחוקרי המקרא בסיס לבחינת מהימנותם של כתבי
הקודש  ,וחוקרים רבים החלו מקדישים יותר ויותר תשומת  -לב להווי המזרח ולתרבותו  .החוקר

החשוב הנרי ון  -לנפ ( ע

תמט ]  ) 11 . 3 . Van -התמסר לנושא ; הוא

"
בוריה ,

השפה הערבית על

והתרבותי שלה  .בשנת

חי רוב חייו במזרח  ,למד את

והכיר מקרוב את האוכלוסייה המקומית ואת אורח  -החיים החברתי
התפרסם ספרו החשוב ' ארצות המקרא  ,המנהגים ואורחות החיים

1875

הקודש ' .

המודרניים שלהם  ,המדגימים את כתבי

הספר נחלק

לשניים .

החלק הראשון עוסק

בעבודות ובחיי היומיום בזיקה לתנאים הגאוגרפיים  -הפיסיים של האזור  -נושאי המים  ,עיבוד

הקרקע  ,גידולים חקלאיים  ,ובעלי  -חיים

;

החלק השני עוסק במנהגים ובאורחות  -חיים שמקורם

בהתפתחות היסטורית  -אתנולוגיה ופולקלור  ,שפה כתובה ומדוברת  ,החיים במשפחה  ,חיי
החברה  ,שלטון וממשל  ,אנשי קודש ומנהגי קדושה  ,מלאכה ואמנות  .בספר מאות איורים  ,ברובם
קטנים  ,הממחישים  ,מדגימים ומחיים את הלוונט  ,ולצדם הובאו רמיזות לכתבי הקודש  .הספר

הי " ט .

שימש מקור להעתקות לספרים רבים במאה

25

המעבר לסגנון ריאליסטי ומדויק דרבן ציירים אחדים לפתח ציור אתנוגרפי  ,להתמקד בהדגשת

הסימנים הפיסיים של הגזעים והשבטים השונים באזור  .בארץ  -ישראל  ,ובעיקר בירושלים  ,היה
בקרב בני הדתות ' השונות והכתות הדתיות השונות ריכוז של נציגי עדות וארצות רבות  ,והארץ

נעשתה מוקד לציוד האתנוגרפי  .ציירים שונים החלו לצייר סקיצות של דמויות באוכלוסייה רבת -
הגוונים של ירושלים  ,בין היתר דמויות של יהודים בני הקהילות השונות  .רבים מהציירים הביעו
בדרך זו את התרשמותם מהאוכלוסייה המעניינת שנמצאה
23

24
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בארץ  -ישראל ובמיוחד בירושלים .
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26

לעניין זה אצל הצייר הגרמני רמבו )  , ( Rambouxלמשל  ,ראה Israel :

1918
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ציורי מקרא של המאה הי  -ט

בצד הציור האתנוגרפי צמח והתפתח בארץ הציור הארכאולוגי

;

ברבע השלישי של המאה

הי " ט כבש לו הציור הארכאולוגי מקום של כבוד  -כשהוא ניזון במידה רבה מחידושי המצלמה
והגיע לשיאו בשנות השישים האחרונות של המאה עם ראשית עבודתה של ' קרן החקר
הבריטית '

) . ( PEF

את העבודות המדעיות  ,המיפוי והחפירות הארכאולוגיות של הקרן ליוו צלמים

אחדים  ,שמילאו תפקיד מרכזי בהתפתחות ראשית הצילום הארצישראלי  .למעלה

הקרן עד לסיום עבודתה בשנת . 1877

צולמו בידי אנשי

מ 500 -

תמונות

התמונות פורסמו בפרסומי הקרן השוטפים

ובכרכים מיוחדים של הצילומים  .מה שפחות ידוע הוא שבנוסף לצלמים שירתו את ' קרן החקר
הבריטית ' גם ציירים

מספר .

27

הידוע מבין הציירים הללו היה ויליאם סימפסון )  , ( Simpsonשהשתתף כבר במלחמת קרים

כצייר  .בשנת

1861

נשכר סימפסון על  -ידי העיתון הנודע של אותם הימים

 Newsלתאר במכחולו מאורעות ייחודיים בעולם  .הוא יצא בשנת

למצרים  ,ובראשית

1869

1868

Illustrated London

בשליחות העיתון הלונדוני

הגיע לירושלים לתעד את החפירות שערך צ ' רלס וורן בעיר  .הוא ירד יחד

עם וורן לבורות התת  -קרקעיים שבאזור הר  -הבית  ,וצייר כמה מהם  ,וכמו כן צייר במסגדים בהר -

הבית .

