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הערת פתיחה
בעקבות  ממושך  מילואים  שירות  מקץ   .1967 קיץ  בשלהי  זה  היה 
הרקדנית  סגל,  רוני  של  בביתה  אורח  שוייץ,  בברן,  נחתתי  המלחמה, 
הניצחון  בעקבות  לישראלים  חסד  נטו  הימים  לעתיד.  ואשתי 
חלק  בה  שנטל  למי  וחומר  קל   — הימים  ששת  במלחמת  המזהיר 
בקרוב,  ארצה  להגיע  תוכניות  היו  לא  שלרוני  כיוון  קרבית.  ביחידה 
לפילוסופיה  בחוג  לימודי  את  ולהשלים  הזמן  את  לנצל  בקשתי 
כתנאי  אולם  יפות  בפנים  התקבלה  בקשתי  ברן.  באוניברסיטת 
בכתב.  עבודה  להגיש  נדרשתי  הקרובה  הלימודים  לשנת  להתקבל 
 — הי"ט  במאה  האישה  יפי  "אידיאל  היה  בו  שבחרתי  הנושא 
הצעתי   .Weibliches Schönheitsideal im 19 Jahrhundert
במחקר  שקעתי  רוני  של  לשנייה  אחת  מחול  הופעת  ובין  התקבלה 
ועריכה לשונית  1967 החומר — לאחר ִשכתוב  על הנושא. בספטמבר 
מַידו של הלמוט קנופף, ממעריצי אשתי לעתיד ומרצה באוניברסיטה 
רוני לסבב  זכתה  ובאותה עת  הגורל  רצה  אולם  מוכן להגשה.  היה   —
במה,  פועל  של  הנכבד  התפקיד  הוטל  ועלי  אירופה  ברחבי  הופעות 
וינה,  לציריך,  המשיך  בלוצרן  שהחל  המסע  פרטי.  ומזכיר  מלביש 
זכתה  רוני  נלהבת,  ביקורת  גרף  ופרנקפורט,  מינכן  פרג,  זלצבורג, 
יורשתה של איזדורה דנקן, אם כי הביקורת לא שכחה להזכיר  לתואר 
נותר אלא להציץ דרך חרכים  ולי לא  שרוני עולה ביופייה על איזדורה, 

הנלהב. הקהל  של  הכפיים  ממחיאות  ולהתרשם  במסך 
ירדה לטמיון, אולם בעקבות ההצלחה באירופה  השנה האקדמית 
יורק.  בניו  נחתנו   1968 ובאביב  במנהטן,  להופעה  נדיבה  הצעה  באה 
רוני לרכך במשפט נחמה קולע  את צערי על הכשל האקדמי ביקשה 
יפות,  נשים  תיאורי  על  זמנך  את  משחית  אתה  מה  "לשם  בנוסח 
המיועדת  וה"תזה"  הימים  חלפו  כך  עלי..."  הבט  אותי,  לך  יש  הרי 
מעלה  יד  מגע  ללא  נחה  ברן  באוניברסיטת  לפילוסופיה  למחלקה 

ראיתי  כרונולוגית  והרחבה  לכת  מרחיק  שכתוב  לאחר  שנים,  ליובל  קרוב  מקץ   ,2013 בקיץ  עתה,  ספרייתי.  מדפי  על  אבק 
לאור. האלבום  את  להוציא 

ולניצה פלד על העריכה הלשונית  תודתי נתונה להוצאת תמוז על שנטלה על עצמה להוציא את הכרך לאור, לרעייתי ליה 
ושוב על העימוד הגרפי המסובך של הכתוב מול התמונות. וראשונה לאלי אורן מדפוס אורן, שטרח חזור  ובראש  וההגהות, 

לזכרה. יד  זה  כרך  יהי   ,2001 בשנת  לעולמה  הלכה  סגל  רוני 

2013  — תשע"ג  קיץ             
תקווה   שערי             

רוני סגל בת 30.
בעוד הצד  הימני,  פניה  תוגה משוך על צד  נוגה של  דוק 
השמאלי מקרין קורת רוח מודגשת בבדל חיוך. זהו אותו 
הנשי  היופי  סוד  את  לדיוקנה  המעניק  לו,  שני  אין  שילוב 

המגולם בפרופורציות מושלמות של הפנים.
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באסטתיציזם של יפי האישה

indb   11.הוואנה יתרבג 04/11/2013   14:31:00



נאוו12 י ר

ָלַעד, הּוא  ֵרנּו  ָאׁשְ ָיֶפה  ַבר־ָמה   ּדְ
ִיְמַעד לֹא  ָלֶנַצח  ּגֹוֵבר.   הֹודֹו 

ֲהלֹום ָיִביא  ְוהּוא  ַהּלֹא־ְכלּום,   ֶאל 
ַהֲחלֹום, ּוֶמֶתק  ָנה,  ׁשֵ ֵקט,  ׁשָ  ָנֶוה 
רֹוַגַעת...* יָמה  ּוְנׁשִ ְלָוה  ׁשַ יר  ַעּתִ

קיטס ן  ו ' ג

בלי  גם  "יפה"  להיות  יכולה  אמנות  יצירת  לפיה  ההנחה 
להשתעבד לכללים הקלאסיים של תוַאם, סימטריה וריאליזם 
פיקאסו  פיקאסו.  של  מכחולו  את  המכוונת  זו  היא  בסיסי, 
מאר  דורה  את  להציג  אמור  הרישום  קריקטורה;  ִצייר  לא 
ולציין.  לחזור  שנהג  כפי  שלי",  והמוזה  "אהובתי   ,)Maar)
יצירתו  ביופיה.  נודעה  הצייר,  של  מפילגשיו  אחת  מאר, 
הפנים,  איברי  של  וגרוטסקי  מכוון  סירוס  היא  פיקאסו  של 
של  אפה  להיות  האמורים  החזיר  בנחירי  וראשונה  בראש 
הדיוקן  עיני  ובהפיכת  הראש,  פרופורציות  בעיוות  הגברת, 

דבר.  מביעים  שאינם  כפולים  משולשים  לשני 
אל  להשליך  קרי:  אקספרסיוניסטי,  להיות  אמור  הציור 
והדעת  יצירתו,  נושא  כלפי  האמן  של  רגשותיו  את  הבד 
דיוקן שהוא  וצייר  נאמן במלאכתו  נותנת שפיקסו אכן היה 
המתבונן  התודעה של  אולם ממערך  האמן,  כך  דמיונו.  פרי 
אולי  למעט  אמוציונלית,  זיקה  כל  נעדרת  מאר"  ב"דורה 
תחושת סלידה מן הכיעור הניבט מפניה — הכמו מרוסקים 
ואכן,  והמוזה שלי".  בתאונת דרכים קטלנית — של "אהובתי 

תרגומי שירה — אם לא צוין אחרת — הם משל המחבר.  *

באחת  הכיעור"  "תולדות  חיבורו  את  פותח  אקו  אומברטו 
פיקסו. של  האקספרסיוניסטיות  מנשותיו 

מנגד נמצא את נפרתיתי המלכה, אשת הפרעה אחנאתון 
מן השושלת הי"ח במצרים הקדומה. למעלה משלושת אלפי 
לציין שנפרתיתי  ולמותר  היצירות,  בין שתי  שנים מפרידות 
עמנו  חייתה  ואילו  מאר",  "דורה  של  הסימטרי  ניגודה  היא 
תואר  תבל",  בבנות  "היפה  במעמד  זוכה  הייתה  היום 
לראשונה  הוצגה  עת   ,1924 בשנת  הביקורת  לה  שהעניקה 

המשתאה.  הקהל  לעיני 
בהתגלמותו,  הריאליזם  שהוא  נפרתיתי,  של  ראשה 
התוַאם  יופיה:  את  לה  המעניקים  ההיבטים  בשני  מושלם 
המבע  מזה.  מפניה  הנשקף  והמבע  מזה,  הפנים  חלקי  בין 
כיאה למלכה. עם  ונחישות  עוצמה  איפוק המקרין  הוא של 
והוא המעניק לדיוקן את  זאת דוק מלנכולי פרוש על פניה, 

המעודן.  הארוטי  הפן 
נחרצת  עדות  הוא  מצרים  מלכת  של  הנשגב  יופיה 
שינוי  כל  עבר  לא  האישה  יפי  בסוגיית  שטעמנו  לעובדה 
המוקדשות  היצירות  רצף  יעיד  כך  על  היום.  ועד  מאז 
ואמור  שלפנינו  בכרך  לקורא  המוגש  הגברת,  של  ליופיה 
דופן  יוצאת  כתופעה  הנשי  היופי  אידיאל  את  בפניו  להציג 
את  המכליל  אקו,  אומברטו  מאסכולת  היופי"  ב"תולדות 
של  רחב  מנעד  במסגרת  האישה  יפי  של  הסגולי  הערך 
במכונות,  עבור  אדריכליות,  בפרופורציות  החל  יופי,  מושגי 

וגנים.** בארמונות  וכלה  והטבע,  היקום 

אומברטו אקו, תולדות היופי. הוצאת כנרת זמורה־ביתן, 2012.  **

י. פר אוס 1900 Lynch ינ ר א 1914.הקוראת נ ום י Elsie הגברת לילי אלסי
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אולם "פרופורציות אדריכליות" — אם ליטול דוגמא אחת 
למשל  כך  הזמן.  לאופנת  יחסיות  הן   — אקו  של  רבות  מני 
המבנה והפרופורציות של הפרתנון על האקרופוליס באתונה 
זאת אם   — הגותית  יהיו שונים מעיקרם מאלו של הכנסייה 
המערב  בתרבות  רבות  מני  אחת  בדוגמא  שימוש  לעשות 
בלבד, ולא להזכיר את מבנה המסגד המוסלמי. היה זה בשנת 
רשמית  לדת  הנצרות  את  הפך  תיאודוסיוס  שהקיסר   380
התגבש  המדיאבלי  העידן  ובמהלך  הרומית,  האימפריה  של 
הפרופורציות  בנטישת  ביטוי  לידי  שבא  האסתטי  המערך 
הגותית  בקתדרלה  והחלפתו  הפוליתאיסטי  המקדש  של 

הביניים.  ימי  של  האדריכלי  העיצוב  פסגת  את  המסמלת 
להיות  עשויות  פסטורלי  נוף  ותמונת  החמה  שקיעת 
ליפי  להשוות  אין  אותן  גם  אך  ביופיין,  נשימה  עוצרות 
ביטוי  לידי  הבא  הארוטי  המערך  את  בחובו  הטומן  האישה 

הקיום.  על  ושמירה  משפחה  הקמת  צאצאים,  בהעמדת 
דוגמא אופיינית להנחה מוטעית בדבר ערכו היחסי לכאורה 
 ,)Lagerfeld( לגרפלד  קרל  של  קביעתו  היא  האישה  יפי  של 
"יפי האישה משתנה בהתאם לטעם התקופה. לפיכך  שלפיה: 
אישה יפה בימינו. מכאן  ל ֶאּפֹוק לא תזכה בתואר  יפיפיית הּבֶ

העתים." בתהפוכות  מותנה  הנשי  היופי  שאידיאל 
האופנה  שבמעצבי  הבכירים  עם  נמנה  לגרפלד  קרל 
יובל שנים ומעלה האיש מבלה בחברת דוגמניות  זה  בימינו, 
ליחס  שיש  המשקל  מכאן  המובילים,  האופנה  בבתי  צמרת 
ֶאּפֹוק,  ל  הּבֶ יפיפיות  ולו אקראית, של  לדבריו. אולם בחינה, 

הפריזאי.  האופנה  מעצב  של  קביעתו  את  בעליל  סותרת 
 )1912-1851( לינץ'  אלברט  רּואני  הּפֶ האמן  של  יצירתו 
חבר   .1900 בשנת  בפריז  העולמית  בתערוכה  הוצגה 
והביקורת שיבחה  זהב,  זיכה את האמן במדליית  השופטים 
יצירתו והגדירה את תמונת "הקוראת" כהתגלמות נשמת  את 

ֶאּפֹוק. ל  הּבֶ
בריטית,  וזמרת  שחקנית   ,)Elsie( אלסי  לילי  הגברת 
ביותר  המצולמות  הנשים  מן  הרב,  יופיה  בזכות  הייתה, 

ֶאּפֹוק. ל  הּבֶ בתקופת 
עמנו  חיו  אילו  הגברות,  ששתי  לציין  למותר  כי  דומה 
נופלות מן היפיפייה  בתחילת המאה העשרים ואחת, לא היו 
ופרופורציה,  הן מופת של תואם  פני השתיים  הנורמטיבית. 
נושאים  מחלפותיה  שפע  וכן  "הקוראת"  של  הקליל  החיוך 
פניה  על  הנסוך  המלנכוליה  דוק  וכך  מעודן,  ארוטי  היבט 

התואר. יפת  אלסי  של 
כן, הנחת היסוד המונחת בבסיס הכרך שלפנינו  כי  הנה 
נוף בטבע, מבנה ארכיטקטוני,  קובעת כי בשונה מיופיים של 
דיוקן  קרב,  תמונת  או  חיים  בעל  דגולה,  אישיות  דיוקן 
ולגופה,  ייחודי לדיוקנה של אישה  האישה מלּווה בפן ארוטי 
גווידֹו  זה  היה  שלעיל.  הדוגמאות  מן  כליל  הנעדר  היבט 
ָקַבלַקנטי, מצמרת השירה הפלורנטינית במאה הי"ג, שהיטיב 
האישה  יפי  של  ייחודו  את  שלו  הסונטות  באחת  להביע 

להן. יאה  "יפה"  שההגדרה  תופעות  שאר  מכל  השונה 

קבלקנטי גווידו 

יופיה של גבירה...
Bilta di donna, e di saccente core. . .

יַע, ַיּבִ ֶחֶסד  ּה  ִלּבָ ִביָרה,  ּגְ ל  ׁשֶ ָיְפָיּה 
ָלֵעיַנִים; ֲאָוה  ּתַ  — קֹו  ְוִנׁשְ א  ּגֵ יר  ַאּבִ
יַח; ׂשִ סֹוד  ּבְ ַאֲהָבה  ִצּפֹוִרים,  יַרת  ׁשִ

ִים; ַהּמַ ַעל  ַמְפִליגֹות  ֲהדּורֹות  ּוְסִפינֹות 

ּבֹוֵקַע; ַחר  ׁשַ ִעם  רֹוַגַעת  ְורּוַח 
טֹוֶבֶלת; ַנַחל  ּבְ זֹוַרַחת,  ֶמׁש  ְוׁשֶ
צֹוֵנַח; ֶאֶרץ  ֲעֵלי  ָטהֹור  ֶלג  ְוׁשֶ
ּוִבְתֵכֶלת. ָזָהב  ּבְ ץ  ּבָ ְמׁשֻ ַוֲעִדי 

ְרִקיַע ַהּמַ ָיְפָיּה  ֶאל  יל  ַנְמׁשִ ה  ֵאּלֶ ִאם  ַאְך 
— ַהּנֹוַדַעת  רּוָחּה  עֹז  ּה,  ַנְפׁשָ ֶאל  י,  ִבְרּתִ ּגְ ל  ׁשֶ

ְסֻגּלֹוֶתיָה; ת  ְלֻעּמַ ִיְהיּו  ֵהם  ים  ּלִ ּדַ ַמה 

ָרִקיַע. ֵמי  ׁשְ ת  ְלֻעּמַ ֵפָלה  ׁשְ ֶאֶרץ  מֹו  ּכְ ֵהם 
ַעת, ּדַ ְורֹב  ֵמֵעיָנּה  ט  ִנּבָ ֶחֶסד  רֹב  י  ּכִ
ַאֲחֶריָה.  ׁש  ְלַבּקֵ ל  ֶנְחּדַ לֹא  ן  ּכֵ ְוַעל 

בהיבטו  הארוטי  הפן  את  שהגדירה  היא  זונטג  סוזן 
הפורנוגרפי:  המוקצן, 

הדיכוי  לניסיון  גמור  בניגוד  האדם,  מיניות 
להתנסות  השייכת  תופעה  היא  הנוצרי, 

של  מקובלת  מהתנהלות  החורגת  קיצונית 
שונה   — הניסיון  אף  על  האנושית.  החברה 
היא  המיניות  אותה,  לדכא   — שיהיה  ככל 

האנושית,  בתודעה  הדמוניים  הכוחות  אחד 
ושוב  שוב  פורצת  זו   .)demonic forces)

מתשוקה  הטאבו,  את  לשבור  בניסיון 
האימפולסיבי  הרצון  בין  הנעה  קטלנית 
ועד  אחר  באדם  אלימות  מעשה  לבצע 

קרי:  בקרבנו,  התודעה  את  למחוק  התשוקה 
למות.*

ביסודו של דבר דבריה של סוזן זונטג הם חזרה על עקרון 
הארוס והָתָנטֹוס הפרוידיאני בנוסח הפסיכואנליטי מאסכולת 

ותנטוס". "ארוס  בחיבורו  פרום  אריך 
גם אם נניח שזונטג מרחיקה לכת מעט בקביעתה הנחרצת 
המדיפה ניחוח פמיניסטי, הרי שעדיין היצר הוא הכוח המכריע 
בתפיסתו של הגבר — והאמנויות לאורך ההיסטוריה נמצאות 

האישה. יפי  את   — הגבר  של  המוחלטת  בשליטתו 
האישה  יפי  של  הארוטי  להיבט  האולטימטיבי  הביטוי 
זה באמנות  יהיה דמותה בעירום. מי שנתן את דעתו על פן 

Susan Sontag N.Y. 1986 The P ornograp hic I magination.  *
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שני  בין  מבחין  קלארק  קלארק.*  קנת  הבריטי  החוקר  היה 
משמעויות:  בשתי  באנגלית  לביטוי  הבאים  עירום  סוגי 
להיות  פירושו   Naked מזה.   Nudeוה־ מזה,   Nakedה־
והמילה מבקשת לבטא  מופשט מבגדים המכסים על הגוף, 
 Nudeה־ זה.  במצב  חשים  שרובנו  המבוכה  תחושת  את 
וכלימה.  מבוכה  של  פן  בקרבו  נושא  אינו  זאת  לעומת 
עירום  של  אם  כי  הגנה  וחסר  ערום  גוף  של  איננו  הדימוי 

בעצמו. וגאה  בטוח  לראווה,  מוצג  מאוזן, 
הלובש  לאישה,  הגבר  אהבת  של  הארוטי  הפן  עוצמת 
נאה  ביטוי  לידי  באה  הדעת,  טירוף  סף  שעל  היבט  לעתים 

כולרה": בימי  "אהבה  מרקס,  גרסיה  גבריאל  של  בספרו 

מפתה  כה  יפה,  כה  הייתה  היא  בעיניו 
עד  המצויה,  הנקבה  מן  שונה  כה  ומושכת, 
מקול  מתרגש  אינו  איש  מדוע  הבין  שלא 

מדוע  הרחוב,  אבני  על  נעליה  עקבי  נקישות 
גדותיו  על  עולה  אינו  איש  של  לבו  זה 

צעיפה  למראה  התפעלות  בזעקת  ופורץ 
מדוע  הגולשות,  מחלפותיה  את  המכסה 
לנוכח  עליו  נטרפת  אינה  איש  של  דעתו 

זרועותיה  כתפיה,  על  המרקדת  צמתה 
שיכור  המתנגן...  צחוקה  צליל  המונפות, 

אלה,  מכל  להתעלם  העז  לא  הוא  מאהבה 
פן  לבה  תשומת  את  לעורר  חשש  אולם 

יהיה.  לא  ושוב  יפוג  הקסם 

איננו  הטירוף  סף  שעל  עז  כה  שרגש  לציין  למותר 
האווירודינמיים  קוויה  החמה,  שקיעת  זוהר  למראה  ניעֹור 
ב"אגם  בלרינה  הפרימה  פירואטים של  בוגאטי,  מכונית  של 
קנטטה  צלילי  לשמע  או  צ'ייקובסקי  של  ללחן  הברבורים" 

באך. של 
שייכת  האישה  יפי  של  ייחודו  בשאלת  נוספת  סוגיה 
ההלנית:  בפילוסופיה  לראשונה  שהועלה  המוסרי  לפן 
היפה  שלפיו   ,)  ( אָגתֹוס"  קאי  ה"ָקלֹוס 
גורס  כך  מוסרית.  ל"טוב" משמעות  כאשר  הם  חד  והטוב 
הזהב  בחתך  סימטרי  כתוַאם  ליופי  בהגדרתו  אפלטון  גם 
מאורך  שליש  שני  להיות  חייב  הפנים  רוחב  שלפיו  שלו 

הגולגולת.
אינטלקטואלי  אתגר  בפנינו  מציבה  ההלנית  הקביעה 
מַפקד  את  לנו  המזכיר  שטיינר  ג'ורג'  לנתח  היטיב  שאותו 
הערב  עד  הבוקר  מן  שעמל  כיוון  האיש,  ההשמדה.  מחנה 
וטף לתאי הגזים,  זקנים  ושיגר אלפי בני אדם, גברים, נשים, 
מניח  לחדרו,  פורש  הוא  המלאכה,  מן  דעתו  שנחה  וכיוון 
המוזיקה  צלילי  לשגב  נרגש  ומאזין  הגרמופון  על  תקליט 

Kenneth Clark. The Nude: a study in ideal form ) (  * 
מוצע בזאת לתרגם Nude כ"עירום" ו־Naked כ"עריה", על פי 
יחּוְך ֵעירֹם ְוֶעְרָיה"  ְך ְוִהּנִ ֵלי ִתְפַאְרּתֵ ָגַדִיְך ְוָלְקחּו ּכְ יטּו אֹוָתְך ּבְ "ְוִהְפׁשִ

)יחזקאל, ט"ז, לט(, שהרי "עריה" היא צורה חלופית ל"ערווה".

למילים  בטהובן  של  התשיעית  הסימפוניה  מן  באקורדים 
הם..."  אחים  אדם  בני  "כל  שילר:  של 

אמנם  מדובר  לא  התואר  יפת  הגברת  של  במקרה 
בהשמדה המונית, אך מוטיב האישה הקטלנית — היא הפאם 
יקוש להפיל בו את הגבר  יופיה לפח  פטאל — ההופכת את 
את  ומרוקן  מראשיתו  הנשי  היופי  פן  את  מלווה  המאוהב, 
ה"קלוס" האפלטוני ממשמעותו המוסרית, ה"אגתוס". תהיה 
זו הספינקס,  זו חוה המפתה את אדם בתפוח הדעת, תהיה 
ויהיו אלה הסירנות המטריפות בשירתן את דעתם של מלחי 
האולטימטיבי  הביטוי  זה  ויהיה  למותם,  ומביאות  הספינות 
טרויה  במלחמת  המצוי  האישה  ביופיה של  לאסון שמקורו 
האישה  יפי  כן,  כי  הנה  הלנה.  של  יופיה  בזכות  הפורצת 
והוא הופך על פניו את  יש  גם פן קטלני, אשר  נושא בחובו 

הטוב. אל  היפה  זיקת 
"זהות  וכן   — האפלטוני  והטוב"  היפה  ש"זהות  בעוד 
ושנויות  לפירושים  נתונות   — האריסטוטלי  והתוכן"  הצורה 
המה,  חד  השתיים  כי  נחרצות  קובע  המקרא  במחלוקת, 
ה,  ָהִאָשּׁ ַהר  "ַוַתּ ל"יפה":  חלופית  צורה  היא  "טוב"  והתיבה 
זאת,  עם  ב(.  ב',  )שמות,  הּוא"  טוב  י  ִכּ אֹתֹו  ותרא  ן;  ֵבּ ֶלד  ַוֵתּ
והנאווה משיר  ועל אף שבחיה הרבים של שולמית השחורה 
בפח  נפילה  מפני  ומזהיר  נאצה  לשון  התנ"ך  נוקט  השירים, 
ְיהָוה  ִיְרַאת  ה  ִאָשּׁ ִפי  ַהיֹּ ְוֶהֶבל  ַהֵחן  ֶקר  "ֶשׁ האישה:  של  יופיה 
ה  ִאָשּׁ ֲחִזיר,  ַאף  ְבּ ָזָהב  "ֶנֶזם  וכן:  ל" )משלי, ל"א, ל(,  ִתְתַהָלּ ִהיא 

כב(.  י"א,  )משלי,  ָטַעם"  ְוָסַרת  ָיָפה 
החולף  היופי  הוא  האישה  יפי  בסוגיית  ועגום  נוסף  פן 
עם השנים. אודרי הפבורן ביקשה לעצור את הזמן במשפט 

נאה: 

שהיא  בבגד  מותנה  אינו  האישה  של  יופיה 
היא  שבה  בדרך  ולא  בגזרתה  לא  לובשת, 

טמון  האישה  של  יופיה  שערה.  את  מסרקת 
לבה,  אל  הנתיבות  הן  אלו  שכן  בעיניה, 

האמיתי  היופי  אהבתה.  שוכנת  בו  המקום 
שחולפות  ...ככל  בנשמתה.  נשקף  האישה  של 

וגובר. האישה  של  יופיה  הולך  השנים 

בכניסה  לקובעם  היה  הראוי  שמן  הפבורן,  של  דבריה 
גברות  של  נפשן  את  לשובב  מנת  על  המוגן  הדיור  לבניין 
המציאות  אולם  רצויה,  כוונה  בעלי  אמנם  הם  הזהב,  גיל 
הראשונה  המתת  הוא  היופי  שכן  יותר,  הרבה  אכזרית  היא 
הוא  שאותו  הראשון  גם  הוא  אך  לאישה,  מעניק  שהטבע 
מן  יותר  בוטה  עדות  לכך  תימצא  אם  וספק  ממנה.  נוטל 
24 השנים  בן  הגברת הנאה עצמה בשתי התמונות שהפער 

הכול.  אומר  ביניהן 
"מודרנית",  המכונה  באמנות  המקובלת  שההנחה  מכאן 
תשתעבד  לא  אם  גם  "יפה"  תהיה  אמנות  יצירת  ולפיה 
בסיסי,  וריאליזם  סימטרייה  תואם,  של  הקלאסיים  לכללים 
מעוררת סימן שאלה. שאלה רבת משקל, שלמרבה התהייה 
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אומברטו אקו בספרו הנזכר לעיל על "תולדות היופי" בוחר 
לשאול.* שלא 

המנעד  על  לעמוד  מנת  על  פרויד  להיות  צורך  אין 
מעורר  העוצמה  רב  הארוטי  שההיבט  הרחב  האמוציונלי 
של  האסתטי  הפן  אל  זה  היבט  להוסיף  שיש  מכאן  בנו. 
רב  אכן  הוא  הארוטי  ההיבט  אם  מזאת,  יתרה  האישה.  יפי 
של  הבולט  מקומו  בדבר  השאלה  נשאלת  אז  כי  עוצמה, 
ההומו־ התרבות  כך  הפלסטיות.  באמנויות  ההומוסקסואל 
משקלו  וכך  האישה,  את  מדירה  הקלאסית  ביוון  ארוטית 
הרנסנס  בעידן  הפלורנטיני  ההומוסקסואל  האמן  של  הרב 
וינצ'י;  ולאונרדו דה  המאוחר — סנדרו בוטיצ'לי, מיכלאנג'לו 
ביטוי  של  האסתטי  במאזן  משקל  רבות  דוגמאות  שלוש 

הנשי. היופי 
תרבות  כלל  אל  להתייחס  המבקש   — שלפנינו  החיבור 
זאת  כרונולוגי,  רצף  על  בנוי  משנה(,  כותרת  )וראו  המערב 
זה  יונקים  האמנות  בתולדות  השונים  השלבים  כי  בהנחה 
הקלאסיציזם  מאשר  יותר  טובה  דוגמא  אין  ושוב,  מזה. 
ההלני, המהווה מסד אסתטי לעידן הרנסנס, המחולל בתורו 

העידן  מן  כליל  להתעלם  בוחר  המקיף,  במחקרו  אקו,   *
האקספרסיוניסטי רב העוצמה וההיקף המאפיין את המחצית 
הראשונה של המאה העשרים, שבו דמות האדם — והאישה 
בראש וראשונה — עברו שינוי דרמטי השובר באחת את כל 
וכלה  היופי מאז אפלטון, עבור בעמנואל קאנט  מוסכמות 

ביואכים וינקלמן — שאותם הוא מרבה לצטט.

בחלקה  הי"ט  המאה  אמנות  של  האסתטיים  העקרונות  את 
הניכר.