בתערוכה של ציוריו  ,שהתקיימה ב 4811 -א 111 -ק בלונדון בשנת  , 1872הוצגו

ירושלים שלו  .לורד בוט

) ( Bute

4

מציורי

קנה כמה מציוריו  ,וגזבר הכבוד של ' קרן החקר הבריטית '  ,וולטר

מוריסון )  , ( Morrisonרכש את רוב התמונות הקשורות בחפירות וורן ומסרן לשמירה בספריית

. )8

החברה  ,ובה הן שמורות עד היום ( ראה איורים , 7

ציוריו נחרטו והתפרסמו בעיתון הלונדוני ,

ושולבו בצורה זו גם בפרסומים של הקרן הבריטית .
' חשיפתה של

בקיץ

1987

ירושלים ' .

5

מהם הודפסו בספר של וילסון  -וורן

28

נתקיימה באנגליה תערוכה מציוריו של סימפסון  .ציוריו מארץ  -ישראל הם אך חלק

מזערי מכלל ציוריו  ,שצוירו במסעותיו בארצות רבות  ,אך הם טיפוסיים לגישתו ולסגנונו באמנות ,
ומשקפים ציור

תיעודי  -ריאליסטי .

העיתון ' טיימס ' שסקר בשעתו את ציוריו של סימפסון

מירושלים  ,הדגיש את חשיבותם הרבה  ,והעריכם בעיקר כעדות חיה

למאורעות בעת התרחשותם .

הודות לסימפסון  -קובע העיתון  -יש בידינו מראות מהחפירות הארכאולוגיות בשלבי ביצוע
שונים  -בשלבי ביניים ובשלבי הסיום  .ערכם רב ביותר  ,שכן  ,כידוע  ,כיסה וורן וסתם את מרבית

חפירותיו עם סיומן  ,על  -פי התחייבותו כלפי השלטונות העות ' מאנים  .האקוורלים של סימפסון
והרישומים המהירים ומלאי הדיוק שלו הם עדות לריכוז

' וכבזרח הבלתי  -משתנה '  -ורנה

הרב שביצירתו ולכשרונות הציור שלו .

29

ו  -וילקי

הסוג האחר של איורי המקרא  ,שהיו קשורים למרחב ארץ  -ישראל במאה הי " ט  ,הוא האיור של
דמויות ואירועים על  -פי האוכלוסייה  ,התלבושות והכלים בארצות המזרח באותם הימים  .הרעיון
27

28
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של ' המזרח הבלחי  -משתנה ' עלה במקביל אצל חוקרים וציירים אירופים שונים  .אחד הראשונים איור  . 8סיממסון
שבהם היה הצייר הצרפתי הנודע הוראס ורנה

( 1טתץט ,ו ) .

כבר בשנת  , 1833עת סייר לראשונה

 :ג  :גן ::
:

רחית

באפריקה הצפונית  ,החל ורנה משתכנע שהמנהגים ודרכי ההתנהגות של האוכלוסייה הערבית הם של מיתחם הר  -הבית

בני אלפי שנים  .בהסתכלו בילידי המקום חש כמי שחוזה במראות מהמקרא  ,ונדחף לצייר תמונות

( 869

דתיות  ,שבמרכזן דרך החיים של האוכלוסייה הנוודית בזמנו  .ורנה היה סבור שבאזור המזרח  -איור

י

)

7

( בעמוד

ממול ) .

התיכון לא חל חוק הזמן  ,ומראה המקומות  ,האנשים והחפצים באזור נשאר אלפי שנים ללא שינוי ::: .גן:: ::
נערות ערביות  ,למשל  ,שבאו לשאוב מים מהבאר  ,העלו בזכרונו את הסיפור המקראי על רבקה הכותל ( רישום

ופגישתה עם עבד

אברהם .

הוא החל לאייר אפוא את סיפורי המקרא והדמויות  ,התלבושות במארס

) 1869

והנופים באיורים אלו היו שנקרו לו בסיוריו במזרח  .ציוריו ' רבקה ליד הבאר ' (  ' , ) 1833אברהם
משלח את הגר '

( , ) 1837

' יהודה ותמר '

לתשומת  -לב רבה ( ראה איורים
30

ראה
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.
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 , 11י ו 13 -

Goupil Fesguet
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London

וציורים רבים נוספים הם טיפוסיים לגישתו זו וזכו
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ורנה

יהודה

( : ) 1863 - 1789

ותמר ( שמן על בד ,
) 1840

איור

. 12

וילקי

( : ) 1841 - 1785

השליח

עכועל
מבשר
כיבושה של
התורכי

( ) 1840

איור  ( 9בעמוד ממול ,
למעלה )  .רוברטס
(  : ) 1864 - 1798מראה

ירושלים מהר  -הזיתים
( שמן על בד ,

) 1841

איור  ( 10למטה )  .ברטלט
(  : ) 1854 - 1809פטרה

( רישום דיו וצבע

11 1
~

)

הצלם פרדריך גופיל קסקה

השתתף במסע  ,שערך ורנה למזרח בשנת , 1839

) ( Fesquet

ובמהלכו צילם דגרוטייפים ראשונים מארץ  -ישראל  ,כלומר תצלומים שהוטבעו על לוח נחושת

מצופה כסף  .הצלחתם של צילומים אלו השפיעה רבות על יצירותיו של ורנה  ,והוא החל לדייק
ביותר בפרטים האתנוגרפיים בציוריו המזרחיים  ,והחדיר את התלבושות והדמויות הערביות על
פרטיהן השונים ליצירותיו מעולם

המקרא .

ן3

ורנה אף פנה לחבריו הציירים בקריאה לבסס את איוריהם לכתבי הקודש על לימוד מדוקדק של
נופיה המקוריים של פלשתינה ושל אוכלוסייתה בזמנם  ,והקדים בכך את הציירים האנגלים דייוויד

וילקי )  , ( Wilkieויליאם הולמן האנט

( 1תט) 11

והקרובים להם  ,שדגלו אף הם בהשקפות

דומות .

פנייתו נענתה על  -ידי חלק מתלמידיו  ,אך לא מצאה הד בקרב רוב הציירים הצרפתים  ,ורבים מהם

הוסיפו לאייר את סיפורי ישו וכתבי הקודש בדרכי הציור המסורתיות .
וילקי היה צייר בריטי נודע

32

הוא היה חברו הקרוב של טרנר וידיד אישי של רוברטס  ,והיה

;

מאלה שעודדו את רוברטס לערוך את ביקורו בארץ  -הקודש בשנת  ( 1839ראה איור  , 9לעיל ) .
גם רוברטס היה קרוב בדעותיו להשקפותיהם של ורנה  ,וילקי וציירים מערביים אחרים  .בעת מסע
אגב ,

במדבר  -סיני ציין כי שיירות הבדווים  ,החוצות את המדבר  ,מזכירות לו את בני ישראל הנושאים את
ארון  -הקודש דרך

המדבר .

33

בשנת  , 1840לאחר חזרתו של רוברטס  ,החליט וילקי לצאת למזרח  ,בעקבות חברו  ,ולבקר

במיוחד בארץ  -הקודש ובעיקר בירושלים  .רבות מעבודותיו האמנותיות של וילקי ינקו את השראתן
מהתחייה הדתית שתססה בבריטניה במאה הי " ט  ,והחלטתו לנסוע למזרח נבעה מיחסו הרגשי

החדשה .

העמוק למקרא ולברית

המטרה העיקרית של ביקורו היתה להכין סקיצות לנושאים

דתיים  ,ובדעתו היה לעבוד על הציורים בנוחות לכשישוב לביתו  .במסעו לארץ  -ישראל חיפש
טיפוסים שיתאימו לדימויים של ישו ושל דמויות אחרות בכתבי הקודש  ,כפי שהצטיירו בדמיונו ,
ותר אחר נופים שיספקו רקע מתאים לתפיסה שלו את דמויות ונופי הברית החדשה  .הוא ראה
בשיח ' ים הערבים מודלים שיוכלו לשמש לו לאיור האבות  ,הנביאים ודמויות מקראיות אחרות ,

וסבר שביקור בארץ  -ישראל בכלל ובירושלים בפרט הוא הדרך הטובה ללמוד ולהכיר את כתבי

הקודש .

34

וילקי הוא אחד הציירים המייצגים את קבוצת מאיירי דמויות המקרא  ,שהאמינו כי האנשים ,
התלבושות והמנהגים של המזרח  -התיכון של זמנם הם בבואה של העבר המקראי  .כיוון שארץ
הקודש היא  ,לדעתם  ,תופעה על  -זמנית

נשארו כל אלה בלתי  -מושפעים מחילופי

) ' , ( ' timeless

העתים .
בשהותו בארץ החל וילקי מצייר את ציורו ' ישו לפני פילטוס '  .ציור בלתי  -גמור זה וההרהורים
שהעלה וילקי על הכתב בנושא נשתמרו עד היום  .עולה מהם שווילקי חשש שאם האותנטיות של

31

32

2ן) 1

Paris 1843

1

.
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.
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.
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41

34

Schiff, ' Tissot ' s Illustrations for the Hebrew Bible ' , The

 .ק Columbia University 1979 ,

ראה
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ורנר ( לעיל  ,הערה

 , ) 13עמ ' ; 39 - 32

 . 232 - 233קק Oxford 1949 ,
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British Paintings 1835 - 1860

סטיוונס ( שם )  ,עמ '  ; 233 - 231וכן Histol-y of :

 Afodern Timesט

 .ל . 7ג

)3 .

733

Palestinefrom

Parkes ,

3 . /1 .

איור  . 13ורנה :
משלח את הגר

האיורים תהיה מופרזת  ,הם לא יתקבלו על לב הצופים  .הוא לא הסכים לצייר את ישו והשליחים

בעת הסעודה האחרונה כשהם יושבים על הרצפה ברגליים משוכלות כערבים  ,ואף  -על  -פי  -כן לא

צייר את ישו כיהודי  ,אלא בחר בנסיך פרסי שנראה אירופי  ,לשמש דוגמן לציורו  .וילקי האמין
שמאיירי מקרא צריכים לרכוש ידע רב ככל שניתן על הנושא

המאויר  ,קודם שהם ניגשים למלאכת

הציור  ,ואחר כך לנפות אלמנטים שאינם נראים לעין המערבית  .לרעיונותיו של וילקי היתה תהודה
רבה  ,וציירים רבים אימצו אותם והושפעו

וילקי מת

ב1 -

מסעו הוא הכין

ביוני

28

, 1841

מהם .