יצירות האמנות מֻלוות בקטעי שירה. זאת על פי הכלל 
אילמת  שירה  הוא  "הציור  כי:  שקבע  מי  ּפלּוַטרכוס,  של 
אפרודיטה,  פסלה של  כך למשל  מַדבר".  ציור  היא  והשירה 
של  הפיוטי  בתיאורה  מלּווה  ּפַרקסיֶטֶלס,  של  מפסלתו  פרי 
ביאטריצ'ה  של  ותיאורה  וסאפפו;  הומרוס  בכתבי  ונוס 
של  מכחולו  פרי  בביאטריצ'ה  מלּווה  האלוהית"  ב"קומדיה 

דנטה. של  יצירתו  את  המאייר  בוטיצ'לי 
מי   — הבא(  בעמוד  )ראו  הגברות  לארבע  המשותף 
יופיין  הוא   — סופי  אין  מאגר  מתוך  אקראי  באורח  שנבחרו 
גורדון או פלורה לעשות  בעיני הגבר. כל שעל סאפפו, ליידי 
בנשף,  או  ברחוב  הערצה  במבטי  בימינו  להתקבל  מנת  על 
אחדות  לא.  ותו  "מודרני",  לסגנון  בגדיהן  את  להחליף  הוא 
זו באה לידי ביטוי — אכן, משעשע משהו  אסתטית־ארוטית 
מלכת  לבחירת  המוקדש  בהיסטוריה  הראשון  במקרה   —

פריס.  למשפט  והכוונה  היופי, 
אולם  בכתובים,  נזכרות  העתיקה  בעת  יופי  תחרויות 
משפט  הוא  היופי  מלכת  לבחירת  מכולן  הנודעת  העדות 
פריס, אשר בו הוטל על בנו של פריאמוס מלך טרויה לבחור 

וַאפרֹודיטה.  ֶהרה  ָאֶתנה,  לגמר:  שהגיעו  אלות  שלוש  בין 
גדולי  של  ממכחולם  רבים  לתיאורים  זכה  פריס  משפט 
הציור בכל התקופות, אולם איש מהם לא ראה לנכון לציין 

.1961 יפני וקר ארו 31 ור פ רי 55.או י קני
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ספיר ים י נו פיי פו קיר יור ורדיוקנה של סאפפו  ר פ סנק אז י אר וזיאו 1521 Melzi י סקו פרנ פלֹורה

.1873 Leighton ו יי ריק פר ור  דיוקנה של הליידי אוונס גורדון
י פר אוס

מרילין מונרו
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17 וא רו

למעט  הנכסף,  לתואר  המועמדות  שלוש  בין  ההבדלים  את 
נזר המלכות  סימני היכר חיצוניים דוגמת הקסדה של אתנה, 
של  ערוותה  את  המסתיר  וקופידון  הרה,  של  ראשה  על 
של  ציורו  הוא  לכך  רבות  מני  אחת  דוגמא  ונוס־אפרודיטה. 

.)Mengs( מנגס  רפאל  אנטון  הגרמני  הניאו־קלאסיציסט 
יחיד,  דפוס  של  העתק  הן  מנגס  של  הגבירות  שלוש 
יודע למי למסור את תפוח  איננו  ופריס האובד עצות מולן 
גורם השוחד, כאשר כל  נכנס אפוא  זה  היָפה מכולן. בשלב 
טרויה  נסיך  של  לבו  את  לקנות  מבקשת  השלוש  מן  אחת 
שכן  באפרודיטה,  פריס  בוחר  דבר  של  בסופו  נאה.  במתת 
אשת  הלנה  תבל,  בבנות  היפה  של  ידה  את  לו  מציעה  זו 

ספרטה. מלך  מנלאוס 
בציורו  כלשהו  מרכיב  קיים  אם  היא  הנשאלת  השאלה 
צוות שופטי תחרות מלכת  על  היה מקובל  מנגס שלא  של 
בממדי  לכאורה  מצוי  לעתה  אז  בין  ההבדל  בימינו.  היופי 
וייתכן שבקני המידה של המאה העשרים ואחת רצוי  הגוף, 
מנת  על  כושר  חדר  אל  הגבירות  שלוש  את  לשגר  היה 
להשיל מגופן כמה קילוגרמים מיותרים — הן אכן עשו זאת 

ב"משפט פריס" אחר, הפעם ממכחולו של לוקאס קראנאך 
"הרנסנס  הפרק  )וראו  הט"ז  במאה  הצפוני  הרנסנס  בעידן 
העתק  הן  השלוש  זה  במקרה  גם  האלפים"(.  עברי  משני 
לבחור  מהן  במי  יודע  אינו  היגע  ופריס  אחד,  דפוס  של 
את  לתאר  בחר  כאשר  לציורו  אירוני  פן  העניק  )קראנאך 
את  מסיט  סוסו  כשגם  אונים  חסר  הארץ  על  רובץ  פריס 

מולו(.  הניצב  הטורדני  השילוש  מן  מבטו 
רפאל  של  מדבריו  עולה  הצייר  של  האישי  ההיבט 
העיקרון  את  מביע  הוא  כי  לעובדה  ער  שאיננו  סנציו, 
שנים  מאות  חמש  ביטוי  לידי  שיבוא  האקספרסיוניסטי 

יותר. מאוחר 
סגולה נוספת ביצירתו של רפאל שזכתה להערצת בני דורו 
והדורות הבאים אחריו, הייתה יופיין של נשותיו. לאחר שסיים 
ומלואו  בעולם  היכן  הצייר  נשאל  "גלתיאה",  על  עבודתו  את 
שגלתיאה  השיב  רפאל  ביופיה.  מושלמת  כה  דוגמנית  מצא 
ביטוי  היא  אלא  אחרת  או  זו  דוגמנית  של  העתק  אינה  שלו 
 בתודעתו.*  שהתגבשה  כפי  הנשי  היופי  לסוגיית 

Ernest Gombrich, The Story of Art. London: Phaidon, 1950.  *

ור ר פ סנק אז י אר וזיאו 1757 Mengs ס נ רפא ו אנ משפט פריס
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נאוו18 י ר

של  ◆ ביותר  המוקדם  בתיאורה  פותח  שלפנינו  הכרך 
הזעיר,  הפסלון  הוא  הלוא  האנושות,  בתולדות  האישה 
האבן,  מתקופת  גובהו,  ס"מ  עשרה   , מווילנדור ונוס 
והוא המסמל במהותו את האישה כאם. מכאן ערוותה 
ומותניה  התפוחה  כרסה  האימתניים,  שדיה  הגלויה, 
ישירות  כרוך  שאיננו  מה  כל  זאת,  לעומת  הרחבים. 
זוכה  או   — והפנים  הרגליים  כך   — כליל  נעדר  בהולדה 

"ונוס". של  ידיה  דוגמת   — שולי  לתיאור 

מציורי  ◆ המינואית,  בתרבות  האישה  עניינו  הבא  הפרק 
במחצית  האגאי,  הים  דרום  ובאיי  בכרתים  הקיר 
במידה  עלום  עידן  לפנה"ס.  השני  האלף  של  הראשונה 
רבה, שכן טרם פוענח הכתב הליניארי השומר על סודה 
של תרבות מפתיעה זו אשר בה האישה ממלאת מקום 
מטריארכלית  בתרבות  שמדובר  הסברה  מכאן  מרכזי. 
ואכן  הגבר.  את  ומדירה  נס  על  האישה  את  המעלה 
הגבר, אם הוא מופיע, דמותו היא של עבד משוח בצבע 
זו  חום לעומת עורה הצח של גברתו. והגברת — בין אם 
לוחמת שוורים, צעירה החולצת קוץ מרגלה או מלקטת 
אמן  של  ציור  ן  מּכַ ירדה  כמו  דמותה   — בשדה  זעפרן 
הארוטי  ההיבט  הריאליזם,  הדעתנות,  אימפרסיוניסטי. 
ועוד מפתיעים את הצופה  כל אלה  הגלויים,  של שדיה 
מלפני  נכחדת  בתרבות  שמדובר  להאמין  המתקשה 

ומעלה. שנה  מאות  וחמש  אלפים  שלושת 

המלכה נפרתיתי היא הביטוי האולטימטיבי ליפי האישה  ◆
וכפי שצוין לעיל, אילו הבקיעה את  בתולדות האמנות, 
לבינינו  בינה  המפרידות  ויותר  השנים  אלפי  שלושת 

זוכה  הייתה  במקומותינו,  מאין  יש  להופיע  בידה  ועלה 
הקביעה  מכאן  הנשי.  היופי  אידיאל  בתואר  קושי  ללא 
המונחת ביסוד הכרך שלפנינו, שלפיה לא חל כל שינוי 
באידיאל היופי הנשי בתולדות הציוויליזציה המערבית, 
יחסו  בבסיס  המונחת  זו  היא  הארוטית  המשיכה  שכן 

האישה.  אל  הגבר  של 

והקלאסית  ◆ הארכאית  ביוון  לאישה  המוקדש  הפרק 
המבנה  קודמו.  של  הסימטרי  היפוכו  רבה  במידה  הוא 
ההומוארוטי של החברה בערי־המדינה היווניות מדיר את 
האתלט  הצעיר,  העלם  הוא  הבריאה  נזר  בעוד  האישה, 
את  לעינינו  לחשוף  חדל  שאינו  העירום  בגופו  המושלם 
אבר מינו. האישה אמנם דרושה לאמן הפיסול או לצייר 
הכדים החוזר ומתאר את עלילות אלי האולימפוס, אשר 
האל  של  מזה  נופל  שאינו  תפקיד  האלה  ממלאת  בהם 
אפרודיטה  הרה,  אתנה,  זו  אם  היא  אחת  אולם  הזכר. 
נסתר  גופה  יהיה  מקרה  ובכל  תמיד  הגרציות,  אחת  או 

חמוקיה.  על  המכסה  הגלימה  קפלי  בין  מעינינו 

פני  ◆ על  גם  ענייננו  לצורך  המשתרע  ההלניסטי,  העידן 
התרבות האטרוסקית, מבקש לתאר את ההשפעה של 
זו בתרבויות האזור  וכן את טמיעתה של  יוון הקלאסית 
ההפתעה,  למרבה  מוקדון.  אלכסנדר  כיבושי  לאחר 
להעתקי  בעיקר  מצטמצמת  הקלאסית  ההשפעה 
ונוס ממילו.  הפיסול היווני ברומא, ובהם הנודעת מכולן: 
בראשם,  מצַרים  עם  בכירים  תרבות  במרכזי  אולם 
ההלני  התקדים  והרקלנאום,  פומפיי  סיציליה,  דוגמת 
המגולפת  או  המצוירת  והאישה  ניכר,  אינו  הקלאסי 

א רו פרנסינ וי 1514 יו סנ רפא גלתיאה
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19 וא רו

המרתק  ההיבט  הגבר.  של  לזה  שווה  למעמד  זוכה 
החנוטים  ציורי  את  בעיקר  המאפיין  הריאליזם  הוא 
בפאיום שבמצרים, את נשות סיציליה בציורי הקיר של 
והציור הגולש אל הארוטיציזם   ,)Casale( וילה קזאלה 
בכל  פומפיי.  של  בפרסקו  פורנוגרפיה  עד  המוקצן 
אותם המקרים האישה איננה עוד אחת האלות ממרומי 
עלמה  אם  בין  והמקום,  הזמן  בת  אם  כי  האולימפוס, 
המתייפה לנשף, גברת בביקיני המניפה משקולות בחדר 

בשוק.  בלה  זקנה  או  מרכלות  נשים  זוג  כושר, 

את  ◆ באחת  קטעה  מדיאבלית  תא  אתנ  — הביניים  ימי 
האירועים  איור  אל  נסוגה  וזו  באמנות,  הארוטי  ההיבט 
דווקא  האירוניה  למרבה  אולם  החדשה.  ובברית  בתנ"ך 
האירוע המכונן — הוא המדונה המיניקה את בנה — נשא 
אופי ארוטי, שכן תיאר את מרים הבתולה כשהיא חולצה 
אכן   — אפוא  קיבל  הגלוי  החזה  התינוק.  לישו  את שדה 
המערב  ותרבות  הכנסייה,  ברכת  את   — משהו  אירונית 
ועד  מאז  אותה  המלווה  העמוק  המחשוף  בסגנון  זכתה 
הנה. כך בעידן הרוקוקו, גברת שהציגה שלא במכוון את 
בעוד  פריצותה,  על  תוכחה  לדברי  זכתה  רגלה  קרסול 

האופנה. לצו  היו  למחצה  הגלויים  ששדיה 

הקווטרוצ'נטו  ◆ בעידן  האיטלקי  הרנסנס  של  עיקרו 
זה  במקרה  והיושנה  ליושנה,  עטרה  להשיב  הוא 
המוביל  הטריומוויראט  עם  ההלני.  הקלאסיציזם  הוא 
בוטיצ'לי,  סנדרו  נמנים  בציור  הרנסנס  אמנות  את 
שלושתם  בואונרוטי.  ומיכלאנג'לו  וינצ'י  דה  לאונרדו 
זיקתם אל הסגנון ההומוארוטי  ומכאן  הומוסקסואלים, 
יוון הקלאסית. אולם בניגוד לתרבות ההומוארוטית  של 
הט"ו  במאה  האיטלקית  החברה  פרקסיטלס,  של  ביוון 
הקדוש,  הכס  של  רוחני  שלטון  תחת  מצויה  והט"ז 
ההומוסקסולאיזם.  את  נס  על  מעלה  שאיננה  ומובן 
בואונרוטי  וגם  בוטיצ'לי  גם  כי  זה  בהקשר  להזכיר  ודי 
זו  שלישייה  אצל  המרתק  ההיבט  בפדופיליה.  נאשמו 
הוא האופן שבו כל אחד מהם מתמודד עם העדפותיו 
כי  היא  היסוד  הנחת  הנוצרית.  בחברה  המיניות 
ההומוסקסואל, הפטור מן התשוקה המינית אל האישה, 
וכך  חופשי להתבונן בה מנקודת ראות אסתטית בלבד, 
יתארה. בוטיצ'לי בחר באידיאל היופי הנשי והעניק לכל 
הנודעת  מיצירתו  הפרימוורה  של  חזותה  את  נשותיו 
של  דמותו  את  להסתיר  העדיף  לאונרדו  זה.  שם  תחת 
לחדר  זוגו  בן  הנראה  וככל  תלמידו   ,)Salai( סלאי 
המיטות, תחת מעטה של מונה ליזה. מיכלאנג'לו הקצין 
ויצר שורה של  את תיאורי נשותיו בקפלה הסיסטינית, 
על  בליטות  שתי  הצמיד  להם  אשר  שרירנים  גברים 

חוה.  לבנות  להופכם  פתטי  בניסיון  החזה 

ארוטיים  ◆  — דרמטיים  למעמדים  כנטייה  המנייריזם 
פיזית  בהקצנה  היתר  בין  לביטוי  בא   — רבה  במידה 
הפרופורציה  מן  הנסיגה  למשל  כך  האישה.  דמות  של 
נוספות  הקלאסית תעניק לצוואר האישה כמה חוליות 
הברבור  צוואר  מראה  את  לה  להקנות  מנת  על  בעורף 

המעודן. הראש יקטן ביחס לממדי הגוף, גם זאת מתוך 
הקונטרה  עקרון  אלגנטי.  להידור  אסתטית  העדפה 
נופך  לדמות  להעניק  הרנסנס  באמנות  שנועד  פוסטו, 
הנוגד  תיאטרלי  לכיוון  עתה  מוקצן  תנועה,  של  דרמטי 
משקל.  שיווי  של  הבסיסיים  העקרונות  את  אחת  לא 
אל אלו יש להוסיף את פן ההידור בלבוש, המגדיש לא 
בהררי  הגברת  את  כולא  האמן  כאשר  אחת את הסאה 

אישיותה.  את  ממנה  שולל  ובכך  מחלצות 

)Baroco(, מונח שנטבע על מנת להדגיש את  ◆ בארוקו 
אם  מועט  הבדל  יש  לרוקוקו  הבארוק  שבין  העובדה 
וכי בכל מקרה מדובר בהקצנת סגנון המנייריזם  בכלל, 
תפקיד  האישה  של  למקומה  החזותית.  באמנות 
ותהיה  הדרמטי,  ההיבט  את  הבארוקו  בתפיסת  מרכזי 
לוקרציה  או  לדעת  עצמה  המאבדת  קליאופטרה  זו 
הגברות  תדאגנה  המקרים  בשני  בנפשה.  יד  השולחת 
שאת  ביתר  ואף  הצופה,  לעין  שדיהן  את  לחשוף 
הזוכות  הקדושה,  ובתרזה  המגדלית  במרים  כשמדובר 
סיפוק  באמצעות  האלוהית  ההארה  לחסד  שתיהן 
רובנס,  פאול  פטר  הזה.  העולם  מן  שלא  אורגיאסטי 
הדשנות  נשותיו  את  להציג  ידאג  הבארוק,  ציירי  גדול 
קראנאך,  לוקאס  של  נשותיו  הנשי;  היופי  כהתגלמות 
גזרה; רמברנדט מפתיע  ונאות  לעומת זאת, דקות בשר 
סגנון  את  בעליל  הסותרות  הריאליסטיות,  בנשותיו 
נשותיו  את  המציב  פושה,  ניקולס  ולבסוף  הבארוק; 
לא  והמאולץ   — התיאטרלי  הפאר  סף  על  הנחשקות 

הרוקוקו.  עידן  של   — אחת 

של  ◆ שלם  עולם  הצרפתית.  המהפכה  ימי  הם  הימים 
סגנון  ועמו  הנשייה,  לתהום  יורד  אבסולוטי  שלטון 
העידן  בוורסאי.  החצר  באי  את  המפאר  הרוקוקו 
לו  שהעניק  גתה  זה  היה  הוא.  כן  כשמו  קלאסי  הניאו
הסגנון  השלווה".  ושגב  נאצלת  "פשטות  נאה:  תיאור 
של  התיאטרלי  הסגנון  מן  להסתלק  לניסיון  ביטוי  הוא 
אל  ומוצהרת  מודעת  שיבה  ידי  על  וזאת  הרוקוקו, 
רֶטל  ּבֶ ָקנֹוָבה,  אנטוניו  ואכן, פסלי  היווני־קלאסי.  העידן 
למנות  אם   —  )Powers( פאוורס  והייראם  תֹורַווְלְדֶסן 
 — הניאו־קלאסי  הפיסול  של  טריומוויראט־העל  את 
פרקסיטלס.  או  מירֹון  של  המלאכה  מבית  הגיחו  כמו 
מן  הנובע  בסיסי  סובל מכשל  הניאו־קלאסיציזם  אולם 
מקום  הניחה  שלא  העתיק,  הסגנון  של  האידיאליזציה 
אף  ָמחקה  הרוקוקו  לנוסח  ובדומה  נטורליסטי,  לביטוי 
היא מפניו של המפוסל — ושל המפוסלת בפרט — כל 
יותר  אף  אינדיבידואלי.  ביטוי  לדיוקן  המעניקה  הבעה 
של  דמות  שלו  למודל  סל  הּפַ העניק  הרוקוקו  מציורי 
הנובעת  עובדה  האולימפי,  הפנתיאון  מגיבורות  אחת 

והתמטי. הרעיוני  ההקשר  מעצם 

מאסכולת  ◆ השלווה"  ושגב  נאצלת  ל"פשטות  בניגוד 
ספונטני  ב"שטף  להצטיין  אמור  הרומנטי  העידן  גתה, 
וויליאם  של  הגדרתו  פי  על  הפעם  עזים",  רגשות  של 
למקם  ניתן  ראשיתו  שאת  הרומנטי,  העידן  וורדסוורת'. 
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בשלהי המאה הי"ח ואת סיומו באמצע המאה שלאחריה, 
הניאו־קלאסיציזם  במוסכמות  מרד  וראשונה  בראש  הוא 
והרציונליזם של תור ההשכלה. הדגש הוא על הפרט, על 
הסובייקטיבי, על הבלתי רציונלי. בראש סדר העדיפויות 
והטרנסצנדנטי.  הרגש  טעון  הספונטני,  הדמיוני,  יעמדו 
דומה שלא תהיה זו הפרזה לטעון כי מקומה של האישה 
בעידן הרומנטי על פלגותיו הוא מכריע. זאת מעצם הפן 
הארוטי הנטוע בתיבה "רומנטי", ויותר מכך בזכות תהליך 
זה.  בעידן  מדרגה  לקפיצת  שזכה  הנשית  האמנציפציה 
שילוב שני המרכיבים זוכה לגיבוי המוטיב הנשי לאורכה 
התקופה  של  הגדולים  האמנים  כולה.  הי"ט  המאה  של 
ג'ון  ֶדַלקרּואה,  ֵאֶז'ן   ,)Fuseli( פּוֶסלי  הנרי  ֶשֶפר,  ָארי  יהיו 
ֶוגלין )Weguelin( ולורנס ַאלמה־ָטֶדמה, אם למנות מדגם 

הרומנטי. הסגנון  עידן  של  בלבד  מייצג 

היה זה בימי מהפכת אביב העמים ב־1848 — חבורה של  ◆
 ,)Rossetti( שלושה ציירים בריטים, דנטה גבריאל רוזטי 
 ,)Millais( ֶאֶווֶרט מיליי  וג'ון   )Hunt( וויליאם הולמן האנט 
רפאליטית".  הפרה ווה  "הא של  הקמתה  על  הכריזה 
במוסכמות  מרידה  היה  לשלושה  המשותף  המכנה 
המלכותית.  האקדמיה  ידי  על  שהוגדרו  כפי  האמנות 
המהפכה  לנוכח   — האחווה  חברי  ביקשו  זאת  תחת 
ומן  הביניים  מימי  השראתם  את  לשאוב   — החברתית 
נושאי  את  רפאל".  "בטרם  קרי:  המוקדם,  הרנסנס 
חברי  נטלו   — בציור  בעיקר   — ובשירה  בציור  עבודתם 
האחווה מן המקרא, משקספיר, מעלילות המלך ארתור 
הרומנטי  העידן  ממשוררי  וכן  העגול  השולחן  ואבירי 
של  האסתטי  במוקד  קיטס.  וג'ון  טניסון  אלפרד  דוגמת 
ניצבת  וחבורתו  רוזטי  בנוסח  והתוכן  הצורה  אחדות 
האישה. הגברת היא אמנם יפת תואר, אולם אין בה דבר 
האישה  לגבר.  כניעתה  על  המרמזת  הנשית  הרכות  מן 
דוק  זאת  עם  אך  דעתנית,  אכן  היא  הפרה־רפאליטית 
זו של דעתנות מהולה  של תוגה משוך על פניה. אחדות 
בתוגה מלנכולית היא כרטיס הביקור של האסתטיציזם 
הנשי  הדיוקן  את  כאמור  מלווה  היא  הפרה־רפאליטי. 
בתקופה  וגם   ,1848 בשנת  מראשיתה  האחווה  של 
ביותר  המגובש  הביטוי  והיא  חדלה,  לא  הוויקטוריאנית 

כולו.  הרומנטי  בעידן  האישה  ליפי 

האימפרסיוניזם הוא במידה רבה תגובה לצילום היוצא  ◆
המאה  של  השנייה  במחצית  הוא  אף  העולם  לאוויר 
המבקש  הריאליסטי,  הסגנון  נטישת  מכאן  הי"ט. 
להגיש לצופה אשליה של מציאות בעידן שבו הצילום 
ומפורט  נאמן  ויהיה   — שהנטורליזם  מה  את  משיג 
אמור  האימפרסיוניזם  להציג.  בכוחו  אין   — ביותר 
בדומה  והספונטני,  החולף  הרגע  את  לצופה  להגיש 
הצייר  התרשמות  של  האמנותי  בהיבט  אך  לצילום, 
או  קפה  בית  קהל  פסטורלי,  נוף  זה  ויהיה  הנושא,  מן 
להשיג  ביקש  האימפרסיוניסטי  הצייר  במרחץ.  אישה 
את  לקלוט  האמורות  מהירות  צבע  במשיחות  זה  יעד 
דווקא את פרטיו. למותר  ולאו  ומהותו  תמצית הנושא 
האישה  דמות  הנטורליסטים,  לקודמיו  שבדומה  לציין 

ן הצייר האימפרסיוניסטי.  ּכַ גם על  תופסת מקום מרכזי 
המונרכיה  עידן  מחלצות  את  שפשטה  גברת  זו  עתה 
מהפכת  שלאחר  האופנה  בגדי  את  ולבשה  הצרפתית 
נדלה  הבלתי  השפע  מבין   .1848 בשנת  העמים  אביב 
שלפנינו  בכרך  מוגשים  האימפרסיוניסטי  הציור  של 
והם: אדואר מאנה, אדגר דגא, פול סזאן,  שבעה בלבד, 
וסוגר  רנואר,  פייר־אוגוסט  בולדיני, קלוד מונה,  ג'ובאני 

גוך. ואן  וינסנט  הרשימה:  את 

רוח האופטימיות שנשבה באירופה בשלהי המאה הי"ט  ◆
סיום  היה  בהם  שהעיקרי  מקורות,  של  משורה  נבעה 
מעצמות־ שתי  את  ייצב  אשר  צרפת־פרוסיה,  מלחמת 

המלחמות  פרשת  שהנה  תחושה  והעניק  ביבשת  העל 
אחת  ובעונה  בעת  ִקצה.  אל  באה  עמים  בין  והעוינות 
תקדים  חסר   — נחשוני  לזינוק  המערב  תרבות  זכתה 
כן הגיעה  כי  והטכנולוגיה. הנה  בקורותיה — של המדע 
עת "הטוב שבכל העולמות", ואת המאה העשרים פותח 
ה אר  של  הסגנונות  במערך  המתייצב  ֶאּפֹוק  ל  הּבֶ סגנון 
 joieו"שמחת החיים", ה־ רווי האופטימיות  נובו הפריזאי 
כיצד  וכי   — ניצבת  במרכזו  כאשר  הצרפתי,   de vivre
שורה  מאפיינת  התקופה  את  האישה.   — אחרת  אפשר 
טולוז  בירדסלי,  אוברי  דוגמת  ביזאריות  דמויות  של 
ג'ובאני בולדיני,  וגוסטב קלימט, אליהם חוברים  לוטרק 

גיבסון.  וצ'רלס  מּוָכה  אלפונס 

עמד  ◆ העשרים  המאה  של  המוקדמים  בעשורים  האמן 
העולם  במלחמת  שהפכה  אופטימיות  של  אתגר  בפני 
הבסיס  את  מוטט  אשר  עמוק  לפסימיזם  הראשונה 
לנוכח הקטל  החזותית. הפסימיזם  העיקרי של האמנות 
חסר התקדים נסוך על יצירת הקוביזם המאוחר, המפרק 
למתחולל  בדומה  לרסיסים  האדם  של  דמותו  את 
בציורי  הצפּון  העמוק  הניהיליזם  מכאן  הקרב.  בשדה 
להציג  אמור  האקספרסיוניזם  והסוריאליזם.  המופשט 
את עולמו הרוחני של האמן מנקודת ראות סובייקטיבית 
הפרידה  מכאן  החומרית.  באמת  תלויה  בלתי  לחלוטין, 
בין היתר במשיחות מכחול  מן הריאליזם הבאה לביטוי 
ניגוד דרמטי בצבעים, העדר פרספקטיבה ונטייה  רחבות, 
לעוות את הדמות האנושית בהתאם להפלגת דמיונו של 
או הפוביזם,  הסוריאליזם  המופשט  כך הקוביזם  האמן. 
אם  באמנות,  האקספרסיוניזם  של  חלציו  יוצאי  ארבעת 
אפוא  פלא  אין  בלבד.  המרכזיות  האסכולות  את  למנות 
של  הנפשי  עולמו  במרכז  הניצבת   — האישה  שדמות 
הגבר — היא זו המצויה במוקד המהפך האקספרסיוניסטי, 
מן  יותר  חריף  אמוציונלי  אתגר  במציאות  עוד  אין  שכן 
בציור,  האקספרסיוניזם  של  זה  היבט  הארוטי.  ההיבט 
אסתטי,  כאתגר  הכיעור  את  נס  על  אחת  לא  המעלה 
מודיליאני,  אמדאו  שילה,  אגון  של  ביצירותיהם  ייבחן 
אנרי  מרילד,  קנוד  מצינגר,  ז'אן  סוטין,  חיים  קלה,  פול 
פבלו  קירשנר,  לודוויג  ארנסט  פיקּביה,  פרנסיס  מאטיס, 
פיקאסו, ומסיים את הרשימה המוקצן שבחבורה הסוגד 
 קונינג.  דה  וילם  הנשי:  לכיעור 
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סימבוליזם האם הגדולה ונוס מווילנדורף
מתקופת האבן

וינ ורי יס וזיאו א קופ ונוס מווילנדור
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הדימוי הנשי המוקדם ביותר המצוי בידינו הוא גברת המכונה 
 ,(Szombathy( סומבאתי  יוזף  שחשף  מווילנדורף",  "ונוס 
וילנדורף  לכפר  סמוך  שערך  בחפירות  אוסטרי,  ארכיאולוג 
במזרח ארצו, והוא זה שהעניק לה — בלשון סרקזם משועשע 
— את הכינוי "ונוס". הפסלון הזעיר, 11 סנטימטר גובהו, המגולף 
רק   .1908 בשנת  גילויו  עם  מיוחד  עניין  עורר  לא  גיר,  באבן 
בנושא.  החל המחקר  בווינה,  ההיסטורי  למוזיאון  העברתו  עם 
סוגיה מכרעת שניצבה בפני החוקרים הייתה תארוך הממצא. 
הרחוקים  מועדים  הוצעו  שבמהלכם  דיונים,  של  שורה  לאחר 
כי   ,1990 משנת  האחרון,  במחקר  נקבע  שנים,  אלפי  מזה  זה 

לערך. שנים   4,000 הוא  מווילנדורף  המטרוניתא  גיל 
ונוס מתקופת האבן — המעניק לה את  גילה המופלג של 
האנושות  בתולדות  ביותר  המוקדמת  האישה  דמות  תואר 
להיום  ונכון  הפרהיסטורית,  האמנות  לאייקון  אותה  הפך   —

הפליאוליתי.  לסימבוליזם  האולטימטיבי  הביטוי  היא 
לא  הדור,  לאופנת  הפמיניזם  הפיכת  עם  מזאת,  יתרה 
לעידן  מוצקה  עדות  מווילנדורף  בוונוס  לראות  יקשה 
של  שלטונו  בימי  האישה  להדרת  שקדם  המטריארכלי, 
גברים מתקופת  זאת בעיקר לאור העובדה שדמויות  הגבר. 