35

בהיותו על הספינה בדרכו מאלכסנדריה חזרה

לאנגליה .

36

במהלך

סקיצות אקוורל מהמזרח ומארץ  -הקודש  .מהן הותקנו לאחר מותו הדפסי  -אבן ,

אשר זכו להתפרסם ( ראה איור

. ) 12

37

ויליאם הולמן האנט והתנועה המרה  -רמאלית
האנט  ,אחד משלושת המייסדים של התנועה הפרה  -רפאלית בציור  ,דגל אף הוא בדעה שאיורי
המקרא חייבים לקבל השראה מנופי ארץ  -הקודש  .האנט ביקש להגשים את עקרונות תנועתו הלכה
35

,
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אבר  . 16טיסו  ' :בת
יפתח יוצאת בתופים
ובמחולות '

איור  . 17טיסו  ' :אברהם
לשרה  -אמרי  -נא ,

אחותי את '

איור  . 18טיסו :
ממאן להתנחם '

' יעקב

איור  ( 14בעמוד ממול
למעלה )  .האנט
(  : ) 1910 - 1827ורושלים
( ) 1869

איור  ( 15בעמוד ממול
למטה )  .האנט  :בית  -לחם
מבט מצפון ( ) 1892

וב 1
~

יהושע בן  -אריה

למעשה  ,וכיוון שהיה מעוניין לאייר נושאים ומקומות מכתבי הקודש  ,החליט לעלות לארץ -
הקודש  .הוא חיפש בה מקורות אותנטיים לציורים הדתיים שהתכונן לצייר  ,והתחקה אחר מקורות
השראה שיזינו את רוחו ואת עיניו במקומות ובנופים הנזכרים בכתבי הקודש  .האנט ביקר בארץ -

ישראל ארבע פעמים ( , 1878 - 1875 , 1872 - 1869 , 1856 - 1854

, ) 1892

ובכל פעם שהה

בירושלים .

בספר שכתב על האחווה הפרה  -רפאלית שילב תיאורים של הארץ ובמיוחד של ירושלים  ,שנכתבו
לאחר כל אחד מארבעת ביקוריו

בה .

38

בספרו הטעים האנט כי כדי להכיר את הארץ  ,את מראותיה ואת אנשיה  ,לשם הנצחתם על הבד ,

אין להסתפק בביקור קצר  ,ברישום סקיצות ובעיבודן לציור לאחר זמן  ,כפי שעשו רוברטס ו  -וילקי
לפניו  .הוא אף פקפק אם היה עולה בידיו של וילקי לצייר ציורים מהסקיצות שערך  ,אילו נשאר

בחיים .
באזור .

האנט הגשים בהליכתו לארץ  -הקודש את חלום נעוריו  ,וביכר לשהות תקופה ארוכה

39

האנט האמין כי ייעודו של הצייר הוא חינוך הדור  .הוא עבד קשה כדי שהמסר שבתמונותיו
יעבור לצופה בדרך הישירה ביותר  ,והוא יקלוט בטבעיות את הסמלים ואת האלגוריות הנוצריות
שבתמונות  .לשם כך שאף ליצור תמונות ריאליסטיות ביותר  ,שבהן תבוא לידי ביטוי מירבי ' האמת

שבטבע '  .שאיפה זו הכתיבה התבוננות מדויקת בפרטי הפרטים והעתקתם אל הבד בקפדנות  .כדי
להשיג זאת הקדיש האנט חודשים רבים  ,ואף שנים  ,לכל אחת

מתמונותיו .

האנט ראה עצמו כשליח  ,וכשמסעו הביאו למקומות נידחים ולא  -נושבים  ,עבד ויצר ללא -
לאות  ,וחש שעל כתפיו מוטלת החובה להציג באירופה התרבותית את מסריו המצוירים  .הוא היה

חדור תחושת שליחות הן במסעו לארץ  -ישראל והן בעיסוקו בציור  .הרעיון של שיבה למקורות

הצרופים של הנצרות  ,המחייב אף חזרה פיסית אל ערש הולדתה  -ארץ  -ישראל  ,לא היה זר

לאנגליה הוויקטוריאנית  .האנט האמין כי על  -ידי לימוד מנהגיה של היהדות יתקרב אל מקורות
הנצרות ויתוודע לשורשיה הראשונים בימי ישו  .בזמן שהייתו בירושלים הכיר בבורותו בכל הנוגע

למנהגים היהודיים  .לפיכך  ,התפנה ולמד במיוחד את הספרים שמות וויקרא  ,ומהם פנה למקורות
יהודיים נוספים  ,והפליג ליוספוס ולספרי הברית החדשה  .פרט לקריאה במקורות היהודיים
ובספרים החיצונים התעניין האנט בטקסים היהודיים  ,שנערכו בבית  -המקדש  ,ובמנהגי ההווה של
יהודי ירושלים בבתיהם

ובבתי  -הכנסת .

40

האנט המשיך במידת  -מה את דרכו של

מצד אחד  ,צייר ציורים סימבוליים

;

וילקי  .ניתן להבחין בציוריו מארץ  -ישראל בשתי גישות .

כאלה הם  ,למשל  ,ציוריו הנודעים ' שעיר לעזאזל ' ו ' מציאת

הגואל בבית  -המקדש '  .מצד אחר  ,צייר גם ציורי נוף ריאליסטיים ביותר מארץ  -ישראל ומירושלים ,
עד שניכר בעליל שהם התבססו על צילומים

;

כאלה הם  ,למשל  ,ציוריו ' עמק  -רפאים '  ' ,עמק -

הינום '  ' ,ירושלים '  ' ,נצרת '  ' ,בית  -לחם '  ,ורישומי נוף רבים שלו מהארץ ( ראה איורים

11 6

"

38

י ' בן  -אריה  ,עיר בראי תקופה

39

 . 255 - 256קק 1 , London 19132 ,

40

האנט ( שם )  ,עמ '

; 338 - 337
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החדשה בראשיתה  ,ירושלים  , 1979עמ '
and' the Pre-RapiaeliteB

סטיוונס ( לעיל  ,הערה

. 455

~-Raphaelitism
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 . 194 - 186וכן

H . W . Hunt ,

Tate Gallery , The Pre - :
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Liverpool 1969

,

Willjm Nolman Hunr: Catahgue ofExhibition

, 14

. ) 15

ן4

) 4 .( ,ן

Bennett

44 .

ציורי מקרא של המאה

הי " ט

טיסו ואיורי המקרא שלו
דומה כי הצייר החשוב ביותר של סוף המאה הי " ט  ,שביקר בארץ  ,התמסר לאיור של כתבי הקודש
על רקע נופי הארץ ואוכלוסייתה  ,הוא האמן הנודע ג ' יימס טיסו
טיסו נולד בשנת

1836

בנאנס

( 5ס1ת א )
~

שבדרום

צרפת .

( ]15501ך) .

42

סגנונו האמנותי הושפע מן

האימפרסיוניסטים המוקדמים  ,ומאוחר יותר  ,לקראת שנות השבעים  ,הוא נשען על תצלומים
כבסיס לקומפוזיציות שלו  .ציורי הז ' אנר שלו מאופיינים בדיוק רב בפרטי  -פרטים  ,עד כדי כך
שנחשבו לצילומים צבעוניים  ,שהנציחו את חיי השעה של החברה הפריסאית והלונדונית  .בשנות

השמונים שינה טיסו את דרכו  ,והצייר של החברה הגבוהה נעשה לאמן דתי  .על  -פי גרסתו  ,נעשה
לאמן דתי לאחר שביקר בכנסיית סנט סולפיס

) , ) 51 . Sulpice

לשם הכנת סקיצה לעבודה שהוזמנה

אצלו  .בכנסייה נתגלה לו חזיון של ישו המנחם  .השפעתו של חזיון זה היתה כה עמוקה עד שהוא

נפל למשכב  .משהבריא  ,העלה חזיון זה על הבד  ,וקיבל על עצמו להכין מאות איורים לכתבי

הקודש .

43

בשנת

1886

גמר טיסו בלבו לנסוע לארץ  -ישראל ולמזרח  -התיכון  ,כדי לאסוף חומר לאיוריו

לכתבי הקודש  .הוא צייר אתרים בארץ  -ישראל לאחר שביקר בה ולמד את נופיה ביסודיות  .לאחר
שהייה של מספר חודשים במזרח  ,הוא חזר לפריס  ,במארס
לשהות של

4

. 1887

בשנת

1889

הגיע שוב למזרח

חודשים נוספים  .הוא ביקר בארץ  -ישראל  ,במצרים  ,בסוריה ובלבנון  ,ובעיקר בערים

ירושלים  ,קהיר  ,אלכסנדריה ודמשק  .בדומה להאנס ביקש ללמוד מרבנים מקומיים בירושלים על
בגדי הכהונה ועל טקסים דתיים

אחרים .

טיסו למד את כתבי הקודש היהודיים וכן ספרי היסטוריה וכתבים תאולוגיים  .הוא הכיר את
כתבי יוספוס  ,את הספרים החיצונים  ,חיבורים של נוסעים וחוקרים באזור ומחקרים

ארכאולוגיים .