חוה. בנות  של  מאלו  במספרן  נופלות  האבן 
דמות האישה רחבת הגרם, עם הירכיים הגולשות מלפנים 
כך  על  מעידה  עליה,  מכסות  אינן  אך  המפשעה  אזור  על 
בפרט  זאת  מכּוון.  הוא  הגברת  של  הרבייה  אברי  שגילוי 
אותם לאחר שגילח את שיער  העובדה שהאמן מציג  לאור 
האחוריים  על  האימתני  הבשר  גוש  גולש  מאחור  הערווה. 
מסתיימות  והקצרות  הרחבות  ירכיה  מהם.  לחלק  והופך 
הדקות  הזרועות  הן  מפתיעות  זאת,  עם  לברכיים,  מתחת 
באצבעות  אותם  ולופתות  שדיה  על  הנשענות  והארוכות, 

הן. אף  וארוכות  כחושות 
את  כליל  להעלים  בחר  שהאמן  העובדה  את  נוסיף  אם 
ובכך לשלול  פניה תחת מעטה מארג עבה של שיער קלוע, 
היא  והמטרה   — המטרה  את  שאינו משרת  היבט  כל  ממנה 

בהתגלמותו.  הפליאוליתי  הסימבוליזם  את  נקבל   — פריון 
שבמבט  אלא  פנים,  חסרת  שהגברת  בלבד  זו  לא 
זאת  גם  מטה,  כלפי  מביטה  בעובדה שהיא  נבחין  מפרופיל 

הפנים.  מבע  גילוי  של  אפשרות  כל  להסתיר  מנת  על 
עם זאת, הדגש על השיער הקלוע מפתיע במבט מקרוב 
ייתכן שזהו  — מקלעת של שבע שורות מגולפות בדיוק רב. 
חושני  כיעד  האישה  שׂשער  העובדה  לאור  ארוטי,  סמל 
הנה. ועד  מאז  הגבר  לבין  בינה  היחסים  את מערכת  מלווה 
שלא  הוכיחה  יסודית  ובדיקה  הרגליים,  העדר  גם  כך 
בביצוע  לרגליים  זקוקה  אינה  הגברת  שהרי  בשבר,  מדובר 

הפריון.  מעשה 
עלה  ולצורתה,  לגודלה  המתייחסות  הסברות  שאר  בין 
תואמת  שהיא  משום  זאת  מיני,  באביזר  שמדובר  הרעיון 
בכף  אותה  ללפף  ניתן  כך  היד.  כף  אחיזת  את  רב  בדיוק 

העירומה. האישה  בפסלון  המגולמת  במיניות  ולזכות  היד 

)Komunyakaa(, משורר ומחזאי אפרו־ ג'וזף קומונייקה 
מן  בווינה  בביקורו  התרשם  בימינו,  הבולטים  מן  אמריקני 
שיר  לה  הקדיש  ואף  לפניה,  ברך  כרע  הגדולה־קטנה,  האם 

במילים:  הפותח  נאה 

 ,She s big as a man s fist 
Big as a black-pepper shaker

ונוס מווילנדורף
ָהֶאְגרֹוף, גֶֹדל  ּכְ ְדָלּה  ּגָ

ל  ְלּפֵ ּפִ ְצלֹוִחית  י  ְמַמּדֵ ּכִ
ָאָבק, יֵרי  ַגְרּגִ ּבְ ְמֵלָאה 

ַלְדיֹוָלה. ּגְ ְקעֹות  ּפַ י  ּתֵ ׁשְ ּכִ

ְמּדּוִמים, ּדִ ֶפֶרץ  ּבְ ְדָלה  ּגָ
ַאְרִצי,  ּפֹוֶרה,  ל,  ֲעַגְלּגַ ּגּוׁש 

ֵהָריֹון, ּבְ יָצה,  ּבֵ ְדמּות  ּבִ
ּפֹוַרַחת. ָרָכה  ּבְ ִאחּוֵלי  ּבְ

ָיֶפה, ְלַאֲהָבה,  ְצֵמָאה 
יל ּפִ ְלַהׁשְ ָעֵלינּו  ּכֹוָפה 
ַהּגּוָצה  ַאְרָצה,  ֵעיֵנינּו 
ְקלּוָעה ה  ַקְסּדָ ּבְ ֶונּוס 

יר ּגִ ֶאֶבן  ַתח  ִמּנֵ ָפה  ּלְ ּגֻ
לּוז, ַהּבְ ר  ַזּמַ ְדמּות  ּבִ

ִעיָרה ַהּזְ ָתּה  ֻדּלָ ּגְ מּול 
 ֶרְך.  ּבֶ ֲאַנְחנּו  ּכֹוְרִעים 
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23 ור נ ווי ונוס

הגבירה בברדס — האומנם ריאליזם מתקופת האבן?

"ונוס  או   Dame à la Capuche  — בברדס  הגבירה 
גילויו  )Brassempou(, כפי שנהוג לכנותה מאז  מּבָרֶסמּפּו" 
במערה   1892 בשנת  שנערכו  בחפירות  השנהב  פסלון  של 
צרפת(,  מערב  שבדרום  אקוויטן  )בחבל  לברסמפו  סמוך 
ככל   — זאת  עם  מווילנדורף.  רעותה  של  זמנה  בת  היא 
הסימטרי.  היפוכה  היא  התוכני  במובן   — הדבר  שמפתיע 
בידינו,  המצויים  ביותר  המוקדמים  האישה  פני  הם  אלה 
והריאליזם המפתיע לעומת הסימבוליזם הבוטה של חברתה 
יתרה  האבן.  מתקופת  לנו  המוכר  כל  על  עולה  מווילנדורף, 

מן  אסתטיים  היבטים  על  לרמז  כדי  בו  שיש  ייתכן  מזאת, 
מעינינו.  הנסתרים  הפליאוליתי,  העידן 

או  ראש  בכיסוי  מדובר  אם  יודעים  איננו  למשל  כך 
לייצג את אופנת  זו תסרוקת הבאה  נוכרית, או שמא  בפאה 
מאופק  מבט  לגברתנו  המקנה  החסר,  הפה  הימים.  אותם 
הגילוף  שעבודת  כך  על  הנראה  ככל  מעיד  בפרופיל,  ורוגז 
אכן  הפנים  שמבע  ייתכן  בהחלט  זאת,  עם  הסתיימה.  לא 
בעיניה  הזועם  המבט  היא  לכך  עדות  מאּופק,  כעס  מסתיר 
 מטה.  כלפי  המושפלות  והגבות 

ר ז ס י או י ו יאו אר וזיאו הגבירה בברדס
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האם הגדולה
הפעם  לתחייה,  "ונוס"  תקום  שנים  אלפי  עשרות  בחלוף 
והקלאסית,  העתיקה  יוון  באומנת  הגדולה",  "האם  בדמות 
אדון  עולם,  "בורא  ִעם  ביקום  הבכורה  מעמד  על  ותתחרה 
שהיוונים,   Magna Materה־ תהיה  היא  העברי.  הארץ"  כל 
הרומאים  ואצל  ארץ,  קרי:   ,  — גאיה  יכנוה  העת,  בבוא 

 .Cybele  — ֶלה  קיּבֶ להיקרא  תזכה 
את מפעלותיה הרבים בבריאת הארץ, האדם והטבע, הֵאלים, 
וברומא. כך  ביוון  גדולי השירה  והיבשה, תיעדו בפירוט רב  הים 
הסיודוס, במאה השביעית לפנה"ס, בחיבורו "תיאוגוניה", מתאר 
את גאיה כמי שעלתה מן הכאוס, בראה את ההרים ואת הימים, 
וילדה  איתו  שכבה  השמים,  אל  אורנוס  את  התוהו  מן  שחררה 
ואת  הקיקלופים  את  וֶתטיס,  אוקיינוס  ביניהם  הטיטנים,  את 
את  ילדה  טרטרוס  של  מזרעו  בראשם.  ּפֹונטּוס  עם  הים  אלי 
בוראת  היא  בנה,  קרונוס  מידי  אורנוס  של  מותו  עם  הגיגנטים. 
עם  שוכבת  האיריניות,  ואת  אפרודיטה  את  המת  של  מאשכיו 
ביניהם  ומפלצות,  אלים  של  שורה  עוד  ויולדת  פונטוס,  בנה 
פוסידון  של  מזרעו  הגורגונות.  ואת  פֹורקיס  את  נראוס,  את 
למפעלותיה  מייצג  מדגם  אך  ואלו  כריבדיס...  את  יולדת  היא 
להסיודוס.  ה"תיאוגוניה"  מן  הגדולה"  "האם  של  הפוריים 
של  עדויותיהם  את  לעיל  הרשימה  על  להוסיף  ביקשנו  אילו 
ואובידיוס  )"אניאס"(  ורגיליוס  הומרוס, אפולודורוס, אייסכילוס, 

זה. צנוע  פרק  ולשלש  להכפיל  צורך  היה  )"מטמורפוזות"(, 
כאמור, פולחן "האם הגדולה", היא Magna Mater הזוכה 
 ,)Tellus( וטלוס   )Cybele( )Gaia(, קיבלה  גאיה  כגון  בשמות 
 , יימצא במרכז האמונה של העולם הפוליתיאיסטי במהלך 00
הבשר  בעלת  לגבירה  סימטרי  בניגוד  ואולם  ומעלה.  שנים 
מווילנדורף, גאיה היוונית־רומית, ֵאם האלים כולם, תזכה במיטב 

הקלאסית. האישה  של  היופי  אידיאל  פי  על  הצורה  שלמות 
לשלום"  ב"מזבח  המרכזית  הדמות  היא  הגדולה  האם 
עם  אוגוסטוס  הקיסר  לכבוד  ברומא  (Ara Pacis(, שהוקם 
נועד לתאר  ובגליה. התבליט  ניצחונות בספרד  שובו ממסע 
האם  שפע.  ושל  שלום  של  כעידן  אוגוסטה"  "פקס  את 
פרי  בשפעת  מוקפת  בתווך  השוכנת  איטליה,  היא  הגדולה 

הפריון. סמל  תאומים,  זוג  חובקת  חיים,  ובעלי 
המבקש  האלילי  הפולחן  בגנות  קצף  בשצף  שיצא  מי 
מעשה  את  המונותיאיזם  אלוהי  של  לרגליו  מתחת  לשמוט 
 De ,"הבריאה, היה אוגוסטינוס הקדוש בחיבורו "עיר האלוהים
Civitate Dei, שנכתב בעקבות הכרזת הנצרות כדת האימפריה 
הרומית בשנת 380. בשלב זה בא הקץ לפולחן הגלוי של האם 

זאת  ועם  )הבתולה,  למרים  מקומה  את  פינתה  וזו  הגדולה, 
חובקת בחיקה את המשיח הנוצרי שהגיח מרחמה בדרך פלא(. 
את ִזכרה בימינו מקיימות אומות העולם ב"יום האם" הגדולה. 
הפעם  הגדולה",  "האם  אלינו  ָשבה  העשרים  במאה 
יונג, המונה  במחלצות פסיכואנליטיות מאסכולת קרל גוסטב 
הקולקטיבי.*  הזיכרון  את  המרכיבים  הארכיטיפים  בין  אותה 
יונג, הרחיב את אסכולת רבו  נוימן, תלמידו הבכיר של  אריך 
  .Die groß e Mutter הכותרת  תחת  הנושא  על  בחיבורו 

 N.J. Jung, C. G. The Archetypes and the Collective  *
Unconscious. Princeton, ( 1981) .

קיסר ום ז פר T ellus וס יא הגדולה האם 
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אידיאל היופי יש מאיןהגבירה המינֹואית

ס פנ ו א ירי אקרו זור הסוגדת האוחזת ברביד פרסקו

פרק 2
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הברונזה,  תקופת  של  הכותרת  גולת  המינואית,  התרבות 
כפי  המערבית",  הציוויליזציה  בשרשרת  הראשונה  "החוליה 
ובאיי דרום  )Durant), פרחה בכרתים  ויל דוראנט  שהגדירּה 
בקירוב,  שנים   1,300 של  זמן  בפרק  )סנטוריני(  האגאי  הים 
 — שיאה  ואל  לפנה"ס,  ל־1400   2700 השנים  בין  שם  אי 
בפרק  הגיעה   — הארכיאולוגיות  החפירות  מן  שעולה  כפי 
זאת,  לפנה"ס.  ט"ו  ט"ז במאות  לערך,  שנים   200 של  זמן 
בחפירות  שנתגלו  הקיר  ציוֵרי  תארוך  על  להתבסס  אם 
הנשי  היבטם  אשר  ובסנטוריני,  בקנוסוס  הארכיאולוגיות 

שלפנינו.  בפרק  לקורא  מוגש 
הצפוני  בחוף  להרקליון,  דרומית  קנוסוס,  ארמון  מתחם 
של כרתים, נהנה ממעמד של בירת האי במונחים מודרניים. 
כך למשל, בנוסף למרכז השלטון והמינהל, שימשו האולמות 
היה  שכך,  כיוון  ומזון.  תבואה  כמחסני  שבמתחם  הנרחבים 
זה מקום מושבה של אצולת ההון והשלטון, ומוקד האמנות 
המינואית, אשר אחד מביטוייה העיקריים הם ציורי הקירות 

אגפיו.  ואת  הנרחב  הארמון  אולמות  את  שגדשו 
1878, אולם רק  שרידי הארמון התגלו אמנם כבר בשנת 
1900 החל ארתור אוונס, הארכיאולוג הבריטי, שטבע  בשנת 
של  ארכיאולוגיות  בחפירות  מינואית",  "תרבות  השם  את 
ואבני  גביעים  האתר. הממצאים הרבים — החל בַכדי אחסון, 
לאחר  הועברו  קיר,  ציורי  של  מרשימה  בשורה  וכלה  חן, 

בהרקליון. המוזיאון  אל  בסיסי  שחזור  של  תהליך 
המוקד השני שבו הגיע הפרסקו המינואי לשיאו האמנותי 
מצפון  השוכן  אי  בסנטוריני,  הארכיאולוגי  באתר  נמצא 
לכרתים. תארוך הממצאים באתר החפירות בסנטוריני, הידוע 
ובין אסכולות  למדי,  בעייתי  הנו   ,)Akrotiri( בשם אקרוטירי 
מועד  היא  למחלוקת  העילה  בנושא.  ויכוח  ניטש  החוקרים 
התפרצות הר הגעש שהחריבה את היישוב בסנטוריני. אמנם 
האגאי  הים  בדרום  הגעש  פרץ  בעקבות  הצונאמי שבאו  גלי 
בקנוסוס,  על הארמון  חורבן  והביאו  כרתים  צפון  את  שטפו 
חזר   — במחלוקת  שנוי  הוא  שאף   — זמן  פרק  לאחר  אולם 
יישוב  באקרוטירי,  הדבר  כך  לא  מחדש.  ונבנה  המתחם 
להתייחס  המקום  זה  לא  מחדש.  הוקם  ולא  כליל  שנחרב 
אל לוח הזמנים — סוגיה המפלגת את החוקרים בנושא, וכיוון 
זה עוסק ביחס אל דמויות הנשים בציורי  שעיקרו של פרק 
הקיר בקנוסוס ובאקרוטירי, נקבל את התארוך המקובל על 

לפנה"ס.  הט"ו  המאה   — המחקר  של  רובו 
כאחד,  האתרים  בשני  הקיר  ציורי  של  הגלוי  ייחודם 
המאכלסים מאות דמויות, בא לידי ביטוי בעובדה שהנשים 
שהגברים  בלבד  זו  לא  הפרסקו.  מאיורי  הניבטות  אלו  הן 
של  מזה  בבירור  נחות  שמעמדם  אלא  במיעוט,  נמצאים 
האישה. עובדה זו עוררה ענף שלם בחקר התרבות המינואית, 
זו נסמכה על מבנה חברה מטריארכלי. היה  הטוען שתרבות 
הלא  "האלה  בחיבורו  שכתב  הקנדי,  החוקר  וֹורד,  טים  זה 

נודעת":* 

Ward Tim. The Unknown Goddess. Winchester, 2006.  *

דמות  את  מהללות  מינואיות  דמויות  מאות 
בתפקיד  מופיעים  ברובם  הגברים  האישה. 
נושאי  לפניה,  הקדים  ועבדים  משרתים  של 
או  הגבירה  בפולחן  חלק  נוטלים  כליה, 
שבהם  באירועים  צופים  כקהל  מתבוננים 
ולו מקרה  הנשים ממלאות תפקיד ראשי. אין 
בודד אחד שבו נמצא את הגבר במעמד של 

משני. בתפקיד  האישה  ואת  סמכות 

הדייג  של  כתום  הצבוע  גופו  הוא  לכך  מובהקת  דוגמה 
הים. מתת  את  גברתו  לבית  המביא  הבית,  משרת  שמא  או 
הייתה  המינואית  התרבות  אם  בוודאות  יודעים  איננו 
וורד  טים  היתר  בין  שטוען  כפי  מטריארכלית,  תרבות  אכן 
שאלי  העובדה  עם  להתווכח  קשה  זאת,  עם  לעיל(,  )ראו 
כך  נקבה,  ממין  הם  המוחלט  רובם  המינואי  האולימפוס 
אלת הפוריות, גבירת בעלי החיים, האלה המִגנה על הערים, 
ממעל  האלות  כך  ועוד.  הקציר  אלת  הבית,  משק  אלת 
שלטיעון  לציין  הראוי  מן  זאת  עם  מתחת.  הכוהנות  וכך 

בכתובים. עדות  כל  נמצאה  טרם  המטריארכלי 

ירי אקרו קיר יור הדייג
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תימוכין לטיעון המטריארכלי נמצא בערכי הדת המינואית. 
פנתיאון  במעלה  שוכנת  שהיא  בלבד  זו  לא  הנחשים  אלת 
הדקה  בגזרתה  החשופים,  שבָשדיה  אלא  המינואי,  האלילות 
ושמא גם במבטה מזרה האימים, היא האם־טיפוס של הגבירה 

בהמשך.  שיתואר  כפי  המינואית, 
הכתב המינואי, המכונה "הכתב הליניארי A", ששימש את 
את  היורש   ,B ליניארי  כתב  פוענח.  טרם  המינואית,  התרבות 
קודמו עם הכיבוש המיקני במאה הט"ו לפנה"ס, פוענח אמנם, 
התרבות  ערכי  בפענוח  רבות  מסייעת  אינה  זו  עובדה  אולם 
עוסק  ככולו  ורובו  מינהל,  לצורכי  נועד  הכתב  המינואית. 
רשומה  היותר  לכל  אפוא  זוהי  סחורות.  של  מלאי  בספירת 
הקורא  את  המשכילה  וכו',  הובלה  אחסנה,  מסחר,  לצורכי 
כי  הנה  לכך.  מֵעבר  לא  אולם  התקופה  של  החומר  בתרבות 
כן, המערך התרבותי המקיף והמרתק, לנוכח הנשקף מציורי 
הקיר, נותר בבחינת נעלם גמור. דומה הדבר למצב שבו היינו 
יוון העתיקה המתארים אירועים  מתבוננים בציורי הכדים של 

הומרוס.  של  ה"איליאדה"  ללא  טרויה,  ממלחמת 

האישה  של  הרם  במעמדה  הוא  אף  התומך  נוסף,  היבט 
ככל  שידעה  הממושך  השלום  עידן  הוא  המינואית,  בחברה 
 ,Pax Minoica לכנותו  אוונס בחר  זו. ארתור  הנראה תרבות 
שכן להפתעתו לא הצליח לגלות בחפירות קנוסוס ממצאים 
ציורי  נשק,  כלי  כגון  צבא,  ולגיסות  למלחמות  הקשורים 
את  כלל  בדרך  הגודשים  ממצאים  וכיוצ"ב,  מדים  קרבות, 
בפרט. התיכון  ובמזרח  תבל  ברחבי  הארכיאולוגיים  האתרים 
מן  נשקף  הגבר  של  הנחות  למעמדו  משהו  בוטה  ביטוי 
המביעה  בתנועה  ידיה  את  פושטת  הכוהנת  שבו  הפרסקו 
בהבעת  צמודות,  בידיים  נרתע  מאחור  הצמד  בעוד  סמכות, 
ן נוסף ל"הדרת גברים", החוזר ונשנה  ּפָ כניעה ואולי אף פחד. 
בציורי הקיר של הארמון בקנוסוס, הוא העובדה שגוון העור 
הבוהק  ללובן  בניגוד  זאת  חום,  הוא  בלבד  לגברים  השמור 
עבדים  מהגירת  הנראה  ככל  נובע  הנחות  הצבע  הנשים.  של 
מאפריקה לכרתים. עם זאת לא נעלם מן הציור הפן הארוטי, 
המלווה  השדיים,  גלויית  הכוהנת  של  הדקה  בגזרתה  הבולט 

למחצה. ועירומים  מחלפות  מקורזלי  חן  עלמי  בשני 

ים ר יו רק וזיאו ס פנ 1500-1700 קנוסוס אלת הנחשים — או שמא כוהנת האלה בשעת פולחן
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אחת מתוך קבוצת נשים בפרסקו  היא  )פרט(  הפריזאית 
קרי:  לערך,  לפנה"ס   1400 לשנת  מתוארך  הציור  מקנוסוס. 
העידן המינואי המאוחר, ככל הנראה סמוך לכיבוש המיקני. 
עורפה  על  הקדוש  הקשר  מעיד  כך  על   — כוהנת  לפנינו 
זו אף  ואולי  כוהנות הקודש  נמנית עם  לציין שהגברת  הבא 

ובעצמה.  בכבודה  האלילה 
ימצא  קדושתה  מהוד  להתעלם  הנכון  הצופה  זאת,  עם 
לפניו גברת צעירה, קלת תנוחה, שפתיה צבועות באדום עז, 
המאופרות  הגדולות,  ועיניה  מצחה,  על  גולש  מפתה  תלתל 
בצדודית,  הטבעי  למקומן  בוטה  בניגוד  ומוצבות  גוזמה  עד 
זכתה  אפוא  לחינם  לא  משמע.  תרתי   — דרשני  אומרות 
 La וראו לשם השוואה את   ,La Parisienne בתואר הנכבד 

מאנה.  אדואר  של   Parisienne
בגוון  כמקובל  משוח  הזועם  השור  של  גבו  על  הלוליין 
אוחזת  שמלפנים  זו  נשים.  דמויות  בשתי  מלּווה  והוא  חום, 
אמורה  והיא  לפנים  פשוטות  ידיה  זו שמאחור  השור;  בקרן 

הארץ. על  לנחות  ללוליין  לסייע  הנראה  ככל 
מהעדר דו־קרבות בנוסח משחקי הגלדיאטורים ברומא, 
אומץ  הדורש  ביותר  המסוכן  הספורט  שזהו  להניח  סביר 

קנוסוס פרסקו הכוהנת ועבדיה

פר פרסקו הטוריאדור
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ינואי י י קנוסוס 1880הפריזאית אנ ואר א La Parisienne הפריזאית 

יו רק י ו יאו אר וזיאו ס פנ 1550 נ ואר פרסקו הטוריאדור

indb   29.הוואנה יתרבג 04/11/2013   14:31:12



נאוו30 י ר

לידי  באות  התכונות  שתי  דופן.  יוצאת  פיזית  ויכולת  לב 
ביטוי בפרסקו. כישורי הגברת משמאל, האוחזת בקרנו של 
וחומר  לנו על כוחה העל־אנושי — קל  השור, אמורים לרמז 

המינואית.  המטרוניתא  של   — העל־נשי 
בפנינו  מציג  בכחול"  "הגבירות  לכינוי  שזכה  הפרסקו 
שלישייה  או  כוהנות  מלכות,  הנראה  ככל  נשים,  שלוש 
אופנת  מיטב  פי  על  לבושות  האצולה,  ממרומי  נבחרת 
רמז   — קליל  חיוך  ושדיים,  זרועות  חושפת  הגלימה  הדור. 

מהן,  שתיים  שפתי  על  משוך   — ומעולם  מאז  ארוטי 
רביד  אוחזת  אחת  צווארן,  על  מחרוזות  עונדות  שלושתן 
הגולש על  בידה. שערן עשוי בקפידה, לרבות תלתל שובב 
גזרתן  התקופה.  אופנת  מיטב  פי  על  הנראה  ככל  צוואר, 
דווקא עומדת  לאו  כך שהולדת צאצאים  הדקה מעידה על 
אינה  היא  אף  הקוקטית  הידיים  תנועת  דאגותיהן.  בראש 
אותה  מתארים  היינו  )היום  רב  לדמיון  מקום  משאירה 
  .)" כ"היי

קנוסוס ר ס פנ 1450 הגבירות בכחול

indb   30.הוואנה יתרבג 04/11/2013   14:31:13



31 ינואי יר

הדעיכה המיקנית

הביא  לערך(,   1450( לפנה"ס  הט"ו  במאה  המיקני  הכיבוש 
המיקנים  אך  המינואית,  האמנות  של  לקריסתה  אמנם 
בין  המפותחת.  המינואית  החומר  תרבות  את  לאמץ  ביקשו 
של  המפותח  המינהל  סדרי  את  הנראה  ככל  העתיקו  היתר 
ואת  המינואים. עם זאת, המבנה המטריארכלי דעך במהרה, 
מסע  את  המאפיין  הפטריארכלי  המיליטריזם  ירש  מקומו 
המיקני,  הֵאלים  מערך  התיכון.  במזרח  המיקני  הכיבושים 
זה שיאכלס בבוא העת  ודיוניסוס בראשם, הוא  עם פוסידון 
זאוס על כס אבי האלים.  היווני הקלאסי עם  את הפנתיאון 
מעט הנשים בציורי הקיר המיקניים הן אך העתק דהוי של 

המינואית.  התרבות 
להן  ציד", שאבד  "הגבירות המיקניות במרכבת  כך שתי 

קנוסוס  נשות  את  המאפיין  והתוכן  הצורה  זהות  עקרון 
היבט  כל  מונע מהן  בין השתיים  הגמור  ואקרוטירי. הדמיון 
אישי. פניהן הקפואות חסרות הבעה, החזה מוסתר בגלימה 
השתיים  של  עצמה  התנועה  גזרתן.  את  המעלימה  גולמנית 
או  ארוטי  רמז  כל  נעדרת  הסוסים  במושכות  המחזיקות 
אחר. אין זכר לתכשיט, ורק השיער מבקש לחקות משהו מן 
וקפוא של התקדים  דל  חיקוי  היותר  לכל  אפוא  זהו  העבר. 

לכך.  מעבר  לא  אולם  המינואי, 
את מקום הגבירה יתפוס הלוחם המיקני — כאן בפרסקו 
המוארך  האף  את  וראו  קריקטורה,  של  פן  נעדר  שאינו 
היין  בקבוקי  ואת  הלוחמים  בידי  הלחם  כיכרות  בפרופיל, 
 לחניתות.  הקשורים 

פונס פ ירינס ו אר  גבירות מיקניות במרכבת ציד
ונ א י ו יאו אר וזיאו ס פנ י א

איור  גיס מיקני צועד לקרב
ונ א י ו יאו אר וזיאו ס פנ י א
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נשות אקרוטירי — פרדוקס המנייריזם
החריב,  לערך  לפנה"ס  הי"ז  המאה  בשלהי  הגעש  הר  פרץ 
כ־200  של  זמן  לפרק  בסנטוריני  היישוב  את  לעיל,  כאמור 
שכבת  תחת  קבורות  נותרו  אקרוטירי  חורבות  אולם  שנה. 
ומעלה. סימנים לחורבן  3,600 שנים  הוולקני במהלך  האפר 
הי"ט, אולם חפירות באתר  נתגלו אמנם עוד בשלהי המאה 
עד  ונמשכו   ,1967 בשנת  אלא  החלו  לא  שיטתי  ומחקר 
זו קרסה תקרת הפלדה המחפה על אתר  2005. בשנה  שנת 
האתר  נפצעו.  עובדים  ומספר  נהרג  בריטי  תייר  החפירות, 

 .2012 בשנת  תיירים  לביקורי  ונפתח  שב 
געש  הרי  התפרצויות  של  הכרונולוגית  שהסוגיה  מאחר 
אסכולות  בין  במחלוקת  כאמור  שנויה  האגאי  הים  בדרום 
צוירו  בו  כי המועד אשר  ניתן לומר רק  שונות של חוקרים, 
לחורבן שהתחולל בשלהי  הקירות במתחם אקרוטירי קדם 
המאה הי"ז לפנה"ס, מכאן שבעוד נשות קנוסוס מתוארכות 
למאה הט"ו לפנה"ס, הרי שהגברות המתוארות בציורי הקיר 
ב־200  מקנוסוס  מינן  בנות  את  מקדימות  אקרוטירי  של 

לערך.  שנים 
לאלו  סנטוריני  גבירות  בין  השוואה  שכן  מתמיה,  הדבר 
והנטורליסטי  של כרתים מעלה בבירור כי מן ההיבט הארוטי 
צועדות נשות אקרוטירי צעד גדול קדימה, התרשמות מפתיעה 

האתרים.  שני  שבתארוך  ההיגיון  את  לכאורה  הסותרת 
על  מעיד  הקיר  בציורי  המודגש  ההדוניסטי  ההיבט 
בגודש  לביטוי  באה  הטבע  אהבת  חומרי.  ושפע  שלום  ימי 
החל  הים,  מן  חיים  ובעלי  קופים  שמים,  עופות  פרחים, 
עם  האתר.  קירות  את  הממלאים  בדולפינים  וכלה  בתמנון 
נשים  לציורי  רקע  אך  הוא  מתרונן  שפע  אותו  כל  זאת, 
יאים  העונדות תכשיטים, שלהן  יפהפיות   — פיתוי  בתנוחות 
ציון,  בנות  "גבהו  ירושלים:  בנות  על  ג'  מישעיהו  הפסוקים 
על  לדבר  שלא  עיניים..."  ומׂשקרות  גרון,  נטויות  ותלכנה 
והֵשירֹות,  והׂשהרונים, הנטיפות  "תפארת העָכסים והשביסים 
דעת,  קלות  מביעות  פניהן  שדיים,  גלויות  כולן  והרעלות." 