בארץ  -ישראל התעניין בהיסטוריה ובארכאולוגיה של מקומות מקודשים  .הוא ביקר בפטרה ,
בקברי עמק  -יהושפט ובאתרים בעלי משמעות דתית  ,ואף שקל לקנות גבעה קטנה ליד ירושלים

ולבנות לעצמו סטודיו במקום  .טיסו קיווה שבית היוצר שלו בירושלים ישמש מרכז למושבה
צרפתית קטנה  ,ויחזק את ההשפעה הצרפתית בארץ  -הקודש  .אך  ,בניגוד להאנט  ,לא עלה בידו
להגשים את תוכניתו לבנות בית

בירושלים .

44

אין ספק שטיסו הושפע מציירים קודמים לו בראשית המאה הי " ט  ,ששאפו לצייר מראות
מארצות המקרא ומכתבי הקודש  .אפשר שגילה לראשונה את האיור המקראי כשביקר במוזאון של
עיר מולדתו בגיל

16

והתבונן ביצירה של ורנה ' אברהם משלח את

הגר ' .

45

בתקופת שהייתו

באנגליה הושפע מן האווירה הדתית במקום ומן האיורים לכתבי הקודש  ,שזכו לתפוצה נכבדה

באנגליה .

טיסו לא התרשם במיוחד מהאיורים הראשונים לכתבי הקודש  ,שבהם ציור הנופים

והאתרים היה העיקר  ,והדמויות היו טפלות להם  ,והיוו רק תוספת חסרת תוכן דתי משמעותי  ,או
אף נעדרו כליל

מהתמונה .

את לבו שבה דווקא איור הדמויות המקראיות בראי האוכלוסייה

העכשווית  ,נושא שמצא את ביטוי בעיקר בציוריהם של וילקי והאנס  ,וטיסו המשיך בדרכם של

שני אלה  .דומה שטיסו הושפע במיוחד מהאנס  ,שכן בתקופת שהייתו באנגליה היה מיודד עם
42

43
44

45
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רבים מחברי התנועה הפרה  -רפאלית  .לדברי האנט  ,פגש בו טיסו בשנת

1873

בלונדון  ,ואמר לו כי

התרשם ביותר מיצירתו ' מציאת הגואל בבית  -המקדש '  ,ובהשפעתה יצא למזרח וצייר שם בסגנון
שיצר האנט  .ברם  ,יש הטוענים שהאנס לא דייק בסיפור זה .

46

לאחר ביקוריו בארץ  -ישראל ובמזרח  -התיכון התמסר טיסו לאייר את חייו של ישו  .בשנת

איורים מחיי ישו  ,מתוך

הציג בפריס

270

של הקהל .

בשנים

897 - 1896נ

פורסמו

365

1894

האיורים שהכין בנושא זה  ,והם זכו לתגובה נלהבת

האיורים במהדורה צרפתית  ,ובשנים

1898 - 1897

-

בהוצאה אנגלית  .הציורים המקוריים הועברו מפריס ללונדון  ,ומשם לארצות  -הברית  .התצוגה
 47עד היום
בניו  -יורק נחלה הצלחה רבה  ,והציורים נרכשו בשנת  1900על  -ידי המוזאון בברוקלין .

שמורים ציורים אלה במוזאון ברוקלין  .רשימה פנימית של המוזאון מראה כי האוסף מקיף

פריטים

ציורי שמן

5 :

; 345

אקוורלים ו -

רישומי עט ודיו .

111

3

1

"

4

מציורי השמן הם ציורי נוף של

ירושלים מהמאה הי " ט  .האקוורלים משחזרים רובם ככולם אירועים  ,סיפורים ואישים הנזכרים
בברית החדשה  .לעומת זאת  ,רישומי העט והדיו הם של מראות מארץ  -הקודש וציורים אתנוגרפיים

הי " ט .

של טיפוסי דמויות מארץ  -ישראל של המאה

48

בעקבות הצלחתו יצא טיסו לביקור שלישי בארץ  -ישראל  ,והחל להכין איורים לברית
בשנת

1901

הציג בפריס

בשנת . 1902

95

הישנה .

איורים מקראיים  .אך  ,טיסו לא זכה להשלים מפעל זה  ,מאחר שנפטר

לאחר מותו הושלמו הציורים בידי תלמידיו  ,ובשנת

1904

התפרסמו איורי הברית

הישנה בשני כרכים  .בציורים אלה שילב טיסו טיפוסים יהודיים רבים כדמויות מקראיות ( ראה
איורים

, 18 , 17 , 16

לעיל ) .

49

איוריו של טיסו זכו להצלחה רבה ביותר כבר בזמנו  ,ואף העניקו לו הכנסה כספית מרשימה  ,עד
שחברו הקרוב  ,הצייר אדגר דגה )  , ( Degasכינה אותו ' סוחר מקדשו של ישו '  .ציוריו אף עוררו
מחדש את הוויכוח אם אכן יש לאייר את סיפורי הברית הישנה והברית החדשה בראי העולם
המזרחי של

ההווה .

50

למרות הקולות שהגנו על השחזור ההיסטורי שנקט טיסו באיוריו לחיי ישו  ,נשמעה ברמה
הטענה שהסיפור של ישו חייב להיות מטופל בצורה מיתית  -אגדית  .גם באיורי הברית הישנה הלך
טיסו בדרך השחזור ההיסטורי המדויק  ,וכדי להתקרב לריאליה של התקופה  ,בדק פסלים שנתגלו
46
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מתאון ברוקלין  ,אוסף טיסו  ,מס ' . 00 . 159 . 1 - 00 . 158 . 462

.

"

היהודי בעיר .

הציורים המקור " ם נרכשו על  -ידי הספרטה הציבורית ' טל דו  -יורק  ,והועברו בשנת
אוסף הציורים ' טמור עד היום במוזאק היהודי במו  -ערק  ,ובשנת  1982הוצגה במחאק זה תערוכה ,יכל
וזו עברה
אלה  .לאחר מכן נערכה תערוכה נודדת טל ציוח טיסו המצתים במוזאק היהודי ובמחאון בברוקלץ
שובצה
במקומות שונים באהדות  -הברית  .לקראת שנת תשמ " ז הוציא המוזאון היהודי בניו  -יורק לוח שנה ובו
4ז  . 3 . Tissot ,נ
Testamenr
ראה : :
המקרא של טיסו .
אחד מאיורי
לכל שבוע רפרודוקציה
Three Hundred Old
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IIIustrating
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צבעוניתOld
Testament
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באוסף  ,כשהם ערוכים לפי סדר ספרי המקרא .
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Museum
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בסופו של הקטלוג הובאה רשימה מפורטת של כל

הציורים

ציורי מקרא של המאה

הי " ט

בחפירות ארכאולוגיות  ,ועל  -פיהם ועל  -פי הקישוטים ופריטי הלבוש שנמצאו עליהם עיצב דמויות
ותלבושות ושחזר סיפורים מקראיים  .חרף מאמציו נטען כלפיו שיצר אנכרוניזמים רבים וכי אין
לקבל את שחזוריו .

ן

'

תהילתו ופרסומו הנרחבים של טיסו כצייר דתי גוועו זמן קצר לאחר מותו  .יצירותיו הדתיות לא
היו מקובלות עוד  ,הן כמעט לא הוצגו  ,ומעט מאוד נכתב עליהן  .רק מאוחר יותר זכו לתחייה ,
כנראה  ,בשל השימוש שעשה בהן במאי הסרטים האמריקני דייויד וורק גריפית )  , ( Griffithלשם
עיצוב התפאורה והתלבושות לסרטו

' ' Intolerance

(  . ) 1916גריפית ראה בטיסו את הסמכות

העליונה ביותר לשחזור הרקע והדמויות מתקופת המקרא .

52

דומה שניתן למיין את איוריו המקראיים של טיסו לשני סוגים עיקריים  -האחד  ,יצירות
המתארות אירועים היסטוריים  ,והאחר  ,ציורים אתנוגרפיים של דמויות וכן ציורי אתרים ונופים

בעיקר מארץ  -ישראל ומירושלים  .הציור ' מות האשורים '  ,למשל  ,המתאר את סנחריב מלך אשור ,
הצר על ירושלים  ,ומלאך ה ' יוצא והורג במחנהו

185 , 000

איש  ,שייך ליצירות המתארות אירועים

מקראיים  .ברקע מצוירת  ,אמנם  ,העיר ירושלים  ,ומספר מאפיינים שלה נראים כנכונים  ,אך אלה

משמשים רקע בלבד  ,ומהציור עצמו לא ניתן ללמוד הרבה על העיר  .מבחינתנו חשובים יותר
הציורים האתנוגרפיים וציורי האתרים והנופים  .אם כי  ,ניתן להפיק  ,לעתים  ,מידע חשוב על ארץ -
ישראל של המאה הי " ט גם מהציורים ההיסטוריים  ,וזאת בזכות הרקע שלהם  ,שבו מצוירת ,
כאמור  ,ארץ  -ישראל באותה

תקופה .

סיכום
ורנה  ,וילקי  ,האנט וטיסו אחזו בדעה שכדי לאייר מראות  ,דמויות ואירועים מכתבי הקודש יש
לבקר בארצות המקרא  ,להכיר את נופיהן ואנשיהן ולהציגם כאלמנטים מרכזיים בציורים  .הם
העמידו תלמידים וחברים שאימצו את דעותיהם  ,והלכו

בעקבותיהם .

הרבה אמנים נודעים  -ובהם ציירים אוריינטליסטים רבים  -וחלק ניכר מחוקרי המקרא
יצאו נגד התפיסה של ' המזרח הבלחי  -משתנה '  ,וטענו שמציאות זמנם אינה בבואה של ההיסטוריה
הקדומה  ,ועל כן אין לזהות את הוויית המקרא עם חיי הערבים בהווה ולאבד את הגוון ההיסטורי

שלו .