למופת.  ו"מודרניות"  בגלוי  מפתות  ביופיין,  גאות 
על  מעלה  מאקרוטירי  הנחשקות  בגבירות  ההתבוננות 
שהיה  אתר  עוד   — מפומפיי  הקיר  ציורי  את  רבים  דעת 
ואכן,  וזוב.  של  הגעש  אפר  תחת  שנים   1,700 במשך  קבור 
זכה  אף  בסנטוריני  והאתר  הנושא,  על  נכתב  מעט  לא 
הוגנת  אינה  ההשוואה  אולם  המינואית".  "פומפיי  לכינוי 
)ולא רק בשל הפן הפורנוגרפי של הפרסקו בפומפיי(, שכן 
בלבה  השוכנת  עיר  לספירה,  הראשונה  המאה  מן  פומפיי 

קלאסית  תרבות  שנות  אלף  ירשה  הרומית,  האימפריה  של 
את  לפרטיו  המנתחים  בכתובים  הרב  עושרה  והלניסטית. 
המערך החברתי ברומא מעניק לקורא תובנה עמוקה ומקפת 
בנושא. אלו נעדרים כל השוואה למתרחש בשולי אי השוכן 
לפנה"ס,  השני  האלף  בתחילת  שם  אי  האגאי  הים  בדרום 
לעיל,  שצוין  כפי  שהרי  הומרוס.  לפני  בקירוב  שנים  אלף 
המבקש לעמוד על מרכיבי התרבות המינואית בעזרת עדות 

דבר.  ימצא  לא  בכתב, 
כן, העובדה שציורי הקיר באקרוטירי עולים על  כי  הנה 
ההדוניסטי,  בפן  קרי:  ובצורה,  בתוכן  הן   — שבקנוסוס  אלו 
בניגוד  ועומדת  מפתיעה   — שלהם  המעודן  בריאליזם  והן 
של  תופעה  מעין  אפוא  זוהי  האמנות.  בקורות  למקובל 

ירי אקרו פרסקו העלמה המודאגת מן הקו ברגלה
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ירי אקרו פרסקו מלקטות זעפרן

פר פרמלקטות זעפרן מלקטות זעפרן
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במאה  הצופה  אצל  השתאות  המעורר  הפוך,  מנייריזם 
)לספירה...(. ואחת  העשרים 

וזהו  רגל מדממת רווחה במיתולוגיה היוונית כסמל המוות, 
זו.* לתמונה  להעניק  ביקשו  החוקרים  מן  שמקצת  ההסבר 

אולם דומה שאין צורך להרחיק לכת. רוב דמויות הנשים 
אם  כי  בפולחן  עוסקות  אינן  אקריטורי  של  הקיר  בציורי 
וכך הגבירה  במציאות היום־יום. כך מלקטות הזעפרן בשדה, 
)וראו  במחרוזת  ואוחזת  חמודותיה  את  המציגה  החושנית 
יותר  לא  לעיל  בציור  לראות  הדין  מן  כן,  כי  הנה  בהמשך(. 
)מה  ברגלה  הנעוץ  הקוץ  מן  המודאגת  עלמה  של  ממקרה 
במיתולוגיה(.  המקובל  הסמל   — לדימום  סימן  שאין  גם 
השתאות  מעורר  ביטוי  לידי  אמנם  בא  בציור  הריאליזם 
מכך  פחות  לא  אך  המודאגת,  של  איבריה  בפרופורציות 
ימינּה  כך  לפנים,  הנטוי  גופה  כך  המעשה.  סיפור  בתיאור 
ידה  וכך הראש הנשען על  הממששת את כף הרגל הפגועה, 
השמאלית בהבעה של דאגה מאופקת. כל זאת בלבוש בגד 
ובדל ענף  חמודות, מחלפות הגולשות עד מותן, עגיל באוזן 

הציפורניים. לטושות  אצבעותיה  בין 

מלקטות הזעפרן
חשיבות  רב  מרכיב  היה  הכורכום,  מצמח  המופק  הזעפרן, 
קדושה.  ממעמד  ונהנה  הפריון,  לאלת  המנחה  בהבאת 
להעשרת  שימש  התבלינים",  "מלך  לכינוי  שזכה  הזעפרן 

וראו בין היתר בחיבורה של נאנו מרינטוס, חוקרת התרבות   *
 Minoan religion: Nannó  Marinatos ritual, image, .המינואית

 and symbol. University of South Carolina Press, 1993.

והיה מרכיב מרכזי גם בהפקת המשחות  המזון בטעם ובריח, 
הזעפרן  שליקוט  אפוא  ייפלא  לא  המינואית.  הגבירה  של 
ציורי  פי  על  לשפוט  אם   — קודש  מלאכת  בבחינת  היה 
לזכותן  ונחשב   — אף המיקניים(  )ובהמשך  המינואיים  הקיר 

בלבד. הנשים  של 
של  ובגרותה  נעוריה  את  מסמלות  בציור  הגבירות  שתי 
האישה המינואית. העלמה אסופת השיער מימין, המתלמדת 
משמאל,  הגבירה  ידי  על  ומודרכת  הקדוש  הצמח  בליקוט 
יופיה.  במלוא  עדיין  אך  אמנם,  בוגרת  אישה  לפניה  רואה 
פער הגילים בין השתיים הוא אכן מעשה אמן, הבא לביטוי 
לא רק ברמז לסנטר הכפול של הגבירה, אלא גם בריאליזם 
ההחלטי הנשקף מפניה לעומת תום הנעורים של המתלמדת. 
גופה, האיפור הכבד, מחלפות השיער עם  יתרה מזו, תנוחת 
נועדו אף  גודש התכשיטים,  וכן  התלתל הקוקטי על המצח 

המינואית. המטרוניתא  מגיל  שנים  מעט  להשיל  הם 
זו  עם  לסיים  הדין  מן  אקרוטירי  יפהפיות  רשימת  את 
שזכו  הגבירות  משלוש  אחת  היא  הלא  מכולן,  הנחשקת 
Adorants. השלוש מתוארות בשדה   — להיקרא "הסוגדות" 
 — הפרסקו  במרכז  מזבח  מקיפות  כשהן  פורח  זעפרן  של 
המרתקת  פולחן.  של  מסוים  בסוג  שמדובר  הסברה  מכאן 
זו המכונה "הסוגדת האוחזת ברביד", על  מבין השלוש היא 
זה(.  )וראו את האיור הפותח פרק  שם המחרוזת שבשמאלה 
הקורן  החושני  ההיבט  את  ולהדגיש  לחזור  צורך  אין 
האישה  מאפייני  את  בגופה  המסכמת  זו,  נאה  מגבירה 
יציבת הגוף צר המותניים,  המינואית כפי שתוארו לעיל. כך 
יד  השד הגלוי, תנוחת הראש האומרת ביטחון עצמי, תנועת 
ימין המעידה על הגוף המצוי בתנועה, כך העדיים, המחלפות 
 בפרופיל.  המאופרת  העין  מן  הניבט  המתגרה  והמבט 

הערת סיכום
המינואית,  התרבות  של  המטריארכלית  לסוגיה  מעבר 
הנותרת  חומרי, השאלה  ושפע  בעידן של שלום  ולפריחתה 
על  דבר  יודעים  שאיננו  זו,  תרבות  כיצד  היא  פתוחה 
שנים  אלפי  שעשרות  תרבות   — ההיסטוריים  מקורותיה 
בדמותה  לביטוי  לבין תקופת האבן הבאה  בינה  מפרידות 
אישה  דמות  ליצור  בידה  עלה   — מווילנדורף  ונוס  של 
אותה  שהרי  בימינו.  הנשי  היופי  אידיאל  את  התואמת 
היום,  לעינינו  הופיעה  אילו  ברביד",  האוחזת  "הגבירה 
המצוי,  הגבר  של  מפיו  התפעלות  לקריאות  זוכה  הייתה 
מן  פחות  לא  "לאישה"  דפי  את  גודשות  היו  ותמונותיה 

דוגמנית־על  מצילומי  או  הוליווד  של  התורנית  היפהפייה 
אחרת. או  זו 

יוון הקלאסית,  אמנם דברים דומים ניתן לומר על יפהפיות 
אנו עדים לרצף  והעידן הרומנטי, אולם במקרים אלו  הרנסנס 
בן מאות ואף אלפי שנים, שבמהלכן זכה אידיאל היופי לעיצוב 
על פי קני־מידה אסתטיים של אתונה, פירנצה או פריז. המקרה 
האישה  יפי  בין  גומלין  יחסי  מאותם  לחלוטין  חורג  המינואי 
לתרבות הסביבה. הגבירה המינואית הופיעה יש מאין במעטה 
ואקרוטירי,  קנוסוס  קירות  את  גדשה  ארוטית,  קדושה  של 
 לפנה"ס.  הט"ו  המאה  בשלהי  שם  אי  הייתה  כלא  ונעלמה 
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היפה בנשות תבלֶנֶפרתיתי

י ר רי וזיאו ס פנ י א דיוקנה של נפרתיתי

פרק 3

indb   35.הוואנה יתרבג 04/11/2013   14:31:17



נאוו36 י ר

קסמיה,  את  מאירות  וצניעות  סגולה  כאשר 
זוהר כוכבי  גובר על  יָפה  האור הקורן מאישה 

השמים...
נאתון א  הפרעה 

נפרתיתי של  בעלה 

(1335-1370 לפנה"ס לערך(, קרי: "היפהפייה באה",  נפרתיתי 
אתון(,  רוח   — אחנאתון  )לימים  הרביעי  אמנחֹוֶתפ  ובעלה 
המרתק  הצמד  הם  הפרעה,  כס  על  החמישית  משנתו  החל 
וזאת הן  ביותר בתולדות ארץ הנילוס באלף השני לפנה"ס. 
דתית  מהפכה  לחולל  אחנאתון  של  הכושל  ניסיונו  בזכות 
גרסה של מונותיאיזם על בסיס פולחן מעגל  ולכונן  בארצו 
"הנבחרת  של  יופיה  בזכות  והן  יחיד,  כאל  )אתון(  השמש 

השלטון.  רסן  את  עמו  חלקה  אשר  בנשותיו", 
בציורי הקיר הרבים שבהם מתואר הזוג המלכותי, בולט 
כפול  פעמים  מופיעה מספר  ודמותה  נפרתיתי,  מקומה של 
ניצבת במרכז הטקס לאל  מזה של בעלה. אנו רואים אותה 
השמש, מקריבה קורבן, משתעשעת עם בנותיה, לוחמת מול 
אויבי ארצה, ואף ממלאה תפקידים המזוהים בדרך כלל עם 

עצמו.  הפרעה  מעמד 
תבאי  את  שנטש  לאחר  למלכותו,  החמישית  בשנה 
בבירתו  השמש  פולחן  מרכז  את  אחנאתון  מקים  הבירה, 
המזרחית  הגדה  אל־עמארנה שעל  היא  אחתאתון,  החדשה, 
נמצא  העיר  בחורבות  שנמצאה  ַאסֵטלה  על  הנילוס.  של 
השראתו  פרי  הנראה  ככל  נפרתיתי,  של  לשבחה  הלל  שיר 
ובו מפרט הבעל את שבחיה של אשת  של אחנאתון עצמו, 

האהובה:  חיקו 

החסדים, רבת   ...היורשת, 
האהבה, מתק  והחן,  הנועם   גבירת 
הקלסתר, יפת  וצפון,  קדים   גבירת 

הכפולה, הנוצה   עטורת 
החי, אתון   אהובת 

ואהובתו, המלך  של  הבכירה   רעייתו 
האהבה, רבת  הארצות,  שתי   גבירת 

נצחים. לנצח  החיה  נפרתיתי, 

אולם מעל ומעבר לפרשת חייה המרתקים של נפרתיתי 
פי  על   — שהטביע  מי  הגדול",  "הכופר  אחנאתון,  של  לצדו 
זיגמונד פרויד — את עקרונות המונותיאיזם, אי שם באמצע 
המצרית  הגבירה  תיזכר  משה,  של  בנפשו  הי"ד,  המאה 
המצרי  מדיוקנה שבמוזיאון  שעולה  כפי  זאת,  יופיה.  בזכות 
המיוחס  מהמנון  הלקוח  המשפט  מן  אף  ואולי  בברלין, 
השורות  את  שמפרש  מי  יש  אתון.  את  ומהלל  לאחנאתון 
רבות התובנה הבאות כמופנות לנפרתיתי: "כאשר הצניעות 
גובר  יפה  והסגולה מאירות את קסמיה, האור הקורן מאישה 

השמים..."  כוכבי  זוהר  על 
הארכיאולוג  ידי  על  נתגלה  נפרתיתי  של  פסלה 

בדצמבר   )Borchardt( בורכרדט  לודוויג  היהודי־גרמני 
בשרידי  התגלה  הדיוקן  אל־עמארנה.  בחפירות   1912
בימי  מצרים  סלי  ּפַ גדול  תותמוסיס,  של  מלאכתו  בית 
לו  שהעניק  תואר   — המצרי  "פרקסיטלס  הי"ח,  השושלת 
נוספים של המלכה בשלבי  דיוקנאות  בלוויית   — בורכרדט 
רשם  בידיו,  שנפל  הממצא  מן  המום  בורכרדט,  עבודה. 
מצרית,  מופת  יצירת  בידינו  מצויה  פתאום  "לפתע  ביומנו: 
חייבים  לתארה...  מילים  שתחסרנה  מחשבת  מלאכת 
בסיפורי  להונות  בידו  שעלה  לאחר  מחיר..."  בכל  לראותה 
אל־עמארנה,  אתר  על  המצרי  הפיקוח  ִמנהלת  את  כזב 
הפסל  את  להבריח  הגילוי,  לאחר  שנה  בורכרדט,  הצליח 
מסיבות   — שנים  אחת־עשרה  מקץ  רק  זאת,  עם  לגרמניה. 
הפסל  הוצג   — מעטות  לא  תהיות  שעוררו  ידועות  בלתי 
בברלין.  המצרי  במוזיאון   ,1924 בשנת  לציבור,  לראשונה 
נשי,  יופי  מיד עם חשיפתו לקהל הפך הדיוקן לאידיאל של 
העליזות"  העשרים  "שנות  אופנת  על  מעט  לא  שהשפיע 

באירופה.
בראש  נבעה  נפרתיתי  של  פסלה  שעורר  ההתפעלות 
הניבט  הריאליסטי  במבע  הבסיסי  השוני  מן  וראשונה 
עד  שנתגלו  העתיקה  העת  דיוקנאות  שאר  לעומת  מפניה, 
פריז  לונדון,  בברלין,  המוזיאונים  את  וגדשו  הימים  אותם 

ורומא. 
לכל  בניגוד  הדיוקן עמד  הריאליזם המפתיע של  ואכן, 
המאֵזן  הנאצל,  הברבור  צוואר  היתר,  בין  כך,  המקובל. 
סוד  אולם  הפנים.  את  התואם  הגבוה  הכתר  את  היטב 
התוגה  מבט  של  במינו  היחיד  השילוב  מן  נובע  היופי 
עוצמת האדנות הקורנת  הפנים המושלמות, עם  על  הנסוך 
העין  גם  לכך  תורמת  לכאורה  פרדוקסלי  באופן  מהן. 

החסרה.
1924(, העיתונות  )קיץ  עם הצגת הדיוקן במוזיאון ברלין 
היה  לא  הפסל  ולשבחי  בהתלהבות,  נסחפה  גרמניה  בבירת 

גבול: 

המאוזן  הראש  במילים,  לתארו  שאין  יופי 
קלות כפרח נאצל על הצוואר הארוך, הדיוקן 
המודרנית  לרוח  מציג  נפרתיתי  האייקוני של 
את המסתורין האזוטרי של מצרים העתיקה. 
עיניה  ושמורות  המלאות  שפתיה  למרות 
כל  נטול  נפרתיתי  של  יופיה  משהו,  הכבדות 
והמבע  המושלמת  הסימטריה  ארוטי...  רמז 
ושומרים  בצופה  צמרמורת  מעוררים  הנוגה 
לאישה  כיאה  כבוד,  רוחש  במרחק  אותנו 

בעולם.* ביותר  היפה 

האגיפטולוג  אותו  תיאר  הדיוקן  הצגת  לאחר  שנתיים 
 :)Baikie( בייקי  ג'יימס 

 Baikie, The Amarna Age: A study of the crisis of the ancient  *
world ( 1926) .
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עדינות  של  מושלם  עיצוב  שהם  פנים  תווי 
המצודד  הצוואר  האישה.  ביפי  וסימטריה 
נסיכת הרנסנס האיטלקי, והמבע הנאצל  של 
אלה  כל  עצבות,  של  קליל  מגע  חסר  שאינו 
מעוררים בנו רצון עז לדעת עליה רבות ככל 

האפשר. 

 ,)Paglia( פליה  קמיליה  בימינו.  וכך  ההם  בימים  כך 
פירוש  לדיוקן  מעניקה,  אמריקנית  אמנות  ומבקרת  סופרת 

משלה:*

 Camille Paglia, Sexual Personae: Art and decadence from  *
Nefertiti to Emily Dickinson ( 1990) .

מבחינה  מושלם  נפרתיתי  של  פסלה  אכן, 
סל  שהּפֶ להכחיש  אין  זאת  עם  אמנותית, 
 ex alted, harsh ומנוכר  נוקשה  מרומם, 
מהעדר  נובע  הרב  פרסומו   . and alien
התגובה  הפנים.  תווי  של  שגוי  ופירוש  הבנה 
המתבקשת למראה דיוקנה של נפרתיתי היא 

פחד... 

דברי  של  ים  מתוך  קצרות  מובאות  שלוש  כן,  כי  הנה 
על  לחזור  אפוא  ודי  להוסיף,  טעם  עוד  אין  שעליהם  שבח 
"יצירת מופת מצרית, מלאכת מחשבת  דבריו של בורכרדט: 
 לתארה..."  מילים  שתחסרנה 

אוקספור A shmolean יא ו א וזיאו נפרתיתי סוגדת לאל השמש
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נפרתיתי — האומנם זיוף?

האגיפטולוגיה?"*  — תרמית  נפרתיתי  "דיוקנה של  בחיבורו 
יליד אלכסנדריה ומומחה  תוהה הנרי סטירלין, חוקר אמנות 
כזה  התפעלות  מעורר  פסל  כיצד  אל־עמארנה,  לתקופת 
שנים   11 הוחזק   ,1913 מאז  בגרמניה  הנמצא  נפרתיתי,  של 
מצטט  המחבר   .1924 בשנת  רק  לציבור  והוצג  בהסתר 

 Henri Stierlin. Le Buste de Nefertiti –  une Imposture de  *
l’Egyptologie? 1924.

על  בורכרדט  של  מיומנו  המשפט  את  סרקסטית  בנימה 
מחיר..."  בכל  לראותה  ש"חייבים  המצרית  המופת  יצירת 
אותו  במהלך  שבוצע  בזיוף  הנראה  ככל  שמדובר  וטוען 
הטיעון  כגון  נימוקים  מביא  הוא  משנתו  להוכחת  עשור. 
של  פניה  על  הצבע  מורכב  מהם  אשר  שהפיגמנטים 
בעת  בשימוש  היו  לא  ועיניה,  על שפתיה  בעיקר  נפרתיתי, 

העתיקה. 
יחיד  לא זה המקום לדון במשנתו של המחבר — שאיננו 

יר א  נפרתיתי פוסעת
י ר רי וזיאו י ו

ו א י ו י י ם א יוק נפרתיתי
ו רא א סו נו ור א י וסיס ו

וזיאו ר ו ר י ור פי רא יסוי פס
י ר רי
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ו וס נויו א וזיאו ס פנ 1483-1498 ודיוקן חתשפסות ק ר ק פרסקו ס פנ 1450 דיוקן נפרָטרי

גיס של חוקרים  ודי לציין שמנגד מתייצב  לזיוף —  בטיעוניו 
רדיולוגי  אימות  של  בטענות  הזיוף  תיאוריית  את  הפוסלים 

ממוחשבת.  וטומוגרפיה 
אולם קיים מרכיב נוסף המעורר תהייה באשר לאמינותו 
ההיבט  וזהו  הזיוף,  בתיאוריית  לתמוך  ועשוי  הפסל,  של 
לנו  המוכר  לכל  בהשוואה  כליל  דופן  היוצא  האסתטי 
הי"ח  השושלת  בימי  לא  הנשי,  היופי  אידיאל  בתפיסת 
יליד  באלכסנדריה,  ההלניסטי  בעידן  לא  ואף  במצרים 
השוואה  לערוך  הראוי  מן  כך  לצורך  ההלני.  הקלאסיציזם 
עצמה  לנפרתיתי  בורכרדט  של  נפרתיתי  בין  קצרה 
של  מייצג  מדגם  לבין  בינה  וכן  האחרים,  בדיוקנותיה 
אשת  למשל  כך  ביופיין.  הנודעות  נוספות  מצרים  מלכות 
פרעה מיקרינוס מאמצע האלף השני; מריטטן אשת פרעה 
היא  אף  חתֶשּפסּות,  לפנה"ס;  הי"ד  המאה  מן  סֶמנחּכארע 
שנים  ב־100  נפרתיתי  את  המקדימה  הי"ח,  השושלת  בת 
לערך; נפרטרי בת השושלת הי"ט מן המאה הי"ד לפנה"ס; 
ובקפיצה נחשונית אל אלכסנדריה במאה הראשונה לספירה 
מרקוס  ואשת  קיסר  יוליוס  של  פילגשו  קליאופטרה,   —

אנטוניוס. 
אמנם  ניתן   )38 )עמ'  הפסלים  שני  של  הפנים  בתווי 
בעיקרו  אולם  "הקלאסית",  לנפרתיתי  בדמיון־מה  להבחין 
פסלי  לבין  ביניהן  המבדיל  דבר  אלה  ביצירות  אין  דבר  של 

 פרעה סֶמנחכארע ומריטטן רעייתו
ר ס פנ 1360 נ יר א י
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נשים שנמצאו באתרים ארכיאולוגיים במצרים, ולמותר לציין 
שאילולא היה מדובר בנפרתיתי, ודאי לא היו זוכים לתשומת 

דופן.  יוצאת  לב 
נשות  לדיוקנאות  בהשוואה  בולט  נפרתיתי  של  ייחודה 
תהיה  לא  מותה.  ולאחר  חייה  בימי  זמנה,  טרם  מצרים, 
לשינויים  זכו  המצרי  והפיסול  שהציור  לטעון  הפרזה  זו 
העידן  ועד  לפנה"ס  השלישי  האלף  מאז  בלבד  שוליים 
)"מיקרינוס"  ֶמנּכאּורע  הפרעה  של  פסלם  כך  ההלניסטי. 
בגרסתו ההלניסטית( ואחותו־רעייתו מן השושלת הרביעית, 
אחיו  סֶמנחּכארע,  הפרעה  וכך  לערך  לפנה"ס   2500 שנת 
זמנה  בני  מריטטן,  ורעייתו  אחנאתון,  של  בנו(  שמא  )או 

נפרתיתי.  של 
 1458-1508( הגבירות"  בין  "הנעלה   — חתשפסות 
שמינוי  מאחר  הפרעה.  כס  על  לֶשבת  זכתה  לפנה"ס(, 
ואת  המורשת  את  בעליל  סתר  פרעה  לתפקיד  אישה 
הנראה  ככל  נאלצה  היאור,  ארץ  תרבות  של  האמונה  כללי 
כך  על  מעידים  גבר.  שהיא  פנים  להעמיד  חתשפסות 
ועניין,  דבר  לכל  כגבר  מופיעה  היא  שבחלקם  דיוקנותיה, 
פי  על  כן,  כי  הנה  נאה.  זקן  מגדלת  אף  היא  מהם  ובאחד 
הכינוי  מאחורי  המסתתרת  זו  היא  בנושא,  הסברות  אחת 
שושלת  של  הפרעונים  מגדולי  השלישי",  תחותמס  "פרעה 
זה מן הראוי לציין את הדמיון הרב  י"ח המזהירה. בהקשר 
אלף  בן  פער  אף  על  מיקרינוס,  אשת  לבין  חתשפסות  בין 

השתיים. בין  שנים 
במחקר  האישים  וזהות  התארוך  בסוגיות  כמקובל 
רבים.  לפירושים  וזוכה  פנים  רב  הוא  הנושא  האגיפטולוגי, 
להתערב  זה  חיבור  של  מעניינו  זה  אין  לעיל,  שצוין  כפי 
המעוניין  והקורא  חתשפסות,  של  זהותה  בסוגיית  בדיון 
ימצא בנושא אין ספור סברות — כרס בחלקן הניכר — בחלל 

הקיברניטי.
אכן  הגברת  של  שמדיוקנה  העובדה  חשובה  לענייננו 
ברוב  ומצוירת  מפוסלת  בהחלט,  נאה  גבירה  אלינו  ניבטת 
למעט   — המושלמות  הפרופורציות  הן  לכך  ועדות  כישרון, 
 לכך.  מֵעבר  לא  אולם   — האוזניים  של  המפתיע  גודלן 

 Khamerernebty) וחמררנבטי Mycerinus פרעה )ֶמנכאּורע( מיקרינוס
ר ס פנ 2500 נ י י ר ו השנייה, אחותו ורעייתו
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נפרטרי — "בת הלוויה היפה"
מבין נשותיו הרבות, רעמסס השני הגדול, פרעה בן השושלת 
לפנה"ס(.   1224-1290( נפרטרי  את  מכולן  יותר  אהב  הי"ט, 
"בת הלוויה היפה", והמשפט:  לא במקרה פירוש שמה הוא 
הוא להשראתו של  גם  זורחת", מיוחס  "זו שלמענה השמש 
נלוותה אל הפרעה  הבעל האוהב. בדומה לנפרתיתי, אף היא 
למלחמות.  עמו  יצאה  ואף  פולחן,  והבאת  מלכות  בטקסי 
"גבירת  הכינוי  את  לה  ִהקנתה  הממלכה  בניהול  מעורבותה 
מותה  עם  והתחתית.  העילית  מצרים  קרי:  הארצות",  שתי 
בעמק  האוהב  בעלה  לה  שהקים  הנצח"  "משכן  אל  עברה 
והורוס הופקדו  המלכות הסמוך לתבאי. איזיס, אוזיריס, סת 
קירות  את  מנציחים  הם  עמה  ויחד  הנצח,  אל  מסעה  על 

.)39 עמ'  )ראו  המפואר  ִקברה 
אין  קודמתה,  חתשפסות  של  לדיוקנה  בדומה  זאת,  עם 
של  נשמתה  ואת  ייחודה  את  בו  לזהות  שניתן  דבר  בפניה 
האיפור  יופי.  של  לאידיאל  רמז  וחומר  קל  הנעלה,  הגבירה 
ממילא  הראש  וכיסוי  הסמלים  הקישוטים,  גודש  הכבד, 
שני  כן,  כי  הנה  הייחוד.  חסרי  הפנים  תווי  את  מבליעים 
שני  של  מלומדה  אנשים  מצוות  בבחינת  הם  הדיוקנות 
נאמנה,  מלאכתם  את  העושים  כישרון  ברוכי  מלאכה  בעלי 
ייחודה המעודן של נפרתיתי המרחק הוא  ועד  אלא שמכאן 

אור.  כשנות 
נפרטרי.  מות  מאז  בקירוב,  שנה   1,200 יובלות,  חלפו 
לפנה"ס,  השמינית  במאה  בנובים  החל  כיבושים,  של  שורה 
אלכסנדר  כיבושי  ועד  לפנה"ס,  השישית  במאה  הפרסים 
האימפריה  את  ממוטטים  לפנה"ס,  הרביעית  במאה  מוקדון 
הנילוס  ארץ  הופכת  לפנה"ס  השנייה  במאה  ועוד  המצרית, 
מכרעת,  ההלנית  התרבות  השפעת  רומית.  למושבה 

ההלניסטי.  העידן  מוקד  עתה  היא  ואלכסנדריה 
זמן, המתנשאת גבוה מעל  הדמות המרכזית באותו פרק 
 30-69( )תיאה פילופטור(  היתר, היא קליאופטרה השביעית 
לפנה"ס(, מלכת מצרים האחרונה מבית תלמי. קליאופטרה, 
בן,  לו  ויולדת  יוליוס קיסר  אשת תככים למופת, שוכבת עם 
בתקווה שבכך תשפר את מערכת היחסים עם רומא. לאחר 
את  קליאופטרה  משליכה  לפנה"ס,   44 בשנת  קיסר,  רצח 
אנטוניוס, הדמות הבולטת בטריומוויראט  יהבה על מרקוס 
שלושה  לו  יולדת  קליאופטרה  ברשתה,  נופל  זה  הרומי. 
החוקית,  אשתו  אוקטביה,  את  משלח  אנטוניוס  ילדים, 
המצרית.   — רעייתו  עתה   — אהובתו  לצד  ומבלה  לרומא, 
ההצלחה עולה על כל המשוער, קליאופטרה הופכת למלכת 

ס פנ ונ רא א  קליאופטרה
ור ר פ סנק אז י אר וזיאו
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נפרתיתי במגדל נ"מ

ִמְצַרִים, ַמְלכֹות  לּו  ֻהְרּגְ לֹו  ֶאָחד  ָבר  ּדָ ָהָיה   ִאם 
ֶסַלע. טֹון  ִמיְליֹוֵני  ּבְ ְלּכּוד  ַהּמִ ֶזה   ָהָיה 

ֶזה ל  ׁשֶ ַטֲעמֹו  ֶאת  ָיְדָעה   ֶנֶפְרִתיִתי 
— ָלנּו  ר  ּכָ ַהּמֻ ְבעֹוִני  ַהּצִ ּה  רֹאׁשָ עֹוד  ֶטֶרם   ּבְ

קֹוְלנֹוַע, ְחָקִנית  ׂשַ ל  ׁשֶ ִנים  ּפָ ֵוי  ּתָ ֶאה,  ַהּנָ ַהּכֹוַבע  אר,   ַצּוָ
— ְחּתֹוָנה  ַהּתַ ְוזֹו  ית  ָהִעּלִ זֹו  ִמְצַרִים,  ַמְמְלכֹות  ל  ׁשֶ רּוְקס  ּבְ  לּוִאיז 

ַהּמּוֵזאֹוִנים ין  ּבֵ ֵהֵחל  עֹו  ַמּסָ  ֶאת 
ּוְלָתִמיד. ְמַעט  ּכִ ָעַצר,  ְרִלין   ּוְבּבֶ

נ"מ. ל  ִמְגּדַ לּוֵלא  ַהּסֹוף  ִלְהיֹות  ָהָיה  ָעלּול  ם   ְוׁשָ
ֵהִביאּו, ם  ְלׁשָ אֹוָתּה  ָהאֹוָצרֹות  ַאר  ׁשְ  ִעם 
ּוַפַחד ֵאיָמה  ְללֹא  ָרבֹות  ּקְ ּבַ ְרָדה  ׂשָ  ְוָכְך 

— ָהֲעָבִדים  ַיד  ּבְ נּוי  ּבָ ִמְקָלט  תֹוְכֵכי   ּבְ
יָרה. ִהּכִ אֹותֹו  ֵהיֵטב  ָבר  ִמּכְ ה  ּזֶ ׁשֶ ר   ֶהְסּדֵ

ָגִזים, ּפְ ַאְלֵפי  מֹוַנת  ׁשְ ה  ּקָ ּדַ ָכל  ּבְ רּו  ּגְ ׁשִ  ַהּתֹוָתִחים 
B-17 ַמְפִציץ  ּבְ ִלְפּגַֹע  ם  ּיָ ּדַ דֹוִלים  ּגְ  ֵמֶהם 

צֹוַנַחת. ִלְגרּוָטָאה   ּוְלָהְפכֹו 
ּגּוַע  ּפִ ִעְקבֹות  ּבְ ָהַרַעם  זֹאת   ִעם 

ל ִמְגּדָ ָכל  ּבְ ַקל.  ַרַעד  ַאְך  ָהָיה  טֹון  ַהּבֶ ָמַסת   ּבְ

ִמְקָלט. ָמְצאּו  ְמבָֹהִלים  יֹוֵתר  לֹא  ִאם  ָאָדם   ִרּבֹוא 
ָאִרים. ֵהם  ׁשֶ הֹוִכיחּו  יֵדיֶהם  ּבִ ׁשֶ ָירֹות   ַהּנְ

יֹום עֹוד  ֵחם  ְלִהּלָ הֹוִסיפּו  ִלים  ְגּדָ ַהּמִ ְלָחָמה  ַהּמִ תֹם   ּבְ
אֹוָתם.  ַלְחּדֹר  לּו  ׁשְ ּכָ ַהּסֹוְבֶיִטים  ׁשֶ יָון  ִמּכֵ  זֹאת 

ִליַח. ׁשָ ם  ְלׁשָ רּו  ּגְ ׁשִ סֹוף   סֹוף 
בֹוד ּכָ ּוְלַאַחר  ָצה  ֻחּלְ רֹוֶמֶמת  ַהּמְ ה  ְלּכָ  ַהּמַ

מּוַדַחת. ְזכּוִכית  ֵתַבת  ּבְ ר  ַהּצַ ְמקֹוָמּה  ֶאל  ָבה   ׁשָ
ר ׁשֶ ַהּגֶ ֶאת  ָחִציִתי  ָאִביב,  יֹום  ּבְ ְרִלין,  ּבֶ  ּבְ

ַהּמּוֵזאֹוִנים" "ִאי  הּוא   Museumsinsel  ֶאל 
ּה ּבָ יט  ְלַהּבִ  — ָעֶליָה  לּוק  ּדָ  — ְמַנת  ַעל   ַרק 
רּוׁשֹו: ּפֵ ׁשֶ ט  ַמּבָ ט,  ַמּבָ י  ּבִ נֹוֶתֶנת  ּזֹו  ׁשֶ עֹוד   ּבְ

ָבִרים." ַהּקְ ל  ּכָ ֶאת  ָרִאיָת  ֶאָחד,  ֶקֶבר  ָרִאיָת   "ִאם 
ַהנ"מ ֵלי  ִמְגּדְ ָעְמדּו  ֲאֻרּכֹות  ִנים  ׁשָ  ָחֵמׁש 

ָחִקים, ְ ּשׁ ּבַ אֹוֵיב  ּבָ  לֹוֲחִמים 
. בֹוּהַ ִמּגָ ה  ַאְרּבֶ ל  ׁשֶ ְנִחיִלים  עֹוֵפף  ַהּמְ ִרְכּבֹו   ָהָיה 

ֶנֶפְרִתיִתי,  ה  ְלּכָ ַהּמַ ֵעיֵני  ּבְ ְכלּום  לֹא  ַאְך  ֵלם,  ׁשָ  ּדֹור 
 יֹוַדַעת.  לֹא  ְמָעה,  ׁשָ לֹא  ָבר  ּדָ ׁשֶ ִמי  ּכְ ְרֵאית  ַהּנִ

רומא  של  מושבותיה  על  בשלטון  זוכים  וילדיה  מצרים, 
אנטוניוס. של  בחרבו  שנפלו 

רצוץ  אנטוניוס,  נמלט  אקטיום  בקרב  התבוסה  לאחר 
בנפשו.  יד  שולח  הוא  זמן־מה  וכעבור  לאלכסנדריה,  ונואש, 
גם  מה  ׂשָ הרומי  אהובּה  של  מותו  לאחר  מספר  ימים 
דקירה   — התאבדה  שבה  האופן  לחייה.  קץ  קליאופטרה 
מקור  לימים  היה  נחש,  הכשת  או  מורעלת  זהב  בסיכת 
יצירות אמנות פלסטית, מחזות וסרטי  בלתי אכזב לרומנים, 

קולנוע.
לשלב  בידה  שעלה  זו  גברת  בחיי  הפרטים  שפע  לאור 
)ואחרית(,  תקדים  חסר  דרמטי  למערך  ויופיה  מעמדה  את 
האולטימטיבית   Femme Fataleה־ במעמד  לזכות  וכך 
מאותה  משהו  יביעו  שפניה  היה  צפוי  ההיא,  העת  של 
מדגם  אם  כי  איננו  דיוקנה  אולם  ומרגשת.  מסעירה  נפש 
רומא  ביוון,  ההלניסטית  המטרוניתא  של  שגרתי  מייצג 
הקלאסית.  יוון  של  היופי  אידיאל  מורשת  ואלכסנדריה, 
והגבירה הניבטת אלינו אכן  הפרופורציות אמנם מושלמות, 
סימן  אולי  למֵעט   — פניה  בתווי  אין  אולם  ביופיה,  בולטת 
גילה  על  הנראה  ככל  המעיד  כפול  סנטר  של  לראשיתו 
פי  על  דיוקנאות  משאר  אותה  המייחד  דבר   — המתקדם 

ההוא.  הדור  אופנת 

נותרים עם נפרתיתי, "היפה בנשות תבל",  כי כן אנו  הנה 
זאת  עם  הנשי.  היופי  אידיאל  התגלמות  אכן  הן  שפניה  מי 
של  גאונית  הברקה  דופן,  יוצא  מקרה  זהו  אם  לדעת,  אין 
שנים  אלפי  בשלושת  שהקדים  אל־עמארנה  מעידן  סל  ּפַ
או שמא  המודרנית,  האישה  יפי  אידיאלי  לעצב את  ומעלה 
מראשית   — עצמו  בפני  השתאות  המעורר   — בזיוף  מדובר 

הקודמת.  המאה 
המשורר  של  האירוני  שירו  לקורא  מוגש  הפרק  לסיום 
תחת  התפרסם  השיר   .)James( ג'יימס  קלייב  האוסטרלי 
Nefertiti in the Flak Tower בכתב העת המקוון  הכותרת 
האדיבה  ברשותו  עברי  בתרגום  אור  ורואה   ,Standpoint

המחבר.* של 
הועבר   ,1941 משנת  החל  ברלין,  על  ההפצצות  בימי 
גבוה  בניין  של  בבונקר  לשמירה  נפרתיתי  של  דיוקנה 
ולאחר  המלחמה  קץ  עם  נ"מ.  לתותחי  סיפון  ששימש 
ובמערבה,  גרמניה  מוזיאונים במזרח  בין  נדודים  שורה של 
Neues Museum של   — ב"מוזיאון החדש"  הדיוקן  נמצא 
 ברלין. 

www.clivejames.com/nefertiti :למקור ראו  *
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יוון הארכאית והקלאסית
כן... "תעשה לך פסל, וכל�תמונה"

ר ו וזיאו ר י י א איור הרמס רוד אחר בת אדם

פרק 4
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עֹוָלם: ִעּנּוי  ֶבר,  ּגֶ ַעל  ָמרֹום  ֵאֵלי  ְזרּו  ּגָ ַאְכָזר  ּגֹוָרל 
ה ָ ִאּשׁ

סימונידס

בגיל ארבע־ נישואיה  והקלאסי התרחש עם  בעידן הארכאי  היוונית  הנערה  בחיי  שלב מכריע 
בעלה  רכוש  של  למעמד  אביה,  בבעלות  נכס  של  ממעמד  העלמה  עברה  זה  בשלב  עשרה. 

אזרח".  "אשת  של  זה  היותר  לכל  תוארּה  היה  אזרחיות  זכויות  בהעדר  הטרי. 
הבית  במשק  טיפול  צאצאים,  הולדת  שלושה:  והם  היטב,  תפקידיה  יוגדרו  והלאה  מעתה 
יש להוסיף את שאיבת המים  יומה,  הגודשות את סדר  ואריגת בדים. אל שלוש מלאכות אלו, 
דבר  ותלמד  תרכל  את שכנותיה, תפטפט,  תפגוש  חברתי שבמהלכו  אירוע  השכונתית,  בבאר 
יוטל  מסוים  זמן  לפרק  אחת  ביתה.  אמות  לד'  הגדול שמחוץ  בעולם  המתרחש  על  שניים  או 
לא  בדד,  להלך  שעליה  אלא  רגלי.  במסע  הכרוך  דבר  המשפחה,  קברות  את  לבקר  עליה 

ראש.  עד  רגל  מכף  עטופה  כולה  איש,  עם  לשוחח  לא  לבלוט, 
והייתה מודרת כליל מכל מעורבות  וכתוב,  ידעה קרוא  זכתה להשכלה, לרוב לא  הרעיה לא 
ובין שאר  מושלם",  בלתי  גבר  אם  כי  האישה  "אין  עצמו:  אריסטו  כפי שטען  חברתית, שהרי, 
דיכאון  ולבכי,  נטייה לרחמים  עורמה,  "קנאה,  גדול ההוגים של העת העתיקה:  מונה  תכונותיה 

שקרים."  ואמירת 
במרובע  השמינית(,  )המאה  ביוון  הליריים  המשוררים  זקן  ארכילוכוס,  זאת  לתאר  היטיב 

אירוני: 

יּהָ ַחּיֶ ּבְ ֲעַמִים  ּפַ  ָהַרְעָיה 
ֲחָסֶדיָה. ֶאת  ְלַבֲעָלּה   ַמֲעִניָקּה 

ָתּה, ִמּטָ ּבְ לּולֹות  ּכְ ֵליל   ּבְ
 מֹוָתּה.  יֹום  ּבְ ה  ִנּיָ ׁשְ ּוַפַעם 

י י א יק א איור  נשים טוות
ים ו ו י רו נ א ו ו ק נ י י ו ארי ונ י יים ו נים ו ארי קי ו קפ א א פ י ו י או א יים
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45 אסי ק ו אי אר יוו

פנדורה — "רשעותה הייתה לשורש החורבן..."

פנדורה —  — בת אנוש ראשונה שעוצבה מחומר. 
האישה  את  לברוא  ֶהַפייסטֹוס  על  שציווה  זאוס  זה  היה 
לאחר  האדם  לבני  כעונש  זאת  יפהפה",  "רשע  של  בנוסח 
האולימפוס  אלי  האש.  סוד  את  למענם  גנב  שפרומתאוס 
שונות  סגולות  הטבעת  ידי  על  הגברת  בבריאת  חלק  נטלו 
של  כוונתו  מתת".  "כל  פנ־דורה,  שמה:  ומכאן  בנפשה, 
של  מיזוג  שהוא  כפול  אופי  נשאה  פנדורה  בבריאת  זאוס 
והסקרנות.  הקסם  האישה:  בנפש  אסון  הרות  תכונות  שתי 
בן  הלירי  המשורר   — תיאוגניס  פי  על  אלה  שני  של  צירוף 
כיוון  אנוש.  בני  על  אסון  להביא  נועד   — השישית  המאה 
)אפרודיטה(  היופי  תכונות  אלים את  שני  בה  שכך, הטביעו 

)הכינוי  הכד  את  כידוע  פתחה  פנדורה  )הרמס(.  והעורמה 
הגם שלא במתכוון,  וכך,  יותר(,  הוא שיבוש מאוחר  "תיבה" 
והמגפות  החוליים  עם  החולות  הרעות  כל  את  שחררה 
תכונה  היא  הסקרנות  אולם  במתכוון,  שלא  אכן,  בראשן. 
עצמה.  הזדון  מכוונת  לעתים  המסוכנת  אסון,  הרת  נשית 

לכך.  דוגמה  היא  ופנדורה 
ֶהסיודוס,  מעשיה  את  ותיאר  בשמה  אותה  כינה  ראשון 
המשורר בן המאה השמינית, מי שביצירתו המקפת "מעשים 
יוון הארכאית,  וימים" מביא לידי ביטוי את הפן המיזוגני של 
היא   — מטה  של  בעולם  הנשים  גזע  ֵאם   — פנדורה  אשר 

האולטימטיבי.  סמלו 

י י א א יקס קי יי ר ק י בריאת פנדורה
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.  .  . 
ֹוֵכן ַהּשׁ ֶזה  ְטָלִני,  ַהּקַ ים  ׁשִ ַהּנָ ְלֶגַזע  קֹור  ַהּמָ  ִהיא 
ֶבר. ַלּגֶ ָאסֹון  ְוֵהן  מּוָתה,  ַהּתְ ֵני  ּבְ ָכִרים  ַהּזְ ֶקֶרב   ּבְ

ַעל,  ּבַ ִעם  ּגֹוָרָלן  ֶאת  ְחלְֹקָנה  ּתַ לֹא  עִֹני   ּבְ
עֹוד... ְולֹא  ר,  ְועֹׁשֶ ְרָוָחה  הּוא  ֶחְפָצן  ל  ּכָ י  ּכִ

.  .  . 
ְצחֹוקֹו. ל  ְלּגֵ ִהְתּגַ ָרם  ר,  ּבֵ ּדִ מּוָתה  ּתְ ּוְבֵני  ֵאִלים   ֲאִבי 

ָלסּור, ה  ִצּוָ ֲאַזי  ֶהַפְיְסטֹוס  ה  ִהּלָ ַהּתְ ַרב   ַעל 
ֶבת, ִנְלּבֶ ַעְלָמה  צּוַרת  ְוָלצּור  ַמִים  ּבְ ָעָפר   ִלְטרֹף 

ָהַאְלָמֶות, נֹות  ּבְ ֵאלֹות  ְבֵני  ּכִ ָיֶפה  ָרּה   ּוְקַלְסּתֵ
ָאָדם. ְוקֹול  ֱאנֹוׁש  כּונֹות  ּתְ ּה  ּבָ  ּוְלָהִפיַח 
ָוַמַחט... חּוט  ּבְ ְלַהְדִריָכּה  ָסח  ּוְלָאֶתָנה 

ֶחֶסד יַע  ְלַהּבִ ָפֶניָה  ּבְ ַאְפרֹוִדיֶטה  ַעל  ַקד   ּפָ
ּה ּבָ ְלעֹוֵרר  ַעת,  ִמְרׁשַ ׁשּוָקה  ּתְ ָלֵתת  ּה   ּוְבִלּבָ

ֵאיָבֶריָה. ֶאת  ה  ַכּלָ ַהּמְ ְרּכּוס  ּפִ ֲאַות   ּתַ
ֶהָערּום, ַאְרגֹוס  ל  ׁשֶ רֹוְצחֹו  ִליַח,  ָ ַהּשׁ ֶהְרֶמס   ַעל 

ַקְנְטָרִנית. ְורּוַח  ּבֹוְגָדִני  ֶטַבע  ּה  ּבָ ָלֵתת  ַקד   ּפָ
ְקרֹונֹוס. ן  ּבֶ ִלְדַבר  תּו  ִצּיְ ַהּכֹל  ה.  ִצּוָ ֶזאּוס  ְך   ּכָ

.  .  . 

ְחָלצֹות, ַהּמַ ֵמיַטב  ּבְ ה  יׁשָ ִהְלּבִ ָהַעִין  ִהיַרת  ּבְ  ָאֶתָנה 
ָטהֹור ז  ּפָ ֲעֶטֶרת  ֶחֶסד  נֹות  ּבְ ָעְטרּו  ּה   ּוְלרֹאׁשָ

ֲחמּודֹוֶתיָה ֲאָרה  ּפֵ ָאֶתָנה  ַלס  ּפָ ָאִביב,  ְרֵחי  ּפִ  ְוֵזר 
ֶהְרֶמס, ַאְרגֹוס,  רֹוֵצַח  ָהָדר.  ּוֵטי  ְוִקּשׁ ָלרֹב  ֲעָדִיים   ּבַ

ּוֶבֶגד. ּתּוי  ּפִ ָעְרָמה,  ָזב,  ּכָ ַבר  ּדְ ּה  ּבָ  ָנַתן 
.  .  . 

אֹוִליְמּפּוס ׁשֹוְכֵני  ל  ּכָ ַיַען  ְנּדֹוָרה,  ּפַ ִנְקָרא  ָמּה   ּוׁשְ
ֶחם. ַהּלֶ אֹוְכֵלי  מּוָתה  ּתְ ִלְבֵני  ָאסֹון  ּה,  ּבָ ָנְתנּו  ת  ַמּתָ

דורות חלפו, בני האדם על פני הארץ חיו בשפע ובעושר 
הגורל  שיד  ואסונות  מיגון  פטורים  לעמל,  להזדקק  בלי 

שאז... אלא  ראשם,  על  מורידה  האכזר 

.  .  . 
ְוֵהִסיָרה ָיֶדיָה  מֹו  ּבְ ָנְטָלה  ַהִהיא   ָהַעְלָמה 

ְוֵהִפיָצה ָלרּוַח  ָזְרָתה  ְוַגם  ד,  ַהּכַ ֵמַעל  ְכֶסה  ַהּמִ  ֶאת 
ְלׁשֶֹרׁש ָהְיָתה  עּוָתּה  ִרׁשְ ְך  ּכָ ָהֲאסֹונֹות,  ל  ּכָ  ֶאת 

ָהָאֶרץ. ֵני  ּפְ ַעל  ן   ַהֻחְרּבָ
.  .  . 

ָזדֹון, ם  ַהּיָ ָמֵלא  ע,  ֶרׁשַ ָהָאֶרץ   ָמְלָאה 
ָוֵליל יֹוָמם  ַבק  ּדָ ַחת  ַסּפַ ּכְ  ַהחִֹלי 

 ִמים...  ִאּלְ מּוָתה  ּתְ ְבֵני  ּבִ

 פנדורה פותחת את מכסה התיבה.
י י ר א איור

ר ו וזיאו
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סימֹוניֶדס — "עינוי עולם: אישה"
ביוון  פנדורה  מיתוס  שחולל  המיזוגניות  את  שהביא  מי 
המשורר  סימונידס,  היה  הקלאסי  שיאה  אל  הארכאית 
ולהסיודוס,  בדומה לארכילוכוס  מתחילת המאה השישית.* 
במיעוטו.  הרע  כאל  הוא  הרעיה  אל  סימונידס  של  יחסו 
והוא המעיד  האישה — להוציא מקרה אחד היוצא מן הכלל 
על הכלל המוגש לקורא בסופו של השיר — היא התגלמות 
יצאו  מאז  וזאת  בחלד.  הזכר  מין  על  זאוס  שהשית  העונש 
כל  ֵאם  הלנה,  של  מלחמתה  את  להילחם  טרויה,  למלחמת 

חטאת.
רב  ספק  סאטירית,  ברוח  השיר  את  לפרש  ניתן  כי  אף 
כמי  הגבר,  מן  נחות  כיצור  האישה  תפיסת  הדבר.  כך  אם 
מפורש  ביטוי  לידי  באה  החיים,  מבעלי  מאחד  שנבראה 
הטומנת  אקספוזיציה  שהיא  השיר  של  הראשונה  בשורה 
אחד  כל  של  ראשונה  בשורה  כך  היסוד.  הנחת  את  בחובה 
לחברה  אופיינית  הייתה  זו  תפיסה  בסיכום.  וכך  הבתים  מן 
כעיקרון  ההומוסקסואלית  האהבה  את  נס  על  המעלה 
הולדה כמעשה  לצורכי  האישה  בעילת  ואת  מוסרי־אסתטי, 
ניכרת עדיין בשירה ההלניסטית, שלוש מאות  זו  נחות. גישה 
רק  למעשה,  וארכילוכוס.  סימונידס  לאחר  בקירוב  שנים 
אצל כותבי אלגיות האהבה הלטיניים, עם אובידיוס בראשם, 
ניגודה האסתטי,  בשלהי המאה הראשונה לפנה"ס, נמצא את 

אישה. אהבת  של  המוסרי,  בהכרח  לא  כי  אם 

מסה על נשים

ֶבר. ִמּגֶ ׁשֹוָנה  ה  ָ ִאּשׁ ָהֵאל  ָרא  ּבָ ית  ֵראׁשִ  ּבְ
ְוַגס, ָעָרּה  ׂשְ ָסִמיְך  ַהֲחִזיר,  ִמן  ָרא  ּבָ  ַאַחת 

ּבֹו ַהּכֹל  ְוזֲֹהָמה.  ְסִחי  ּבִ ִנְמָרח  יָתּה   ּבֵ
ר. ּבָ ּוְמׁשֻ רּוץ  ּפָ ה,  ָהִרְצּפָ ַעל  ָלְך   ֻמׁשְ
ף ְמֻטּנָ ֶבֶגד  ּבְ רֹוֶבֶצת  ַעְצָמּה   ְוִהיא 

ַחת. ִמּנַ ִמיָנה  ּוַמׁשְ ה  ּפָ ַאׁשְ ֲעֵרַמת  ַעל 

ַעת, ִמְרׁשַ ּוָעל.  ַהּשׁ ִמן  ָרא  ּבָ ה  ָ ִאּשׁ  ְועֹוד 
ּוָמדֹון, ִריב  ּה  ּלָ ּכֻ ֶנת,  ִנְרּגֶ א  ַלְבּתָ  ּכְ

הכוונה לסימונידס איש ָאמורגוס ולא לסימונידס איש קֹוס,   *
משורר לירי בן המאה החמישית, הנודע בזכות האלגיות לזכר 

הנופלים בקרבות מרתון וֶתרמֹוּפילאי.

ְוָזדֹון ע  ֶרׁשַ ֵאין  ַגע,  ּפֶ ֵאין  ּכֹל.  ּבַ  ָיָדּה 
ַעל. ִלּיַ ַהּבְ ת  ּבַ ְלזֹו  ִרים  ֻמּכָ  לֹא 

ָהֶאְפֶעה, ֶאֶרס  ּכְ ְחרֹץ  ּתַ ְלׁשֹוָנּה   ֶאת 
רַֹע הּוא  טֹוב  ּוְלֵהֶפְך,  טֹוב,  ִפיָה  ּבְ  ָהַרע 

ע. ָ ַהְמֻרּשׁ ּה  ִמְזּגָ ְחִליף  ּתַ ֵעת  ָכל  ּבְ י  ּכִ

ה, ְלּבָ ַהּכַ ַרע  ִמּזֶ ָרא,  ּבָ ה  ָ ִאּשׁ  ְועֹוד 
ַהּכֹל ֵאם,  ּכָ מֹוָתּה  ּכְ ת   ַהּבַ

ִלְתחֹב ּה  ַאּפָ ְוֶאת  ְצִריָכה  ִהיא   ָלַדַעת 
יֹוַדַעת לֹא  עֹוד  ְרֶצה.  ּתִ ָמקֹום  ָכל   ּבְ

ִהיא. נֹוַבַחת  ּוְכָבר  ר,  ַהְמֻדּבָ ה  ּמֶ  ּבַ
ָעֶליָה, ם  ְמַאּיֵ ַעל  ַהּבַ ְוא  ָ  ַלּשׁ
ֶאֶבן ּבָ ר  ּבֵ ְיׁשַ יָה  ּנֶ ׁשִ ְוא  ָ  ַלּשׁ

ַמְחָמאֹות. ּבְ ּה  ִלּבָ ִלְקנֹות  ׁש  ְיַבּקֵ  אֹו 
ל ְחּדַ ּתֶ ְולֹא  ְסּתֹם  ּתִ לֹא  יָה  ּפִ  ֶאת 

ְקרּוִאים. ין  ּבֵ ֲאִפּלּו  ט,  ַפְטּפֵ ִמּלְ

ּה ּלָ ּכֻ ֶהָעָפר,  ִמן  ָרא  ּבָ ַאַחת   ְועֹוד 
ִים ּתַ ׁשְ ַעל  ְך  ַהְמַהּלֵ ָאסֹון  ה,  ְטִרּיָ ה   ַמּכָ
ְלַרע, טֹוב  ין  ּבֵ ְבִחין  ּתַ לֹא  זֹו   ְוצֹוֵלַע. 