מי

ש ' מאסלמים '

את הנושאים

המקודשים מסלפים  ,לדעתם  ,את האמת  .הם סברו

שלהיסטוריה יש פרספקטיווה משלה  ,ושגיבורי העבר חייבים להישאר בגדולתם המסתורית  .כיוון
שדחו את תפיסת ' המזרח הבלתי  -משתנה '  ,ראו בעלי גישה זו בעיצוב גיבורי העבר בקווים
אתנוגרפיים ובקווי אפיון מקריים של דמויות חיות זיהוי מסולף של סגנון  ,של לבוש ושל אורח -

חיים  ,ובציור דמויותיהם של האבות והנביאים בראי הדמויות המוסלמיות ראו אף חילול הקודש .

53

אמנים נודעים הרחיקו לכת וטענו שעצם הצגת המקרא בלבוש מן הלבושים פירושה פגיעה

בקדושתו  ,והדבר דומה למי שמגשים את האל והופכו לבן  -תמותה רגיל  .לפי גישה זו העמדת
 39ך
51

טיסו ( לעיל  ,הערה
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שיף  ,שם  ,עמ '
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53

שיף  ,שם  ,עמ ' . 30 - 25
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שיף ( לעיל  ,הערה

 , ) 32עמ '

. 48 - 31

המקרא במקום מוגדר ותיחומו מפקיעים אותו מייחודו  ,ואין להעניק היסטוריה לטקסט שבמהותו

הוא טקסט א  -היסטורי .

54

גם חלק ניכר מבין הציירים האוריינטליסטים  ,שהכירו את המזרח הססגוני ואת שפע מראותיו

המגוונים  ,לא ראו צורך לצייר בו דווקא ציורים היסטוריים  -דתיים  ,והעדיפו לצייר את חיי המזרח

העשירים והמיוחדים כפי שנגלו לעיניהם  .ציירים אוריינטליסטים מן החשובים ביותר  ,גם בסוף
המאה הי " ט  ,כלל לא ביקרו בארץ  -ישראל  ,משום שמבחינת נושאי ציור מזרחיים לא היתה הארץ
 פנימקום משיכה עיקרי עבורם  .בעיניהם היו עדיפים צפון  -אפריקה ומצרים  ,תורכיה וערב על
ארץ  -ישראל

;

העבר ההיסטורי  -המקראי לא דיבר אל לבם כלל  ,והם העדיפו על פניו את ההווה

המוסלמי האקזוטי .

55

במאה הי " ט היו שלוש גישות לאיור כתבי הקודש  .הגישה הראשונה היתה הגישה המדעית -
המתעדת  ,שהאוחזים בה ביקשו לצייר מראות מהארץ בצורה ריאליסטית מדויקת  .עם חדירתם של

נוסעים וחוקרים מערביים רבים לארץ  -ישראל  ,במרוצת מאה זו  ,התרבו הציירים ששאפו להגיע

לארץ ולהעלות את רשמיהם על  -גבי הנייר ועל הבד במדויק ובנאמנות  ,ורבים ניצלו את עדשת
המצלמה לצורכי ציוריהם  .ציורים אלה משמשים לנו מקור חשוב להכרת נופה של ארץ  -ישראל
במאה

הי " ט .

הגישה השנייה מצאה ביטוי נרחב אצל קבוצת אמנים חשובה  ,ששאפה להביע רגשות דתיים

וציירה ציורים דתיים תוך הסתייעות בנתוני המרחב  ,בנוף ובאנשים  ,בראי המאה הי " ט  .רבים
מציורים אלה הם בעלי חשיבות להכרת נופה הטבעי והיישובי של ארץ  -ישראל במאה הי " ט  .יש
שהתמונה כולה מנציחה ראליה היסטורית חיה  ,ויש שרק חלקים ממנה משקפים נוף

מציאותי .

הגישה השלישית  ,הגישה הסימבולית  ,המשיכה את הדרך המסורתית של הציירים המערביים

מהמאות שקדמו למאה הי " ט  .על  -פי גישה זו לא הושם דגש על עובדות ועל פרטי נוף מציאותיים
אלא על סמלים

ומשמעויות .

נראה כי די היה בשתי הגישות הראשונות אשר רווחו ביותר באירופה במאה הי " ט כדי להביא

לתפוצה נרחבת של ציור מערבי מאתריה של ארץ  -ישראל  .יתרה מזאת  ,דומה כי ציור זה היה אחד
המאפיינים שייחדו את איורה של ארץ  -ישראל במאה זו  .עד אותה עת אוירו כתבי המקרא ללא
זיקה לנופה הראלי של הארץ  ,אולם במאה הי " ט החלו אמנים רבים להעדיף את ציור מראותיה
הממשיים של ארץ הקודש ולייחס חשיבות להשתקפותם של מראות אלה בכתבים

הקדושים .

בטויים של רגשות אלה נחתם ונטבע בשפע של ציורים ורישומים מנופה הטבעי והיישובי של

ארץ  -ישראל של המאה הי " ט .

140
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התופעה בולטת בקטלוגים שונים של ציורי האוריינטליסטים ; ראה  ,למשל  :תורנטון ( לעיל  ,הערה
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