יֹוַדַעת. ִלְזלֹל  ְוַרק  ים  ִאיׁשִ  ִחְדַלת 
ְגרֹר ּתִ זֹו  ְורּוַח,  פֹור  ּכְ חֶֹרף,   ּבְ

ָהֵאׁש. מּול  רֹוֶבֶצת  ִמין,  ַהּקָ ֶאל  א  ּסֵ  ּכִ
רֹוֶטֶנת, ַלֲעָנה,  ּכְ ָמָרה  ְהֶיה  ּתִ ְלָמחָרת   ַאְך 

ּגּוֶריָה, ֶאת  נֹוֶצֶרת  ה  ְלּבָ ּכַ מֹו  ּכְ  נֹוַבַחת 
ָזר. אֹו  ָיִדיד  ִעם  ִהיא  ַאַחת  ִריב,   ּוְמַחְרֶחֶרת 

ֵקט, ְוׁשָ ָרגּוַע  ֵלו,  ׁשָ ים  ִעּתִ ם,  ַהּיָ ם  ּגַ מֹוָה   ּכָ
ִיְסַער ִיְפרֹץ,  ְוָאז  ִיץ.  ּקַ ּבַ ח  ַמּלָ  ֶחְדַות 

ֵאיִמים. ְוַנְחׁשֹוֵלי  ָמגֹור  י  ּלֵ ּגַ ּלֹו  ּכֻ

ֲאפָֹרה, עֶֹרף,  ת  ְקׁשַ ָהָאתֹון.  ִמן  ַאַחת   ְועֹוד 
ָבר. ּדָ ה  ֲעׂשֶ ּתַ לֹא  ִמְרָיּה,  ּבְ עֹוֶמֶדת  ת,  ׁשֶ  ִעּקֶ

סֹוָפּה ּוְבַמְלקֹות  ִאּיּוִמים  ַחת  ּתַ  ַרק 
ֵהיֵטב. ְמַלאְכָתּה  ה  ְוַתֲעׂשֶ ה  ְתַרּצֶ ּתִ  ׁשֶ

ָהֵאבּוס, ֶאל  ָהָאתֹון  מֹו  ּכְ ֵלְך  ּתֵ  ְוִכְכלֹוָתּה, 
ּובֹוַלַעת  ּגֹוֶרֶסת  ְמזֹוָנּה,  ֶאת   ּתֹאַכל 

ּוַבּיֹום. ְיָלה  ּלַ ּבַ ְוַהֲעֵרב,  ם  ּכֵ  ַהׁשְ
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ה ַאּתָ ּה,  ִאּתָ ׁשֹוֵכב  ִמי  ָלּה   ַאַחת 
יְתֶכם. ּבֵ ֵני  ּפְ ַעל  עֹוֵבר  ן  ּמֵ ִמְזּדַ ֵהֶלְך  אֹו 

ֻאְמָלל, ַמְצִחין  ְיצּור  מּור,  ַהּסָ ִמן   ַאַחת 
ֵחן. ֶמֶתק,  ֶקֶסם,  לֹא  ה,  ְסֻגּלָ ּה  ּבָ ֵאין 

ת: ּגֹוֶלׁשֶ ַרֲעָמָתּה  ִמּסּוס,  ַאַחת   ְועֹוד 
ָוֶיַגע. ְמָלאָכה  ל  ִמּכָ ַנע  ּמָ ּתִ  זֹו 

ֶלְך. ּפֶ אֹו  יׁשֹור  ּכִ ָנָפה,  ִמּנּול,  ָיָדּה  ְמׁשְֹך   ּתִ
ָאח. ּבָ ְבִעיר  ּתַ לֹא  ֵאׁש  ה,  ּפָ ַאׁשְ רֹוֵקן  ּתְ  לֹא 

ֲעָלּה. ּבַ ִעם  ב  ּכַ ׁשְ ּתִ ְלַבד  ּבִ עֹוָנָתּה   ִעם 
ּוְתַקְרֵצף יֹום  ל  ּכָ ּגּוָפּה  ְרַחץ  ּתִ  ְוַרק 
ה, ִמּזֶ יֹוֵתר  ְוַגם  לֹוׁש  ׁשָ אֹו  ֲעַמִים   ּפַ

ָיָקר. ַזְך,  ֶמן  ׁשֶ ּבְ עֹוָרּה  ֶאת  ַחת   מֹוׁשַ
ל, ְחּדַ ּתֶ ְולֹא  ְבִריׁש  ּתַ ְסרֹק,  ּתִ ָעָרּה  ׂשְ  ֶאת 

ָלַעִין. ָנִאים  ֶדה  ׂשָ ְרֵחי  ּפִ ּבֹו   קֹוַלַעת 
אּוָלם ְלַמְרֶאה.  ִהיא  ָנָאה   ָאֵכן, 

ָלַאְרָנק י  ּכִ ַרק,  ָהַעִין  ְלַמְרִאית   זֹאת 
ֶבר ַהּגֶ ן  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ ִהיא.   ָאסֹון 

כֹחֹו ּבְ ֵיׁש  הֹון  ַעל  ּבַ אֹו  הּוא   ֶמֶלְך 
ְזָרִנית. ַהּפַ ּתֹו  ִאׁשְ מֹוְתרֹות  ּבְ את  ָלׂשֵ

ָאר, ְ ַהּשׁ ל  ִמּכָ רּוָעה  ּגְ ַהּקֹוף.  ִמן  זֹו  ַאַחת.   ְועֹוד 
ֶבר. ַהּגֶ רֹאׁש  ַעל  ָנַחת  ָהֲאסֹונֹות  דֹול  ּגְ  ִהיא 

ָהִעיר ְרחֹובֹות  ּבִ ׁשֶ ְך  ּכָ ל  ּכָ עּוִרים  ּכְ ֶניָה   ּפָ
י קֹׁשִ ּבְ אר,  ַצּוָ ַחְסַרת  ְצחֹוק.  ּבִ ּפֹוְרִצים   ַהּכֹל 

ֲעֵליֶהן ַרְגֶליָה,  ָרזֹות  ּה.  רֹאׁשָ ֶאת  ִניַע   ּתָ
ָלֻאְמָלל לֹו  ֲאבֹוי  ִים.  ַקּבַ ַעל  מֹו  ּכְ ְפַסע   ּתִ

ַהּזֹאת. ָוָעה  ַהּזְ ֶאת  ַלְחּבֹק  ָעָליו   מּוָטל 
ְוַתְחּבּוָלה. ְכִסיס  ּתַ ַדע  ּתֵ ַהּקֹוף  מֹו  ּכְ  ַאְך 

ְהֶיה, ּתִ ִלְצחֹוק  ִאם  ָלּה  ַאַחת  ה,  ּבּוׁשָ  ַחְסַרת 
ְלָהַרע. ֶבת  חֹוׁשֶ ְמִזּמֹות,  ת  חֹוֶרׁשֶ ְלעֹוָלם  י  ּכִ

בֹוָרה. ַהּדְ ִמן  ִנְבְרָאה  זֹו  ַאַחת,   ְועֹוד 

ַחִיל, ת  ֵאׁשֶ ּבְ ָזָכה  ָהִאיׁש  ל   ּוַבר־ַמּזָ
ּכֹל. ּבַ ִהיא  ֶלֶמת  ֻמׁשְ ָגם,  ּפְ ּה  ּבָ ֵאין  י   ּכִ
ְוַיַעל, ה  ּגֶ ִיׂשְ יָתּה  ּבֵ ֲעָלּה,  ּבַ ּה  ּבָ ַטח   ּבָ
ָהָראּוי. ֶבר  ַלּגֶ ָנָאה  ֵחיק  ת  ֵאׁשֶ  ִהיא 

ַמְרֶאה טֹוֵבי  ֵניֶהם  ּבְ ַיַחד,  ַיְזִקינּו  ֵניֶהם   ׁשְ
ה, ֶלּנָ ְיַהּלְ ֲעָלּה  ּבַ ה.  ִלְתִהּלָ  ִיְזּכּו 

ט, ּוְתַפְטּפֵ ב  ׁשֵ ּתֵ לֹא  ֵלִצים  ֶחֶבר   ּבְ
ֵמַחְסּדֹו. ָעֶליָה  יַע  ּפִ ִהׁשְ ָהֵאל 

ְלַבֲעָלּה, ְגרֹם  ּתִ ה,  ִזּמָ טּוַפת   ׁשְ
ָוֶקֶבס. עּוב  ּתִ ִחיָלה,  ּבְ ָלּה   ֵיׁש  ַעל  ּבַ  ִאם 

ֵכִנים ְ ַהּשׁ ִמן  ְגנֹב  ּתִ ָכְך,  ּבְ י  ּדַ לֹא   ּוְכמֹו 
ַח. ְזּבֵ ַהּמִ ִמן  ן  ָקְרּבָ  ּוְתַלְסֵטם 

מֹוָה. ּכָ ָיָפה  ֵאין  ַאְך  ה,  ּנָ ִמּמֶ ָיפֹות   ַרּבֹות 
ַעל ִמּמַ ָהֵאל  ָנַתן  זֹאת  ּכָ ַרְעָיה   ּבְ

מּוָתה. ִלְבֵני־ּתְ ת   ַמּתָ
עֹוד. מֹוָה  ּכָ ְוֵאין  ִויִחיָדה  ַאַחת  ִהיא   ַאְך 

ַמִים, ָ ִמּשׁ עֶֹנׁש  ַאְך  ֵהן  ֶתר  ַהּיֶ ל  ּכָ י   ּכִ
ֶבר, ּגֶ ַעל  ָמרֹום  ֵאֵלי  ְזרּו  ּגָ ַאְכָזר   ּגֹוָרל 

עֹוָלם: ִעּנּוי 
ה ָ ִאּשׁ

האישה  של  לכת  מרחיקת  כה  שהדרה  לציין  למותר 
דרכים  למצוא  הגבר  את  מחייבת  הפטריארכלית  בחברה 
ואכן, הפתרון שנמצא  חלופיות לפיצוי עולמו האמוציונלי. 
ביוון הקלאסית בנוי משלושה היבטים: א( האלהת האישה 
מיקומה  ידי  על  האמונית־דתית,  ברמה  משמע(  )תרתי 
של  מזה  נופל  שאינו  במעמד  האולימפוס,  אלי  בקרב 
בחברה  ההומוסקסואלי  הפן  העמקת  ב(  זכר;  ממין  האל 
הקורוס  של  בדמותו  הגברי  היופי  אידיאל  קביעת  ידי  על 
הלוויה",  ל"בת  מיוחד  מעמד  מתן  ג(  בהמשך(;  )וראו 
תזכה  הימים  שברבות  מי  בהמשך(,  )וראו  הֶהטאירה  היא 
"זונת  או  בציבור"  "ידועה  "קורטיזנה",  דוגמת  לכינויים 
 צמרת". 
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49 אסי ק ו אי אר יוו

 חדוות הפין של אפולו מול
אפרודיטה המסתירה את חמוקיה

בעוד שאפולו בגופו הוא מיצוי תכונותיו הפיזיות של אידיאל 
נוסף לו הממד האנרגטי, הנמרץ, הבא לביטוי  הגבר הצעיר, 
— המעידה  ובידיו הפשוטות  הימנית  ברגלו   — גופו  בתנוחת 
מהרפתקאותיו  לאחת  בדרכו  קדימה  צועד  שהאל  כך  על 

במלחמת  האכיים  על  מֵגפה  הבאת  אם  בין   — הנודעות 
לזכות  ושב,  חוזר  כושל,  ניסיון  או  אכילס  בעקב  ירי  טרויה, 
חושף  המושלם,  בגופו  גאה  מכאן,  קסנדרה.  של  בחסדיה 
מקבילתו  לעומתו,  אפרודיטה  כול.  לעין  מערומיו  את  הוא 

י רו ק א פריס פ ו ני פו אפרודיטה
י י א וס א י קא ו פס פרי יווני קור

ור ר פ סנק אז י אר וזיאו אסי ק י

יווני קור י רו ק  אפולו ֶבלֶווֶדֶרה
יק וו וזיאו י י ר א נרא
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שהתפוח  הגם  כמותו,  פעלים  ורבת  האולימפי  היופי  לכתר 
באלות,  היפה  בתואר  זכתה  עתה  זה  שהנה  מעיד  בידה 
גופה במעטה גלימה היורדת מצווארה  מעדיפה להסתיר את 
ארצה. יתרה מזו, מן הצעיף המורם בימינה אנו למדים שיש 

והזרוע. הצוואר  גלוי:  שנותר  המעט  על  לכסות  בכוונתה 
ואפרודיטה ממונה אמנם על שורה ארוכה  הצמד אפולו 
של מטלות בסדר היום של בני תמותה, אך בראש וראשונה 
אחת  לא  המקבל  הארוטי,  והפן  האהבה  סמלי  הם  השניים 
ימינו. עם זאת — כפי שעולה  ממד פורנוגרפי במושגים של 
השניים  של  החיצוני  הביטוי   — שלעיל  הפסלים  משני 

בתכלית. שונה   — הפלסטיות  באמנויות 

*
סוגיית  ואל  האישה  של  מעמדה  אל  להתייחס  נבקש  אם 
אידיאל היופי הנשי בקנה־מידה היסטורי, הרי שיוון הארכאית 
ומגיע אל  600 שנים בקירוב  זמן הנמשך  והקלאסית — פרק 
היא   — הרביעית  המאה  של  השנייה  במחצית  וקצו  שיאו 
היפוך  סוגיית  המינואית.  התרבות  של  היפוכה  רבה  במידה 
היוצרות של ַמעבר מחברה מטריארכלית למבנה חברתי שבו 
מניח  להסבר  זכתה  טרם  הבלעדי,  התווך  עמוד  הוא  הגבר 
דרום  ואיי  שכרתים  הסברה  את  נקבל  אם  אלא  הדעת,  את 
ורווחה, מצב הפוטר  ידעו מאות שנים של שלום  הים האגאי 
המאפיין  הגברי  המיליטריזם  מרוח  הציבור  את  לכאורה 
כפי  וכיבושים  מלחמות  וללא  צבא  ללא  במלחמה,  חברות 
בינן  במלחמות  אם  בין  ההלניות,  המדינה  ערי  זאת  שידעו 
ובין אם במסעות כיבושים, החל במלחמת טרויה  לבין עצמן 
כן, בעוד שנשות המינואים  כי  וכלה בכיבושי אלכסנדר. הנה 
גלויות חזה וחושפות בגאווה את מחמדי גופן — מגמה, שאם 
ובאקריטורי, זכתה למעמד  ציורי הקיר בקנוסוס  לסמוך על 
מכף  גופן  את  מכסות  יוון  שנשות  הרי  אסתטי,  פולחן  של 

ראש.  ועד  רגל 
הגבר.  ביתר שאת במקרהו של  ניכר אף  היפוך הערכים 
הקיר  בציורי  להופיע  הממעט   — המינואי  שהגבר  בעוד 
ובאיורי הכדים — לבוש, מודר ומשוח בגוון חום המעיד על 
מעמדו הנחות, הרי שהיווני בעירום לא חדל להציג — לצורך 

המין.  אבר  בגופו,  הכותרת  גולת  את   — לצורך  שלא  או 
וביתר שאת בקרב אלי האולימפוס,  כך ברמת בני אנוש, 
ובראש וראשונה אצל העומד בראשם — זאוס, רודף שמלות, 
הרעמים  בין  והותר  די  זמן  המוצא  והומוסקסואל  פדופיל 
אלמוות,  ובנות  תמותה  בנות  לשגל  מנת  על  מפזר,  שהוא 

שנותיו.  במיטב  גבר  או  בשנים  רך  נער 
הוא  מטרויה,  צאן  רועה  הנער,  שגנימד  הסבור  זאוס, 
היצור היפה ביותר בקרב בני אנוש — כך לפחות למד לדעת 
את  לחטוף  בלבו  אומר  גומר   — הומרוס  אצל  הכתוב  מן 
למנותו  האולימפוס,  פסגת  שעל  משכנו  אל  להביאו  הנער, 
למסובים  יין  המגיש  מלצר  קרי,   — המשקים  שר  לתפקיד 
עם  זכר  משכב  במנעמי  לזכות  וכך  נצח,  חיי  לו  להעניק   —

"היפה בקרב בני תמותה". איברי המין הגלויים של השניים 
האלים.  אבי  של  לכוונתו  באשר  ספק  מותירים  לא 

 p aiderastia( ֶדַרסטיאה הציור מיטיב להציג את מנהג הּפֶ
( )אהבת נערים( המקובל בקרב אצולת הערים 
נוטל על עצמו  ואמיד  בוגר, רם מעמד  גבר  היווניות, כאשר 
שגילו  אמצעים,  דל  אך  ומבטיח,  נאה  צעיר  של  חינוכו  את 
בברכת  שזכה  לאחר   — הפטרון  דואג  זה  זמן  בפרק   .18-14
אבי הנער — להשכלתו של הצעיר, מציג אותו בקרב העילית 
וכך  השלטון,  דרכי  בסוד  אותו  מכניס  עירו,  של  החברתית 
המגיע  העלם  והנה  בכיר.  ִמנהלי  לתפקיד  אותו  מכשיר 
זכה  שבהם  וחינוך  השכלה  במידע,  מצויד  הי"ח,  לשנתו 
אתונה,  של  החברה  בצמרת  להשתלב  נכון  מיטיבו,  מכספי 
למיטיבו  מעניק  שהנער  התמורה  דלפי.  או  ארגוס  ספרטה, 
"חדוות  בימינו  לכנות  שנהוג  במה  הכרוך  הנאה,  גופו  היא 

המין". 
"פדרסט",  "פדרסטיה",  שהמונחים  להעיר  הדין  מן 
נושאים  אמנם  סדום",  ו"מעשה  זכר"  "משכב  "פדופיליה", 
ביוון  כך  לא  אולם  שלילית,  משמעות  של  נופך  בימינו 

להפך...  והקלאסית.  הארכאית 
לדבק  היוונים  בעיני  נחשבו  לנער  גבר  בין  מין  יחסי 
בעיני  חשיבותם  הייתה  רבה  כה  הציבור.  את  המלכד 
הכרה  להם  העניק  עצמו  שליקורגוס  היווני,  הגברים  ציבור 
והגדיר אותם: "דפוס חברתי מכריע  רשמית בחוקת ספרטה 
 העיר".*  אזרחי  בין  חופשית  יחסים  למערכת 

להרחבה ראו:  *
Doyne Dawson, Cities of the Gods. Oxford U. Press, 1992.

י י א א  זאוס וגנימד חטיפת )או אונס( גנימד
י אי פרר י ו יאו אר וזיאו
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הקורוס מול הקוֵרה

א י ( A ristodik os) יקוס ו אריס י פס קורוס
ונ א י ו יאו אר י או וזיאו ס פנ י י

י י א י ( A ristodik os) יקוס ו אריס קורה
ונ א י ו יאו אר י או וזיאו ס פנ
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הנער,  של  בהתפתחותו  מכריע  כשלב  הפדרסטיאה, 
הגבר שזכה  גוף  חוללה בתורּה את האידיאל האסתטי של 
הוא  הקורוס   .) , kouros( עלם   — "קורוס"  לכינוי 
קנוני  התגלמות הנעורים של הפדרסטיאה, שזכתה למעמד 
 776 בשנת  שהחלו  בעירום  האולימפיים  המשחקים  עם 
לספירה,   394 שנת  עד  שנים  לארבע  אחת  נערכו  לפנה"ס, 
באימפריה  המדינה  כדת  הנצרות  קבלת  עם  רק  וחדלו 

הרומית. 
בהיבט  זהים  טבעי,  בגודל  רובם  רבים,  קורוס  פסלי 
ואף האנטומי. הפסל בעירום מעיד על התבוננות  האסתטי 
מפתיע  בנטורליזם  ומשרטט  סל  הּפַ של  מדויקת  אנטומית 
לצד  האידיאלי.  האתלט  של  השרירי  גופו  מבנה  את 
להיות  לכאורה  האמורה   ,(Ko r ( הקורה  ניצבת  הקורוס 
המקבילה  והיא  הגברי,  האידיאל  של  הנשית  ההתגלמות 
הגבירה  האירוניה,  למרבה  אולם  אפולו.  מול  לאפרודיטה 
דבר.  לצופה  מעניקה  אינה  רגל  כף  עד  מראש  המכוסה 
העדפותיו  על  מעיד  השניים  בין  זה  שפער  לציין  למותר 
רובו של  והאסתטיות של האתונאי המצוי במהלך  המיניות 

לפנה"ס.  הראשון  האלף 
בין אפרודיטה הלבושה לאפולו  שוב, בדומה להשוואה 
גם בעולם של מטה העלם  הנה  העירום בעולם של מעלה, 
הגם   — הקורה  בעוד  המתנוססת,  בזכרותו  גאה  השרירי 

— מעלימה מעינינו  פניה  וחיוך על  שהיא מקושטת כדבעי 
גלימתה.* קפלי  בין  הנעלמות  לחמודותיה  רמז  כל 

אסתטי,  אידיאל  של  במעמד  הזוכה  הגברי,  העירום 
הוא  הנאה  העירום  מוסרי.  מעמד  ההלנית  בתרבות  מקבל 
הברברים.  עולם  לבין  המתורבת  ההלני  בין  המבדיל  זה 
פי  על  ורציונלי.  כמעשי  העירום  את  מתאר  אפלטון 
תוקידידס, העירום הוא קנה־מידה לשוויון ולדמוקרטיה, כמו 
היווני  הדמוקרט  לעומת  כן,  כי  הנה  ולחופש.  לפשטות  גם 
פאר,  במלבושי  הצופה  את  להרשים  מבקש  שאינו  בעירום 
בגדי  באמצעות  חברתי  במעמד  לזכות  הברברים  מבקשים 
במחלצותיו.  הספון  לאיש  שקרי  תיאור  המעניקים  חמודות 
ובעונה אחת,  בעת  ורוחני  צורני  אידיאל  אפוא  הוא  העירום 
קאי  ה־"קלוס  של  האריסטוטלית  הנוסחה  התגלמות  הוא 
והתוכן,  הצורה  זהות  קרי:   ,)  ( אגתוס" 
ואף  מטה,  של  בעולם  כך  והיפה.  הטוב  של  הערכי  במובנם 

מעלה.  של  באולימפוס  שאת  ביתר 
ארוס ואפרודיטה הם סמלי האהבה הארוטית במיתולוגיה 
הגברת  בפני  אברו  את  חושף  שארוס  בעוד  אולם  היוונית. 

להרחבה ראו:  *
 W.A. Müller. Nacktheit und Entblossung in der
 altorientalischen und alteren griechischen Kunst. Leipzig,
1905.

נ איי רו נו א וזיאו ס פנ 350-375 אסי ק י י יור ארוס ואפרודיטה
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מכף  הלבושה  אפרודיטה,  כוונותיו,  על  לה בשמאלו  ומסמן 
לציפור  לבה  תשומת  את  להעניק  מעדיפה  צוואר,  עד  רגל 

שבידה.  הדרור 
היא המטלה הרביעית  חזיר הבר בהר ארימנתוס  לכידת 
י"ב המטלות שנטל על עצמו הרקלס. לאחר שלכד את  מבין 
פרסאוס  של  נכדו  אוריסתאוס,  אל  אותה  הביא  המפלצת 
שהכין  בכד  מחסה  למצוא  וביקש  נבהל  זה  מיקנוס.  ומלך 
כביום  עירום  שהוא  לו  די  לא  הרקלס,  זה.  לצורך  מראש 
היוולדו, אלא שעליו לחשוף את זכרותו לצופה. לשם כך הוא 
מוטיב  שהיא  תנוחה  הכד,  על  השמאלית  רגלו  את  משעין 
מרכזי בציורי הכדים היווניים בעידן הקלאסי. אתנה, לעומתו, 
גופה, שכבות שמלותיה מסתירות כל חלקה  הידועה בחיטובי 

הגברי.  העירום  עקרון  של  האסתטי  ניגודו  והיא  טובה, 
אחת היא אפוא במה עסוק הגבר היווני, בדרך כלל ידאג 
בפרסקו  דווקא  לאו  וזאת  הצופה,  לעין  אברו  את  לחשוף 
יומיומית.  בהתנהלות  אם  כי  מקדש,  או  ארמון  קירות  על 
יין או מים המוגש לשולחן  וכך על כד  כך על קערת פירות 

המשפחה.  בחיק  ערב  בארוחת 
הנה כי כן, כאשר אכילס חובש את פצעו של פטרוקלוס, 

הטרויאנים,  מול  בקרב  נפצע  עתה  שזה  האינטימי  רעהו 
על  שיקל  מנת  על  לצדדים  ברכיו  את  לפשוט  דואג  הפצוע 
זכרותו הגלויה של פטרוקלוס היא  הצופה לראות את אברו. 
המשעשע  הפרדוקס  לקרב.  הגבר  יצא  שכך  לעובדה  עדות 
קסדה  שריון,  חבוש  לקרב  היוצא  בלוחם  מדובר  כי  הוא 
בגופו  ביותר  הרגיש  האבר  אך  במגן,  ואוחז  ברכיים  ומִגני 

האויב.  של  לחרבו  גלוי 
ארטמיס  אחר  רודף  מתבאי,  הגיבור  אקטאון,  כאשר  או 
ומזין בה את עיניו בעודה רוחצת בעירום, ארטמיס  הבתולה 
אלה  הם  וכלביו  בר,  לחזיר  אותו  הופכת  בגבר,  נוקמת 
הרף  באותו  אולם  החדשה.  בדמותו  אדונם  את  הטורפים 
דואג  למראה,  נאה  גבר  עדיין  והוא  צורה  שינה  בטרם  עין, 
ניצבת  זו  לצערו,  לעיני ארטמיס.  אברו  מיודענו לחשוף את 
המחלצות  בשפע  טובה  חלקה  כל  מסתירה  בעודה  מולו 

שלגופה. 
ומסב  במים  קערה  הממלא  מלאכתו,  בשגרת  העבד  כך 
 — דבר־מה  עוד  ממנו  מבקשת  גברתו  שמא  לאחור  ראשו 
את  ולהציג  לאחור  השמאלית  רגלו  את  להסיג  גלויה  עילה 

מבושיו. 

ר ו וזיאו קירו ס פנ 500 יור הרקלס מביא את חזיר הבר לאוריסתאוס
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 אכילס חובש את רגלו של פטרוקלוס
י ר יק וזיאו ס פנ י י א יור

 אקטאון וארטמיס
ר ו וזיאו ס  פנ י י ר א יור

 עבד ממלא קערה במים.
ס פנ י י א יור

 יאסון ומדיאה לוחצים ידיים.
ספיר ניי א י רו וסק
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 — מדיאה  של  ימינה  את  בימינו  הלוחץ  יאסון,  גם  וכך 
ברית  לאות  המקודשת,  היד  לחיצת   ,dextrarum junctio

בנישואיהם. עולם 
בין  המכריע  הדו־קרב  הוא  באיליאדה  מרכזי  אירוע 
ניצבים בטווח מגע קריטי, והעובדה  הקטור לאכילס. השניים 
שדווקא בשלב זה שניהם פושטים את מִגניהם הצדה, כמוה 
הכוונה  כמקובל,  אולם  לדעת.  איבוד  של  מודע  כניסיון 

המבושים.  גילוי  היא  הכפייתית 
אידיאל היופי הבא לידי ביטוי בגופו של הקורוס במובן 
יד ביד עם הערצת העלומים  יחד, צועד  האסתטי והאתי גם 
מימנרמוס,  זאת  להביע  היטיב  הזהב".  "גיל  מפני  והחרדה 
של  ימיה  בן  לפנה"ס,  השביעית  המאה  מתחילת  משורר 
ראש  על  אלים  כ"קללת  הזקנה  את  רואה  האיש  סאפפו. 

בחלד": אדם 

ָבִרים... ַהּגְ ל  ּכָ ין  ִמּבֵ ַהּתַֹאר   ְיֵפה 
ָיָמיו, ֵמיַטב   ָחְלפּו 

ְיָלָדיו  ֲאִפּלּו 
עֹוד. דּוהּו  ְיַכּבְ לֹא 

.  .  .

ֵמיָטָבם ּבְ ַהּפֹוְרִחים  ַהּתַֹאר   ְיֵפי 
ָלֶנַצח. ָיִפים  ֵאר  ָ ְלִהּשׁ ָיְכלּו  ַאְך   לּו 

עֹוֵבר ֲחלֹום  מֹו  ּכְ ִחי,  ּדֶ ַעד  ָקָצר   ֲאָבל 
ָהֲעלּוִמים. ּתֹור   הּוא 

ַהְמַרֶחֶפת ְקָנה  ַהּזִ ִהיא  ְוַאְכָזִרית  ה   ָקׁשָ
ָהָאָדם. ל  ׁשֶ רֹאׁשֹו   ֵמַעל 

ְקָלָלה. ּכִ מֹוָה   ּכָ
ּוְמתֶֹעֶבת נּוָאה   ׂשְ

ֵעיָניו ט  ַמּבַ ֶאת  ֶלת  ְמַעְרּפֶ  ִהיא 
 מֹחֹו...  ַמְקָהה 

י רי וזיאו ס פנ י י א איור קרב בין אכילס להקטור דו
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ס פנ י י א איור  תחרות ריצה באולימפיאדה
י א י ק י א ו ר א ר ים ר א

ר ו וזיאו י ר א פו נו א

ים פ ני רים ים פו ני הנראידות ריקוד 
ור יק ס פנ י י א אייר ם או ירום
וזיאו י קרסו ררו נ ו ר ו י או י ו ו ני

ונ א י ו יאו אר

הפרסי האויב  מול  בקרב  אלכסנדר  גיסות 
ר סנ א ר ו ים ארו פר
וזיאו ס פנ י י ר א ו

ירום קו י פיי י ו נ איס
ר ו ו קר יאורי י וקס פר יאו י
אי יאו זא ו י י יי

ו ר ו י יווני ם ו ו ר ק
ריי ור יים ר ני רא

ו רא קס ו ופו
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שש שהן אחת

 דמטר
ס פנ ונ רא א אי רו ק

 ארטמיס
ס פנ ונ רא א אי רו ק

 הרה
ס פנ ניי א אי רו ק

 אפרודיטה מקנידוס
ס פנ ונ רא א אי רו ק

 קאריאטידות
י רי וזיאו ס פנ ניי א זר ו

ראש אתנה
ס פנ ניי א י רו ק
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אחותו  הרה,  קאריאטידות:  וצמד  נעלות,  גבירות  חמש 
עולם  על  ממונה  האלים,  אבי  זאוס  של  חיקו  ואשת 
נודעת באישיותה השסועה: מזה דמות  והנישואין,  הנשים 
קנאית  ומזה  האולימפוס,  פסגת  על  ומרוממת  מלכותית 
ורודף  הפדופיל  בעלה  של  בגידותיו  בגין  הן  ונוקמת, 
כיוון שפריס העדיף את אפרודיטה על פניה  והן  השמלות 

האלות.  שבין  היפה  את  לבחור  נתבקש  כאשר 
הלידה  הציד,  אלת  זאוס,  של  מבנותיו  ארטמיס, 
אהבתה  פרשת  לרבות  במעלליה  הנודעת  והבתולים, 
בטעות.  הנראה  ככל  מידה,  הנופל  לציד  חברה  לאוריון 
ונטרף  בר  לחזיר  נהפך  במערומה  אותה  הרואה  אקטאון 

כלביו.  בידי 
על  היתר  בין  ממונה  והקציר,  האסיף  אלת  דמטר, 
והמוות.  החיים  ומחזור  המשפחה  קדושת  הפוריות, 
פוסידון  עם  מין  בפרשיות  דמטר  נודעת  השאר  בין 
מידיו  בתה  פרספונה  את  לחלץ  הנואשים  ובניסיונותיה 

המתים. עולם  אל  הבת  את  שחטף  האדס  של 
אתנה, היא פאלאס אתנה, מי שיקצר המצע לתאר את 
והצדק,  עלילותיה: אלת החוכמה, האומץ, ההשראה, החוק 

והמלאכה. האמנויות 

האידיאל  שהיא  ולציין  לשוב  למותר  אפרודיטה. 
הקלאסי.  היופי  של  האולטימטיבי 

על  הקרויות   — אלו  של  ייעודן  כל  הקאריאטידות  כך 
היה   — פלופונס  במרכז  קדומה  עיר  קאריה,  של  שמה 

במקדש.  התמיכה  עמודי  את  בדמויותיהן  לפאר 
וקורותיהן  עלילותיהן  מגוון  שלאור  אפוא,  היה  צפוי 
ביטוי  המבצע  האמן  יעניק  הגבירות,  של  המרתקות 
שהן   — והשש  הדבר,  כך  לא  אולם  פניהן.  במבע  לכך 
פורמלי  ביטוי  אם  כי  אינן   — זו  למגמה  מייצג  מדגם  אך 
כך השיער המתולתל,  היופי הנשי.  לאידיאל הקלאסי של 
בין  לחלוטין.  הזהים  הפנים  תווי  וכך  שמעליו,  הסרט  כך 
השפתיים  המצח,  מן  סימטרי  כֵחלק  הישר  האף  זהו  אם 
העיניים  או  חיוך,  של  בדל  ולּו  הנעדרות  המאופקות 
נותרים  אנו  כלשהו.  מבע  הקלסתר  מן  המֹונעות  הריקות 
למה  יחד  החוברות  המושלמות  הפרופורציות  עם  אפוא 
הביטוי  כי  לציין  יש  זאת  עם  הקלאסי".  "היופי  שמכונה 
לפועלן של הגבירות הנ"ל נשקף בנושא הפסל, ציור הכד 
היער,  חיות  בציד  ִחציה  את  יורה  ארטמיס  הפרסקו:  או 
של  בחברתו  דמטר  פריס,  מול  במערומיה  ניצבת  הרה 
 זאוס.  של  מראשו  מזנקת  ואתנה  פוסידון, 
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כיצד על פריס לשפוט בתחרות אלת היופי

האמור  מכונן  אירוע  אחר  היוונית  במיתולוגיה  המבקש 
פריס,  במשפט  אותו  ימצא  האישה,  יפי  אידיאל  את  לשקף 
נסיך טרויה לבחור את היפה באלות  אשר במהלכו מתבקש 
לפני העלם  ואפרודיטה מתייצבות  האולימפוס. אתנה, הרה 
הפיתויים  ולאור  היטב,  אותן  שבחן  לאחר  וזה,  הנאה, 
לו  בוחר באפרודיטה, המבטיחה  וההבטחות ששמע מפיהן, 

תבל.  בנשות  היפה  הלנה,  של  אהבתה  את  בתמורה 
הציור,  גדולי  של  ארוכה  לשורה  עילה  סיפק  האירוע 
ברובנס,  עבור  הט"ו,  במאה  ורפאל  קראנאך  בלוקאס  החל 
ופייר  ועד למקס קלינגר בשלהי המאה הי"ט  ואטו,  אנטואן 

אוגוסט רנואר בתחילת המאה העשרים. כל אחד מהם ביקש 
לעצב ב"משפט פריס" את אידיאל היופי של העירום הנשי 
בזה  הפך  פריס  משפט  ומוטיב  וסגנונו,  דורו  תפיסת  פי  על 

העירום.  לסמל  האופן 
ובפיסול  בציור  היצירות  מספר  התמיהה,  למרבה  אולם 
ביוון עצמה, הוא שולי לעומת  והקלאסי  מן העידן הארכאי 
זו בלבד,  ולא  זה.  שפע התיאורים בכתב המוקדשים לנושא 
כשהן  פריס  בפני  כאן  מופיעות  הגבירות  ששלוש  אלא 

.)60 )עמ'  המחלצות  במיטב  היטב  חבויות 
של  זו  בסוגיה   — ומשעשע  נוסף   — רציונלי  בלתי  היבט 

אסי ק יא אי וקו ר נו יו ו נ 1634 נס רו פאו ר משפט פריס פ
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נ א א יר נ רוי נסי פריס פני י ס ר ס פנ י י א י רא איור  משפט פריס
ונפים ונים קופי ק וקפ י אפרו וא רא ו ר ו ר א ני ז ואו קס ו

וזיאו ס פנ י י א א איור משפט פריס
ו א ו יר ז ואו יו פריס יורק ניו י רופו

פניו ו ני רא ר ם

 הלנה ומנלאוס.
ס פנ י י א איור
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לאוריפידס.  טרויה"  ל"נשות  האיור  הוא  הלבושה,  הגבירה 
מנלאוס מצהיר נחרצות שבכוונתו להרוג את אשתו הבוגדת, 
הלנה מבקשת להגן על חייה ומסבה את תשומת לבו למה 

פריס".  של  "משפטו  בעקבות  שהתרחש 
הלנה: 

הוטל  פריס  על  שאירע.  מה  הנה  ...הקשב, 
פאלאס  אלות.  שלוש  בין  בתחרות  לשפוט 
ואת  הפריגים  גיסות  על  שלטון  לו  הבטיחה 
שאם  התחייבה  הרה  ֶהלאס.  של  חורבנה 
ועל  אסיה  על  שלטון  לו  תעניק  יבחר  בה 
מרחביה של אירופה. אך קיפריס דיברה ברוב 
דברתה  את  לו  ונתנה  יופיי  על  התלהבות 
שים  עתה  בתמורה.  יזכה  בי  יבחר  שאם 

זכתה  קיפריס  מדברי.  העולה  למסקנה  לב 
נישואי לתועלתה של  ועד עתה היו  בתחרות, 
הלאס. אינכם משועבדים לשלטון ברברי, ולא 
הובסתם במלחמה. אלא שיתרונה של הלאס 

ליופיי.  קורבן  נפלתי  שלי,  אסוני  היה 

הזועם  מנלאוס  הגברת,  של  הטעם  דברי  אף  על  ואולם, 
ומבקש להכותה בחרבו. אך המום  מסרב להאזין להסבריה 
הפרדוקס  לארץ.  חרבו  נשמטת  אוריפידס(,  פי  )על  מיופיה 
נובע מהעדר ההיגיון שבמעשה הבעל. הלנה לא פשטה את 
למנלאוס  אפוא  גרם  מה  חמוקיה.  את  הציגה  ולא  בגדיה 
שבעוד  לציין  למותר  מזו,  יתרה  עשתונותיו?  את  לאבד 
הצדקן  הבעל  ספרטה,  מלך  למותיה,  ׂשַ את  עוטה  הרעיה 
 אברו.  את  לחשוף  דואג  בניאוף,  רעייתו  את  המאשים 
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ֶהטאירה — מנערת ליווי לאידיאל העירום הנשי

ושומרת  חוקיים  צאצאים  לנו  יולדת  הרעיה 
לעומתה,  ההטאירה,  ביתנו...  על  בנאמנות 

החיים.* שמחת  את  לנו  מעניקה 

רעייתו של ההלני המצוי — קל וחומר של הגבר ממרומי 
החברה — הייתה, כאמור לעיל, נכס פרטי של הבעל שאותו 
ירש מאביה, ותפקידה — כפי שציין זאת דמוסתנס — הוגבל 
היא  מוחלטת  נאמנות  הבית.  וניהול משק  צאצאים  להבאת 
לבגוד  בחרה  ואם  היומיומית,  בהתנהלותה  בסיסי  כלל 
להורג,  להוצאה  צפוי  המאהב  היה  מעשה,  בשעת  ונתפסה 

עליה.  חרב  הנואפת  של  ועולמה 
דרכים   — לעיל  כאמור   — מצא  זאת,  לעומת  הבעל, 
לפרוק את תשוקתו המינית בין חמוקיו של הנער בן חסותו, 
והן את הספרות ההלנית,  ציורי הכדים  נושא הגודש הן את 

ברובה.  האתונאית 
ההיבט  שלפיה  ההנחה  את  נקבל  אפילו  אולם, 
מעוגן  עוצמה,  רב  היה  ההלנית  בחברה  ההומוסקסואלי 
ביוון העניקו  עולם פטריארכלית, שגדולי ההוגים  בהשקפת 

דמוסתנס בנאומו: "אפולודורוס נגד נאיירה".  *

לה את סמכותם, עדיין טבע האדם מחייב שרובו של ציבור 
שהרעיה  מאחר  לוויה.  כבת  האישה  את  העדיף  הגברים 
לבעל  לוויה  בת  של  ממעמד  מודרת  הייתה  הנורמטיבית 
ופוגש את בני מעמדו בסימפוזיונים,  הממלא תפקיד ציבורי 
נאות  תחליף  אחר  לבקש  המצוי  ההטרוסקסואל  על  היה 

לרעייתו. 
הזונה בקרן רחוב שהיטיבה לספק את צרכיו לזמן קצר 
 — בצוותא"  )"שתייה  ההלני  הסימפוזיון  בחשבון.  באה  לא 
יוון, היה מפגש  (, מוסד מרכזי בחיי החברה של 
של העילית החברתית אשר במהלכו התווכחו, ריכלו, רקמו 
לסימפוזיון  העילות  אחת  רעהו.  את  איש  והכירו  מזימות 
בעלי  רובד  אל  לפרקו  שהגיע  העלם  של  הכנסתו  הייתה 
בתחרות  פייטן  של  ניצחונו  הייתה  אחרת  עילה  השררה. 
שירה, ואכן כזה הוא ה"סימפוזיון" של אפלטון הנערך בביתו 
של אגתון המשורר, מי שמזמין את רעיו ל"שתייה בצוותא" 

שירה.  בתחרות  זכייתו  לכבוד  ביתו  אל 
הסימפוזיון דרש אפוא ממשתתפיו השכלה מקפת, ברק 
 — מוזיקלי  כישרון  וכן  הומור  רהוטה,  לשון  אינטלקטואלי, 
מילאו  והלחן  שהמחול  בעובדה  בהתחשב  ערך  רב  נתון 

החברתית.  העילית  של  מפגש  באותו  מרכזי  תפקיד 

 הטאירה אוחזת בכד יין
י וזיאו אוס ס פני י י א ונ א יור

הטאירה משובבת את נפשו של אחד מבאי האירוע איור לסימפוזיון
ר ס פנ 480-490 ר או אי אר י איור

ו וס נו א וזיאו
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נדרשה   — ההיא  העת  של  הקורטיזנה   — ההטאירה 
בסולם  לעלייתה  כתנאי  תכונות  אותן  בכל  להצטיין 
ואכן, ההטאירות  המעלות אל החלונות הגבוהים של אתונה. 
הן  ובכתובים,  בציור  שהונצחו  כיוון  עמנו  נותרו  ששמותיהן 
ידועה בציבור  התגלמות של אישה משכלת, בולטת ביופיה, 
מבכירי  אחד  של  כפילגש  מעמדה  בזכות  הן  משמע,  תרתי 
והן בשל מעורבותה החברתית והפוליטית. הטאירה  השלטון 
פילוסופיה,  על  שיחה  לגלגל  ולנגן,  לשיר  לרקוד,  מיטיבה 
היטב  מעורה  והיא  ומדינה,  דת  בענייני  דעתה  את  להביע 

הגבוהים.  בחלונות 
פריקלס,  של  פילגשו  אספאסיה,  היא  מכולן  הנודעת 
נודעות  גבירות  של  לאם־טיפוס  הימים  ברבות  שתהיה 
כך  ביופיין.  הטבוע  הפיתוי  כושר  בזכות  רם  למעמד  שזכו 
פונדק  בעל  של  בתו  לספירה,  השישית  במאה  תיאודורה, 
אותה  הנושא  הקיסר  יוסטיניאנוס  של  לאהובתו  שתהיה 

ביזנץ.  בקיסרות  המרכזית  לדמות  ותהפוך  לאישה, 
החריפה  המשכלת,  היפהפייה  ּפּואטֵיה,  דה  דיאן  גם  כך 
במאה  צרפת  מלך  השני,  אנרי  של  פילגשו  והשאפתנית, 
לאישה  ומעלה  זמן של עשרים שנים  לפרק  ההופכת  הט"ז, 
דה  קתרין  על  להאפיל  ומצליחה  בצרפת,  ביותר  המשפיעה 

המלך.  של  החוקית  חיקו  אשת  מדיצ'י, 
סופיסט  אלקיפרון,  עורך  דמיונו,  פרי  ממכתביו,  באחד 
אתונאי, ככל הנראה מן המאה הרביעית, השוואה משעשעת 

ס פנ י י א יווני קור י רו ק אספאסיה
יק וו וזיאו

רי י ו יאו אר וזיאו ס פנ י י א איור יק א ים י וס או נ נ איר סימפוזיון
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בין סוקרטס להטאירה המצויה. בדו־שיח המתנהל בכתובים, 
האלמונית:  הלוויה  בת  משיבה 

אנו מיטיבות לחנך את הגבר הצעיר לא פחות 
מן הסופיסט המצוי. קח למשל את אספאסיה 
מן  מי  וחשוב  צא  מזה.  סוקרטס  ואת  מזה 
אחד  מצד  הגבר.  את  לחנך  מיטיב  השניים 
ומצד  פריקלס,  תמצא את התלמיד המצטיין 
ידוע לשמצה מי  אוליגרך  שני את קריטיאס 
וחידות  הבלים  הבלי  על  זמנו  את  שהשחית 

שחר.* חסרות 

נוספת שהרחיקה לכת אף מפילגשו של פריקלס  גבירה 
שהסיתה  מי  מוקדון,  אלכסנדר  של  לווייתו  בת  תאיס,  היא 
הראשון,  תלמי  של  פילגשו  הייתה  פרספוליס,  לשרפת 

אלכסנדר. מות  לאחר  לו  ונישאה 
(, ההטאירה של אפלטון,  ( ַארֵכָנסה  וכך גם 

נאה: אפיגרם  הפילוסוף  הקדיש  שלה 

ָהִעיר, ִמּקֹולֹופֹון  ַאְרֵכָנָסה  ִהיא  י  ִבְרּתִ  ּגְ
ֶטת. ִנּבֶ ָמָרה  ַאֲהָבה  ְקָמֶטיָה  ין   ִמּבֵ

ְנעּוֶריָה, ּבִ ָפה  ַהּיָ ֶאת  ַגׁש  ּפָ ׁשֶ ִמי   ֻאְמָלל 
לֶֹהֶטת ַהּמְ ָהֵאׁש  ָהְיָתה  נֹוָרָאה  י  ּכִ  ַיַען 

ִלְפסַֹע. ָהֻאְמָלל  ַעל  ָהָיה  ּה  ְרּכָ ּדַ

בתולדות  שקבעה  זו  מכולן,  היפה  ההטאירה  ואולם 
לידי  בא  שזה  כפי  הנשי  היופי  אידיאל  את  האמנות 
 )  ,Phryne( פרינה  הייתה  ממילו,  בוונוס  ביטוי 
פרקסיטלס  של  והמודל  הפילגש  המוזה,  מביאוטיה. 
שפיסל  מי  הקלאסי,  העידן  בשלהי  יוון  סלי  ּפַ גדול   —
פרינה,  כאמור  — שהיא  בגודל טבעי  בעירום  אישה  ראשון 
את  להנציח  מנת  על  כן,  כי  הנה  מביאוטיה.  ההטאירה 
היווני  סל  הּפַ נזקק  אפולו,  של  הגברי  העירום  מקבילת 

צמרת.  זונת   — להטאירה 
סל בהתלהבות. המבקרים  עם הצגתו לציבור התקבל הּפֶ
נשמה  להטביע  פרקסיטלס  של  בידו  "עלה  כי  הסכימו 
לקוראיו  מספר   — צידון  איש  המשורר   — אנטיפטר  בשיש". 
שאפרודיטה עצמה הגיעה למקום, התבוננה ביצירת המופת, 

פלטה:  ואף  התפעלותה  את  הביעה 

לראותני, בעירום  זכו  ואנכיסס  אדוניס   פריס, 
בידו  עלה  כיצד  פרקסיטלס,  אך  אותם,  ידעתי 

הדבר?**

בעוון  למשפט  נתבעה  שפרינה  לציין  הראוי  מן  עוד 
לנטות  עלול  הדין  שפסק  היה  נראה  כאשר  קודש.  חילול 

 Letters of Alciphron, Aelian and Philostratus. Loeb :מתוך  *
.Classical Library, 1949

 Loeb( ה'  כרך  היוונית,  האנתולוגיה  צידון.  איש  אנטיפטר   **
.)Classical Library, 

וזיאו ס פרקסי יווני קור י רו ק אפרודיטה מְקנידוס
זא ם ר או זור ם יים ר קי ו רא יים י א רו י או
ס פרקסי ו פס אסי ק ר ס ק נא ק וא א רא
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65 אסי ק ו אי אר יוו

נונו ס י רו רס ספיר ניי א ָמזארן ונוס 
ו זאר יפורני ק ס אנ וס י ז ר ס פרקסי

א זיק רו ס א פי י ואי י י ו י Mazarin
ארו קופ ו י פס

רוס סנ א ו פס פרי נרא ס פנ 100-130 ונוס ממילו
ר ו וזיאו ו ס יו י י יר י זו נו פס י יו אנ

ופ פס פ ר ו קרים א ז י

ו י ונוס
ים י א ו
זו זר ם

יים י זו רי י

מול  בעירום  ועמדה  בגדיה  את  פרינה  הסירה  לחובתה, 
חמודותיה  למראה  בדין.  היושבים  של  המשתאות  עיניהם 
רך  אם  הוברר  טרם  אשם.  מכל  לנקותה  השופטים  מיהרו 
נוכחו לדעת שיופי כה נשגב  גופה או שמא  יפי  לבם לנוכח 
מעיד על מוצא אלוהי, המציב אותה מחוץ לתחום שיפוטם 

אנוש.  בני  של 
הפך  בעירום  נשים  פיסול  הגדולה,  ההצלחה  לאור 
הגודש  ההלניסטי  העירום  דוגמאות  שפע  מבין  לאופנה. 

השפעתו  את  המציגות  שתיים,  לציין  די  המוזיאונים,  את 
של  בקירוב  שנים   500 פני  על  פרקסיטלס  של  המאוחרת 

במרכזו. שרומא  ההלניסטי  בעידן  הנשי  העירום  פיסול 
לאחר ביקור באיטליה, שבמהלכו התפעל מן הממצאים 
להם  להעניק  רילקה  מריה  אריך  החליט  הארכיאולוגיים, 
ההטאירה  את  להנציח  ביקש  היתר  בין  בשירה.  ביטוי 
"קבֵרי ההטאירה" אשר עיקרו נמסר בזאת בתרגום  בשירו 

עברי. 
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נאוו66 י ר

I n ihren langen H aaren liegen sie 
mit braunen, tief in sich gegangenen Gesichtern.

קבֵרי ההתאירה
H E T A R E N - G R A B E R

ַהחּומֹות ּוְפֵניֶהן  ָהָארְֹך  ָער  ּשֵׂ ּבַ ׁשֹוְכבֹות  ֵהן 
ֲעצּומֹות  ֵעיֵניֶהן  ּתֹוָכן,  ֶאל  ָבר  ּכְ ֶזה  ָנמֹוגּו 

ם  ׁשָ ְלֵאי  ַהְרֵחק  ָטן  ַמּבָ ָנְתנּו  מֹו  ּכְ
ִפיֶהן ּבְ ָרִחים.  ּפְ ָפַתִים,  ׂשְ ָלִדים,  ׁשְ

ְנָהב  ֶ ִמּשׁ ְחָמט  ׁשַ ֵלי  ּכְ ׁשּורֹות  מֹו  ּכְ ּבֹוְרקֹות  ִים  ּנַ ׁשִ
ּוְכחּוׁשֹות ּקֹות  ּדַ ֲעָצמֹות  ְצֻהּבֹות,  ִניִנים  ּפְ ָרִחים,  ּפְ

ק  ְמֻצּמָ ֵלב  ַעל  לּויֹות  ּבְ ֲארּוגֹות  ִלימֹות  ּגְ ָיַדִים, 
ְוָקֵמַע  ֲאָהִבים(  ת  )ַמּתַ ַעת  ַטּבַ ַחת  ּתַ ַאְך 

ֶרת ִנְסּתֶ ֶקֶבר  בֹור  ּבְ ׁשּוָקה  ַהּתְ נֹוְתָרה  ֲעַדִין 
ַהּכֹוֶתֶרת. ֲעֵלי  ּבַ ָקֶצה  ַעד  דּוׁש  ּגָ

ֵסֶדר ְללֹא  זּורֹות  ּפְ ְצֻהּבֹות  ִניִנים  ּפְ ׁשּוב 
ֲעֵליֶהן רּוף,  ַהּשָׂ ַהחֶֹמר  י  ּדֵ ּכַ ָוׁשּוב   ׁשּוב 

תֹות ַהּמֵ ִבירֹות  ַהּגְ יֹוְקְנאֹות  ּדְ ָעתֹו  ׁשְ ּבִ רּו  ֻצּיְ
ִמים ׂשָ ַהּבְ ְצלֹוִחית  ל  ׁשֶ ָירֹק  ֶון  ּגָ ְתֵמי  ּכִ

ַח ִמְזּבֵ ַעל  ֵאִלים  ל  ׁשֶ יֹוְקָנאֹות  ּדְ ְפָרִחים.  ּכִ ֵריָחן 
יִזים ַעּלִ ֵאִלים  ִעם  רֹום  ּבָ קֹוְרִטיָזנֹות 

ַיְרָקן ֶאֶבן  ּבְ לּוָפה  ּגְ ית  ַחְרּפּוׁשִ ַאְבֵנט,  ל  ׁשֶ ָבִרים  ׁשְ
ֲעצּוִמים. ִמין  ֶאְבֵרי  ְוָלֶהם  ְסלֹוִנים  ּפִ
ָרץ, ֶבר  ּגֶ ָמחֹול,  ּבְ ַנֲעָרה  צֹוֵחק,  ה  ּפֶ

ה ְקַטּנָ ת  ֶקׁשֶ ל  ׁשֶ צּוָרה  לֹו  ז  ּפָ ַאְבַזם 
ַחִיים. ַעל  ּבַ ְדמּות  ּבִ ָקֵמַע  ִצּפֹוִרים,  ְלֵציד 

.  .  .

ְדָבִרים ּבִ ָקֶצה  ַעד  דּוׁשֹות  ּגְ ׁשֹוְכבֹות,  ֵהן  ְוָכְך 
ַצֲעצּוַע ְמָלאָכה,  ִלי  ּכְ ֲעִדי,  ְיָקִרים,  ָבִרים  ּדְ

ִחימֹות ַמׁשְ ְוֵהן  בּור,  ְוׁשָ זֹול  יט  ְכׁשִ ּתַ
זֹוֵרם ַנַחל  ל  ׁשֶ ִחיָרה  ַמׁשְ ית  ְחּתִ ּתַ מֹו  ּכְ

ָהר ַהּנָ ית  ְחּתִ ּתַ ֵהן  ָהיּו  ַעם  ּפַ י  ּכִ
ַעל ִמּמַ רּוַח  ִקְצֵרי  ִנְמָהִרים  ים  ּלִ ּגַ

ְועֹוד. עֹוד  הֹות  ִלׁשְ ׁש  ְמַבּקֵ ֶאָחד  ל  ּכָ

.  .  .

ְנָעִרים  ֲעַדת  ׁשֶ ים  ְלִעּתִ ְוֵיׁש 
ְויֹוֶרֶדת ְלדּות  ַהּיַ ַהר  ֶאת  ּפֹוֶרֶצת 
ִנְכָלִמים ים  ׁשִ ְמֻבּיָ ִלְטּבֹל  ַחל  ּנַ ּבַ

ָהר ַהּנָ ית  ַתְחּתִ ּבְ ְמָצא  ּנִ ֶ ׁשּ ַמה  ִעם 
יֵבם ׁשִ ּתְ לּוָלה  ַהּתְ ָדה  ַהּגָ ר  ֲאׁשֶ ַעד 

 ֶאה...  ּיָ ּכַ ִציאּות  ַלּמְ

ו אס אסי ק יופי ניק ניסיו איר א ו
ר או ז ם אסי ק פיסו ר נ ס ופרקסי יאס פי

וא ופ אי יו קרים א וקי י ר א סו יי
ס פנ י י א קו ר ו אי פס

וס י יאו נרא ר י רי וזיאו
ו ניק ניסיו ר ני א סרו פני וואר ר
יאו פנ וו א נו ו ו וק י אס יא אי

ז אירו ו ז
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מעלילות אפרודיטה בשירה
מילים,  אלף  שווה  אחת  תמונה  שלפיה  הנודעת  האמרה 
שבמידה  אלא  ההלני,  במקרה  תופסת  שאינה  בלבד  זו  לא 
והפיסול,  הציור  אמן  שהחסיר  ומה  הנכון,  הוא  ההפך  רבה 
לאו   — המניין  מן  גיבורות  אמנם  המשורר.  עצמו  על  נטל 
החל   — וגיבורים  מלכים  נשות  אם  כי  אלמוות  בנות  דווקא 
בקסנדרה, קליטמנסטרה ואיפיגניה, וכלה במדיאה ואנטיגונה, 
יש לזכור שכולן דמויות  גודשות את הדרמה היוונית, אולם 
טרגיות, פרי נסיבות העלילה שאליה נקלעו, הכושלות לזכות 
הכלל  מן  יוצאות  קרי:  בעליהן,  של  לזה  מעמד  בשוויון 
יצירות,  שתי  להלן  לעיל.  תואר  והכלל  הכלל,  על  המעידות 
והיופי. אחת  מן הנודעות ביותר, המוקדשות לאלת האהבה 
הראשונה,  סאפפו.  של  מקולמוסה  והשנייה  הומרוס,  משל 
של  שירּה  אפית.  עלילה  של  אופי  נושאת  למחבר,  כיאה 

במיטבה.  לירית  שירה  הוא  זאת,  לעומת  סאפפו, 
עלילות  את  המתארת  ביותר  המקפת  השירה  אסופת 
היא  הלאס,  וברחבי  האולימפוס  במשכנות  האלמוות  בנות 
זאת,  עם  הומריים".  תהילה  "שירי  המכונה  הפיוטי  המקבץ 
בהומרוס  אם  ספק  שכן  שולל,  להוליך  עלולה  הכותרת 
באסופה,  חלק  האיליאדה  משורר  נוטל  ואפילו  מדובר, 
ברור שהכוונה לשורה אלמונית של משוררי העידן הארכאי. 
והיא  בשירי התהילה שמור לאפרודיטה מקום בולט במיוחד, 
הראשון,  שירים.  שלושה  האוסף  מקדיש  לה  אשר  היחידה 

במלים:  פותח  ספורות,  שורות  בן 

יר. ָאׁשִ נֹוְלָדה  ַקְפִריִסין  ּבְ ִקיֶתָרה  ִהיא  ְלַאְפרֹוִדיֶטה 
ן, ּתֵ ּתִ ֲהלֹא  מּוָתה  ּתְ ִלְבֵני  ֵלב  ֵחֶפץ  ּבְ ת  ַמּתָ זֹו  י  ּכִ
נַֹעם, ל  ׁשֶ ִחּיּוְך  ָלַעד  ָנסּוְך  ַהֶחֶמד  ֵני  ּפְ ֶניָה  ּפָ ְוַעל 
ָים. ֶפת  ֻמּקֶ ְוַקְפִריִסין  ָסָלִמיס  ת  ַמְלּכַ ֵאָלה  ִחי  ּתְ

.  .  .

השני: 

ַעל ִמּמַ ָהַאֲהָבה  ֵאַלת  ַאְפרֹוִדיֶטה  ַעל  יר  ָאׁשִ ה  ִהּנֵ
ָים. ֶפת  ֻמּקֶ ַקְפִריִסין  ל  ׁשֶ חֹומֹוֶתיָה  ַעל  יָטה  ּלִ ַ ַהּשׁ

ַרְך ֶקֶצף  ּבְ ִניחֹוָחּה  ֶאת  את  נֹוׂשֵ ַמֲעָרב  רּוַח  ם  ׁשָ
ַההֹורֹות ֲאַזי  ים  ּלִ ַהּגַ ַעל  ּגֹוֵנַח.  ם  ּיָ ּבַ ים  ּלִ ַהּגַ ַעל 
ַרב עֶֹנג  ּבְ לֹות  ְמַקּבְ ֵהן  ֶניָה  ּפָ ְוֶאת  ָזָהב  עֹוטֹות 

ז,  ּפָ ֲעֶטֶרת  ּה  רֹאׁשָ ְוַעל  ַמִים,  ׁשָ ְלבּוׁש  ּבִ ּגּוָפּה  ָלטֹות 
ָזָהב, יֵטי  ְכׁשִ ּתַ ֵהן  ּתֹולֹות  קּובֹות  ַהּנְ ּוְבָאְזֶניָה 

ה, ּנָ ּתֵ ּתִ ָהַרְך  אָרּה  ַצּוָ ַעל  ְרַוִים  ּפַ ְזַהב  ּוַמְחרֹוזֹות 
ְפֶאֶרת. ּתִ ֲעָדֵיי  ְתֶליָנה  ּתִ ִחים  ַהּצָ ֶדיָה  ׁשָ ְוַעל 

וקישטוה  המחלצות  במיטב  שהלבישוה  כיוון  ועתה, 
י"ח(,  ג',  )ישעיהו  ֲהרִֹנים"  ׂ ְוַהַשּ ִביִסים  ְוַהְשּׁ ָהֲעָכִסים  ְפֶאֶרת  ב"ִתּ
לנשף  גברתן  את   — השנה  עונות  אלות   — ההורות  מלוות 
למראה  האולימפוס.  שבמרום  השאננים  במשכנות  מחול 
חסדיה,  על  ביניהם  האלים  מתחרים  והיופי,  החן  גבירת 

בלבו...  תפילה  נושא  אחד  וכל  ידיהם  את  לה  מושיטים 

ֵחיק, ת  ְלֵאׁשֶ אָתּה  ּוְלׂשֵ ַאְרמֹונֹו  ֶאל  ְלהֹוִליָכּה 
ֶתר. ּכֶ ת  ַהחֹוֶבׁשֶ ִקיֶתָרה  ְלַמְרֵאה  ֵהם  ִנְדֲהמּו  י  ּכִ

ְמִחיָלֵתְך ּבִ ִלי  ַהְבִטיִחי  ֵעיַנִים,  צנועת  ֵאָלה  ִחי  "ּתְ
ֵאַלִיְך, יִרי  ׁשִ ה  ִיְזּכֶ ַהּזֹאת  ֲחרּות  ּתַ ּבַ ְזכּוֵתְך  ּבִ י  ּכִ

ֵעת." בֹוא  ּבְ ָלְך  יר  ָלׁשִ אֹוִסיף  ְועֹוד  אֹוָתְך  ֶאְזּכֹר  ן  ּכֵ ַעל 

פואמה  לה  מחבר  הפייטן  ומיודענו  העת,  הגיעה  ואכן 
נרחבת — זאת על בסיס אחד מעלילותיה המיתולוגיים של 
האלה — פרשת הזימה אשר במהלכה מפתה אפרודיטה את 
ביופיו  נודע  הצעיר  טרויה.  נסיך  ולימים  צאן  רועה  אנכיסס, 
בקסמיו,  נשבתה  שאפרודיטה  אפוא  פלא  לא  השמימי, 
אותו  ושידלה  תמותה  בת  של  פנים  העמידה  אליו,  נחפזה 
טרויה,  נסיך  אניאס,  נולד  התאווה  מסערת  אהבה.  לליל 
נפילת העיר במלחמה. מזרעו של אניאס הגיח  ששרד אחר 
היוליאנים, שעם  מקץ מאות בשנים — כך המסורת — שבט 

קיסר.  יוליוס  גאיוס  נמנה  צאצאיהם 

המנון לאפרודיטה*
     ,  

,      

ַהּזֹוֶהֶרת,  ַאְפרֹוִדיֶטה  ל  ׁשֶ קֹורֹוֶתיָה  מּוָזה,  ִלי,  ִרי  ַסּפְ
ִנְסֶעֶרת, ׁשּוָקה  ּתְ ָהֵאִלים  ין  ּבֵ ַהְמעֹוֶרֶרת  ַקְפִריִסין  ת  ּבַ

ָרִקיַע.  ְמרֹום  ּבִ ס  ַהּטָ ְועֹוף  יָה  ְחּתֶ ּתַ יר  ְדּבִ ּתַ ָאָדם  ְבֵטי  ׁשִ
ָרָחב  ּוְבָים  ה  ׁשָ ּבָ ּיַ ּבַ ִנְבָרא  ר  ֲאׁשֶ ְיִציר  ְוָכל 

)בהשמטות  התרגום  שורות.   280 בת  היא  במקור  היצירה   *
קלות( מתייחס רק לפרשת אנכיסס, התופסת את 200 השורות 

הראשונות של שיר התהילה.
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ַמְלכּות ֵזר  ּבְ ָעטּור  ּה  רֹאׁשָ  — ִקיֶתָרה  ל  ׁשֶ יָה  ְלַמֲעׂשֶ
ֶלת  ּכֹוׁשֶ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ְלָבבֹות  ַאְך  ו.  ַיְחּדָ ֲחִוים  ּתַ ִמׁשְ ם  ּלָ ּכֻ

ֶזאּוס, ל  ׁשֶ ּתֹו  ּבִ ָהִראׁשֹוָנה  יָה.  ְחּתֶ ּתַ ח  ּפַ ּבַ יל  ְלַהּפִ ִהיא 
ַהּזֹוֶהֶרת ַאְפרֹוִדיֶטה  ּבְ ֵעיַנִים  ֶצַחת  זֹו  ָאֶתָנה 

ָאֶרס ל  ׁשֶ ְמַלאְכתֹו   — ְלָחמֹות  ּמִ ּבַ ּבֹוֶחֶלת,  ִהיא  יָה  ַמֲעׂשֶ ּבְ
ָהִראׁשֹוָנה  ִהיא  זֹו  ָהְיָתה  ב.  חֹוׁשֵ ה  ּוְבַמֲעׂשֵ ָלּה  ִעְנָין 

רֹוְנָזה. ּבְ ֶבת  ֶמְרּכֶ ְדָבֵעי  ּכִ ִלְבנֹות  יָרה  ִהְכׁשִ ִנים  ָהֻאּמָ ֶאת  ׁשֶ
ָנן  ּכָ ִמׁשְ ּבְ ָהעֹור  ַצחֹות  תּולֹות  ַהּבְ ֶאת  ׁשֶ ִהיא  זֹאת 

יָעה. ִהְטּבִ אֹותֹו  ן  ּוְבִלּבָ ֶבת  ְחׁשֶ ַהּמַ ְמֶלאֶכת  ֶאת  ָדה  ִלּמְ
ָזָהב י  ִחּצֵ ָתּה  ּפָ ַאׁשְ ּבְ ַאְרֶטִמיס,  זֹו  ִהיא  ה  ִנּיָ ְ ְוַהּשׁ
ָעֶליָה, ִלְכּפֹות  ֲאָוה  ּתַ ֶכת  ַהְמַחּיֶ ִקיֶתָרה  ָלה  ׁשְ ּכָ

ָהִרים, ְמרֹום  ּבִ ַחּיֹות  ֵציד  ּבְ ת,  ָוֶקׁשֶ ֵחץ  ּבְ ִעְנָיָנּה  זֹו 
. בֹוּהַ ּגָ קֹול  ּבְ ְמָחה  ׂשִ ְקִריאֹות  ָוֶזֶמר,  ְמָחה  ׂשִ ִרּקּוִדים,  ּבְ

.  .  .

ַאְפרֹוִדיֶטה  ל  ׁשֶ עָלּה  ִמּפָ סֹוֶלֶדת  תּוָלה  ַהּבְ ֶהְסְטָיה  ם  ּגַ
ֶבת,  ּגֶ ִנׂשְ תּוָלה  ּבְ כֹוָרתֹו,  ּבְ ִהיא,  ָהְיָתה  ֶהָערּום  ְקרֹונֹוס  ת  ּבַ

ֲחָסֶדיָה. ּבַ ִלְזּכֹות  ׁשּו  ּקְ ּבִ ַיַחד  ְוָאּפֹולֹו  ּפֹוֵסידֹון 
ת, ׁשֶ ִעּקֶ ֵסרּוָבּה,  ּבְ ָעְמָדה  ַנִים  ְ ַהּשׁ ִמן  סֹוֶלֶדת  ִהיא,  ַאְך 

ֵגן ַהּמָ ֶאת  א  נֹוׂשֵ עֹודֹו  ּבְ ֶזאּוס  ל  ׁשֶ רֹאׁשֹו  ּבְ נֹוַגַעת 
תּוֶליָה. ּבְ ֶחֶסד  ַעל  מֹר  ִלׁשְ ָלַעד  ָהֵאָלה  ַעת  ּבַ ִנׁשְ

ָיֶמיָה. ל  ּכָ ִהיא  נֹוְתָרה  תּוָלה  ּבְ ֵהֵפָרה,  ּלֹא  ׁשֶ בּוָעה  ׁשְ אֹוָתּה 
ַאְפרֹוִדיֶטה,  ׁשֹוֶלֶטת  ֵאיָנּה  לֹוׁש  ׁשָ אֹוָתן  ִלְבבֹות  ַעל 
מּוָתה, ּתְ ֵני  ּבְ אֹו  ָמרֹום  ֵאֵלי  ֵהם  ְוִיְהיּו  ֶתר  ַהּיֶ ל  ּכָ ַאְך 
ָהַרַעם,  ָעְנּגֹו  ֶזאּוס,  ֲאִפּלּו  ֵמַאְפרֹוִדיֶטה,  ְלטּו  ִיּמָ לֹא 
ֶגב ְוׂשֶ הֹוד  ַרב  ָהָרם  ְוהּוא  ָכֶכיָה  ּתְ ַפח  ּבְ אֹותֹו  יל  ּפִ ּתַ

ץ ְחּפַ ּתֶ ׁשֶ ֵעת  ָכל  ּבְ ְוזֹו  ַאֲחֶריָה  ׁשֹוָלל  ֵיֵלְך  ִלּבֹו 
ֶהָרה, זֹו  עֹוד  ּבְ ג,  ּוֵ ְלִהְזּדַ ַלח  ׁשְ ּתִ אֹותֹו  מּוָתה  ּתְ נֹות  ּבְ ֶאל 

ֶבת, ּגֶ ׂשְ ַהּנִ אֹוִליְמּפּוס  ֵאַלת  ַאְלָמֶות  נֹות  ּבְ ין  ּבֵ ָיָפה  ִהיא  ׁשֶ
יֹוַדַעת. ֵאיָנּה  ְך  ּכָ ַעל  ָבר  ּדָ ֶזאּוס,  ל  ׁשֶ ַוֲאחֹותֹו  ּתֹו  ִאׁשְ

ְלַדַעת ף  ֵ ּשׁ ּכִ ַעְצמֹו  ֶזאּוס  ַאְפרֹוִדיֶטה  ֶאת  ְואּוָלם 
ק. ֵחׁשֶ ִקיֶתָרה  ֵלב  ּבְ ָנַתן  ַאְנִכיֶסס,  הּוא  צֹאן,  ּוְברֹוֵעה 

ַהּצֹוֶחֶקת  ַאְפרֹוִדיֶטה  זֹו  ְלַמַען  מּוָתה  ּתְ ן  ּבֶ ֶבר  ּגֶ
ֶבר, ּגֶ ת  ֶחְמּדַ ַעת  ִמּדַ ה  ַחּפָ ָלֶנַצח  תּוָלה  ּבְ ֵתר  ּוָ ּתִ לֹא 

ב ׁשֵ ּתֵ ָהֵאִלים  ֶקֶרב  ּבְ ִמים  ַהּיָ ִמן  יֹום  ּבְ ְוָכְך 
חֹוֶבֶרת ָלֶהם  ִהיא  ה  ִהּנֵ ׁשֶ ַלַעג  ּבְ ְפלֹט  ּתִ יל  ַקּלִ ְצחֹוק  ּבִ

ַאְלָמֶות ִלְבֵני  ַהּיֹוְלדֹות  ֵהן  ָאָדם  ִלְבנֹות  ְתׁשּוָקָתם  ּבִ
ֶחֶלד.  ּבַ ֱאנֹוׁש  ְיצּוֵרי  ֵהם  ָוָדם  ר  ׂשָ ּבָ ֶצֱאָצִאים 

ְלַאְנִכיֶסס ֶצר  ַהּיֵ ׁשּוַקת  ּתְ ּה  ִלּבָ ֶאל  הּוא  ִליְך  ִהׁשְ ְוָכְך 
לּולֹות ַהּתְ ְבעֹוֶתיָה  ּגִ ין  ּבֵ ֲאַזי  צֹאנֹו  ָרָעה  ר  ֲאׁשֶ

ָאָצה ִהיא  ים,  ַחּיִ ֲעֵלי  ּבַ ֵאם  ַמְעָינֹות,  רּוַכת  ּבְ ִאיָדה  ל  ׁשֶ
ֵנעֹוָרה.  ׁשּוָקה  ּתְ ּה  ּוְבִלּבָ ֶבר  ּגֶ ּבַ ִהְתַאֲהָבה  ד  ִמּיָ

יחֹוַח ַהּנִ ַרב  ָחּה  ִמְזּבְ ם  ׁשָ אפֹוס,  ּפָ ֶאל  ָיְצָאה,  ְלַקְפִריִסין 
ָרָחב ְתָחה  ּפָ ָעָריו  ׁשְ ֶאת  יָעה.  ִהּגִ ָנּה  ּכָ ִמׁשְ ֶאל  ֲאַזי 

ַמִים ָ ִמּשׁ ֶמן  ׁשֶ ּבְ חּו  ָמׁשְ ּגּוָפּה  ֶאת  ֶחֶסד  נֹות  ּבְ ּובֹו 
ׁשֹוֵפַע ָהָיה,  ְרׁשּוָתּה  ּבִ הּוא  ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ צֹוְרִכים  אֹותֹו 

ְלמֹוֶתיָה ׂשַ ֶאת  ה  ָלְבׁשָ ֲאַזי  ַאְפרֹוִדיֶטה  ם.  ּבֹׂשֶ ִניחֹוַח 
ֶזת ֶנְחּפֶ ה  ָנְטׁשָ ַקְפִריִסין  ֶאת  ְרַוִים  ּפַ ְזַהב  ּוַבֲעַנן 

ׁשֹוַפַעת  ַמְעָינֹות  ִאיָדה  ּבְ ָאָצה.  ְטרֹוָיה  ֶאל  ֶהָעִבים  ין  ּבֵ
ְפֶאֶרת. ּתִ ְורֹב  רֹון  ָ ִכּשׁ ּבְ ָהר  ּבָ נּוִיים  ּבְ נֹות  ּכָ ִמׁשְ ין  ּבֵ

ַרְגֶליָה ֲעַפר  ְמַלֲחִכים  ַער  ַהּיַ ְזֵאֵבי  ִלּוּוָה 
ֶלת, ַאּיֶ רֹוֵדף  ָזִריז  ר  ְנּתֵ ּפַ ְודֹב,  ֵעיָניו  ּבֹוהֹות  ֲאִרי 

ם  ִלּבָ ּבְ ק  ֵחׁשֶ רֹב  ָנְטָעה  עֹוֶלֶצת  ְלַמְרִאיָתם  ְוִהיא 
ְצָלִלים.  ַרב  ְוֵעֶמק  ַגְיא  ּבְ ָלבֹוא  ְנֵקָבה  ֶאל  ָזָכר 

תֹו ַחּוָ ּבְ ָדד  ּבָ ׁשֹוֵכן  ַאְנִכיֶסס,  ֶאת  ִהיא  ָמְצָאה  ֲאַזי 
יָרה. ּלִ ּבַ ַמְרִטיט  ן  ִנּגֵ ׁשֹוֵטט  ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ְדמּות  ּכִ ָנֶאה 
ה ּמָ ּתַ תּוָלה  ּבְ ְדמּות  ּבִ ֶזאּוס  ת  ּבַ ַאְפרֹוִדיֶטה  ֶבת  ִנּצֶ ֲאַזי 

ֵעיָניו. ּבְ ה  ִיְרֶאּנָ ְלֵעת  ַחד  ִמּפַ ְפַרח  ּתִ ָמתֹו  ִנׁשְ ן  ּפֶ
ֶניָה ּפָ ַעת  ֵמַהּבָ ִנְדַהם  ַאְנִכיֶסס  אֹוָתּה  ָרָאה  ְלֵעת 
זֹוֶהֶרת ָהְיָתה  ִליָמָתּה  ּגְ י  ּכִ ְמלֹוֶתיָה,  ְוׂשִ ִמּקֹוָמָתּה 

ֵאר ּפְ ת  ַרּבַ ָזָהב  ִליַמת  ּגְ דּוָרה,  ַהּמְ ֵמֵאׁש  יֹוֵתר 
ֶדיָה. ׁשָ ֶאת  ַסַהר  ּכְ ָתה  ּסְ ּכִ ָהָדר  ִרְקַמת  ָהֲעטּוָרה 
ָאְזֶניָה  ּבְ ׁשֶ ָהֲעִגיִלים  נֹוי,  ִסּכֹות  ת  חֹוֶבׁשֶ ְצִמיִדים 

ֶקֶסם. ַמְחרֶֹזת  לּוָיה  ּתְ ָהַרְך  אָרּה  ַצּוָ ַעל  ָרִחים,  ּפְ מּוָתם  ּדְ
ַהֶחֶסד ִביַרת  ּגְ ֲהִיי  רּוָכה  "ּבְ ָלּה:  ָקָרא  ְמאָֹהב,  ַאְנִכיֶסס, 

ַאְפרֹוִדיֶטה ֶלטֹו,  ַאְרֶטִמיס,  ִהי,  ּתְ ׁשֶ ִמי  ִהי  ּתְ
ֵעיַנִים ִהיַרת  ּבְ ָאֶתָנה  ֶבת,  ּגֶ ׂשְ ַהּנִ ִמיס  ּתֶ א  ּמָ ׁשֶ אֹו 

ַאְלָמֶות. ּוְבנֹות  ְלָוָיה  נֹות  ּבְ ַהֶחֶסד,  נֹות  ִמּבְ ַאַחת  אּוַלי 
ָלְך  ְוַאְקִריב  ַח  ִמְזּבֵ ָאִקים  ִלְכבֹוֵדְך  בֹוּהַ  ּגָ ַהר  ַעל 
יִמי ְוָתׂשִ ִדיִני  ַכּבְ ּתְ ַאּתְ  ׁשֹוַפַעת.  ִמְנָחה  עֹוָנה  ָכל  ּבְ

ִלי."  ִני  ּתְ ּתִ אֹון  ַרב  ְוֶצֱאָצא  ְטרֹוָיאִנים  יסֹות  ּגֵ רֹאׁש  ּבְ אֹוִתי 
גּול ַהּדָ "ַאְנִכיֶסס  ֶזאּוס,  ת  ּבַ ַאְפרֹוִדיֶטה  יָבה  ֵהׁשִ ֲאַזי 

ַמּדּוַע ֵאָלה,  ֵאיִני  זֹאת,  ע  ּדַ ֱאנֹוׁש,  ְבֵני  ּבִ ַהְמפָֹאר 
ה ָ ִאּשׁ מּוָתה,  ּתְ ת  ּבַ ִהְנִני  ַאְלָמֶות.  ת  ּבַ י  ּבִ רֹוֶאה  ה  ַאּתָ

ָעִרים, ְ ּשׁ ּבַ ַהּנֹוָדע  אֹוְטֵראּוס  הּוא  ָאִבי  אֹוִתי,  ָיְלָדה 
ְבָצִרים. ַהּמִ ת  ַרּבַ ְפִריְגָיה  ֶמֶלְך  הּוא  אי,  ַוּדַ ַדע  ּתֵ

.  .  .

לשכנע  מנת  ועל  בשקריה,  ומפליאה  ממשיכה  אפרודיטה 
זה  ולפיו היה  את אנכיסס בדבריה, היא בודה מלבה סיפור 
ולאחר שנשא אותה על פני שדות  הרמס אשר חטף אותה, 

הארץ. פני  על  ולהלך  לשוב  תקוותה  אבדה  ועמקים,  בור 

ב  ּכָ ִמׁשְ ַעל  ֵאֶליָך  ַלֲעלֹות  ָעַלי  ׁשֶ ִלי  ָאַמר  ֲאַזי 
חֹק  ּכַ ַרְעָיה  ֵחיק,  ת  ֵאׁשֶ ַאְנִכיֶסס,  ְלָך,  ֶאְהֶיה  ְוָכְך 
ַאְרגֹוס. רֹוֵצַח  ָאַמר  זֹאת  ֶאת  ַהּטֹוִבים,  ְיָלֶדיָך  ֵאם 

ְלָפֶניָך אִתי  ּבָ ֶזה  ה  ִהּנֵ ַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ֶאל  ב  ׁשָ הּוא  ּוְבעֹוד 
ׁשֹוַטַחת ֲאִני  ֲחנּוַני  ּתַ ֶאת  ַאֶחֶרת.  ְוֵאין  חֹוָבִתי  זֹו 

ַרע  ִמּזֶ לֹא  י  ּכִ ָהֲאִציִלים,  הֹוֶריָך  ם  ּוְבׁשֵ ֶזאּוס  ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ
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ָקֵחִני, ד  ִמּיָ תּוָלה,  ּבְ עֹוִדי  ִנְבֵראָת.  ֲהלֹא  ָהָעם  ׁשּוֵטי  ּפְ
א. ָאּנָ ֵדִני,  ַלּמְ ב  ּכָ ִמׁשְ ֲעֵלי  ָהַאֲהָבה  סֹודֹות  ְוֶאת 
ּדֹוֶאֶגת. ְלָך  ָך  ִאּמְ ְפֵני  ּבִ ָאִביָך  ְפֵני  ּבִ אֹוִתי  ג  ַהּצֵ

ִליַח, ׁשָ ַלח  ּוׁשְ ֶהה  ּתַ ׁשְ ּתִ ַאל  ְדָאִגים  ַהּמֻ הֹוַרי  ְוֶאל 
ְרַוִים. ּפַ ּוְזַהב  ָאִריג  ֵמיַטב  ה,  ְזּכֶ ּתִ ֵמֶהם  ת  ַמּתָ ּבְ ְך  ּכָ

ּוֵאינּו  ִנּשׂ ֶאת  ַוֲערְֹך  קּום  ֵעיֶניָך,  ּבְ מַֹהר  ֵהם  ִיְהיּו 
מּוָתה. ּתְ ּוְבֵני  ֵאִלים  ֵעיֵני  ּבְ ִיְהיּו  ְראּוִיים  ְלַמַען 

יכול לעמוד בפיתויי האלה, נחפז למלא את  אנכיסס, שאינו 
קל   — עצמו  אפולו  לא  אף  אלמוות  בן  ומצהיר שלא  רצונה 
וחומר בן אנוש — יעמוד בדרכו אל בין חמוקיה של הגברת, 
בירידה  אף  לשלם  הוא  מוכן  עמה  אהבה  מעשה  על  וכי 

תחתיות.  לשאול 

ַהּצֹוֶחֶקת ְוַאְפרֹוִדיֶטה  ָיָדּה  ּבְ ַפס  ּתָ ָאַמר,  זֹאת  ֶאת 
ָהַרְך ב  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאל  ָעְלָתה  ַאְרָצה  ֶטת  ַמּבֶ ל  ּפָ ֻמׁשְ רֹאׁש  ּבְ

ַער ִמּיַ ֲאִרי  ים,  ּבִ ּדֻ עֹורֹות  ְוֶכֶסת,  ָסִדין  ים  רּוׂשִ ּפְ ָעָליו 
צּוַע ַהּיָ ַעל  ר  ְוַכֲאׁשֶ ֶהָהִרים.  ין  ּבֵ ָקַטל  אֹוָתם 

ים, ֻרּבִ ַהּמְ יֶטיָה  ְכׁשִ ּתַ ֶאת  ַאְנִכיֶסס  ֵהִסיר  ו  ַיְחּדָ ְכבּו  ׁשָ

נּוֶכיָה, ִמּתְ ֲעִגיֶליָה  ֶאת  אר,  ַצּוָ ְרִביד  ַהּנֹוי,  ִסּכֹות 
ְמלֹוֶתיָה ִמּשִׂ אֹוָתּה  יט  ִהְפׁשִ יר,  ִהּתִ ָמחֹוְך  ֲחגֹוַרת  ֶאת 

ַעל ִמּמַ ֵאִלים  ְרצֹון  ּבִ ֲאַזי  יַח.  ִהּנִ ֻמְכָסף  ֲהדֹום  ְוַעל 
ַעת.  ִמּדַ ַחף  הּו  ַמֲעׂשֵ ַעל  ַכב  ׁשָ ּה  ִעּמָ ְוַהּגֹוָרל, 

את  לובשת  קמה,  אפרודיטה  בשינה,  שוקע  אנכיסס 
אותו  מעירה  הנעלה,  ביופיה  מעליו  ניצבת  ובעודה  בגדיה, 
כיוון שראה  משנתו ושואלת אם הוא מזהה אותה. אנכיסס, 

ואומר: מערומיו  על  מכסה  בפח,  נפל  כי  הבין  עיניה,  את 

ַאְלָמֶות, ת  ּבַ ַאּתְ  ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ ֵאָלה,  ְרִאיִתיְך,  ׁשֶ ּכְ ד  "ִמּיָ
ָמֵגן אֹוֵחז  ֶזאּוס  ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ ִלי  ָאַמְרּתְ  ּזֹאת  ׁשֶ ֲאִפּלּו 
ֱאנֹוׁש ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ֻאְמָלל  י  ַחּיֵ ִלְחיֹות  ִלי  יִחי  ּנִ ּתַ ָנא  ַאל 

ָלַעד  ִיְהֶיה  ַאְלָמֶות  ת  ּבַ ִעם  ג  ּוֵ ּוִמְזּדַ ֹוֵכב  ַהּשׁ י  ּכִ ָעַלי  ַרֲחִמי 
חִֹלי."  ְידּוַע 

מְתנה  ואולם  תעשה,  כך  שאכן  לו  מבטיחה  אפרודיטה 
החל  עתה  שזה  בנו  ֵאם  מיהי  יגלה  לא  שלעולם  בכך  זאת 
זאוס  הו  יּכֵ הסוד,  את  לגלות  יעז  אם  שכן  ברחמה.  לנבוט 
 אלים.  בת  עם  יחסים  שקיים  תמותה  לבן  כראוי  ברעם 

 אנכיסס ואפרודיטה.
ר רום קארי י אפרו ק י

י אפרו י ניס קופ י ו אנ
א י נו נם א יסס אנ י

יו רו ר או א ופי ז קר ם
י וס ו ו נואפ י אפרו ו

indb   69.הוואנה יתרבג 04/11/2013   14:31:32



נאוו70 י ר
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ור א י ר יר ו ו ו נ פנים סאפפו ם ס ו אינ ונ ר י י א א איור סאפפו,
וראו י ניס י סאפפו י יוקנו יו י ונים ו ים אנ וו ר יו א ר יסוק ז ר
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שטויות. מוזות.  תשע  המונים   יש 
העשירית. היא  מלסבוס,  סאפפו  את  ראו 

ן אפלטו

לראות   — אפלטון  דברי  ברוח   — מוגזם  זה  יהיה  לא 
המאה  בתחילת  נכתב  יצירתה  שעיקר  מי  בסאפפו, 
הארכאית  ביוון  הלירית  השירה  פסגת  את  השישית, 
שרדו  שמּכתביה  העובדה  לאור  בעיקר  זאת  והקלאסית. 
בשורה  המסתכם  הזה,  המעט  ואם  ביותר.  מעטים  רק 
המייצג  המדגם  הוא  שלם,  אחד  ובשיר  מקטעים  של 
לדמיין  אך  נותר  מלסבוס,  המשוררת  של  שירתה  את 
בספריית  שאוכסנו  הכרכים  תשעת  באותם  גדולתה  את 
בשל  הושמדו  ואשר  ההלניסטי,  בעידן  אלכסנדריה 
לאחר  הכנסייה,  ידי  על  הארוטיים־לסביים  תוכניהם 
המאה  בשלהי  הרומית  האימפריה  לדת  הנצרות  הפיכת 

הרביעית. 
פרשה  היא  סאפפו  של  המיניות  העדפותיה  סוגיית 
זה, קרי: מיקומה  בפני עצמה, אולם ההיבט המטופל בפרק 
הפן  את  המקצינה  פטריארכלית  בחברה  האישה  של 
דווקא  מעניק  כאחד,  ואסתטי  מוסרי  כערך  ההומוסקסואלי 
יוון  בשירת  דופן  ויוצא  מיוחד  לירי־אינטימי  ממד  לסאפפו 

הקלאסית. 
עם זאת, מן הראוי להדגיש שדווקא המבנה הפטריארכלי 
 — לכך  עדות  הנשי.  להומוסקסואליזם  בסובלנות  התייחס 
טיריוס,  מקסימוס  של  בכתביו  נמצא   — משהו  משעשעת 
הכותב  לספירה,  השנייה  המאה  בן  ואורטור  פילוסוף 
לזו  זהה  הייתה  לחברותיה  סאפפו  בין  היחסים  שמערכת 

הזכרים: לרעיו  סוקרטס  שבין 

לחברותיה  הלסבית  האישה  של  אהבתה  וכי 
של  האהבה  מאמנות  זה  כהוא  חורגת 
לידי  הביאו  אלו  שניים  בעיני,  סוקרטס? 
דרכו.  פי  על  אחד  כל  האהבה,  את  מימוש 
את  סוקרטס  לנשים,  אהבתה  את  סאפפו 
קרמידס  שאלקיביאדס,  מה  לגברים.  אהבתו 
ואנקוריה  אתיס  גרינה,  כך  עבורו,  היו  ופרוס 

עבורה.* היו 

המאה  מן  היווני  ההיסטוריון  מהליקנרסוס,  דיוניסוס 
בו  ורואה  סאפפו  של  שירה  את  משבח  לפנה"ס,  הראשונה 
נובעים  "התגלמות השלמות... קצב ערב לאוזן וחסד הלשון 
זו  כרוכות  המילים  החיבור.  מילות  של  המלא  התואם  מן 

אחת..."** לשלמות  יחדיו  וארוגות  בזו 

 Otto und Eva Schönberger: Maximos von מצוטט מתוך:   *
 Tyros, Philosophische Vorträ ge. Königshausen & Neumann,

Würzburg 2001.
 W. Rhys Roberts, Dionysius of Halicarnassus. :מצוטט מתוך  **

London, Macmillan, 1910.

"פנדורה",  בשירת  האחד  סימונידס,  והן  הסיודוס  הן 
לאפרודיטה  ההמנון  וחומר  קל  האישה,  על  במסתו  והשני 
מיתולוגי,  אירוע  מתארים  ההומריים,  התהילה  בשירי 
ובמקרהו של סימונידס, עוסקים בתיאור עולמו המיזוגני של 
המחבר. לעומתם, "שיר תהילה לאפרודיטה", מקולמוסה של 
וכל כולו פנייה אינטימית  נטול כל ֶהקשר מיתולוגי,  סאפפו, 

מצוקה. בשעת  לסיוע  בבקשה 

קור ספיר ניי א י רו ק דיוקנה של סאפפו
נו ס ר ו ו וא יוק אסי  ק י יווני

ופו וי פי זו ז יסרו פנים נו אסי ק
סופר י ו ו ור ו ו נו פס

ו פרו י נ נ
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ְפֶאֶרת, ּתִ ס  ּכֵ ַעל  ְיׁשּוָבה  ַאְלָמֶות  ת  ּבַ ַאְפרֹוִדיֶטה 
י: ּתִ ַקׁשְ ּבִ ְך  ִמּמֵ זֹאת  א,  ָאּנָ ַח,  ּקֵ ּפִ ָערּום,  ֶזאּוס  ת  ּבַ
ְכִריִתי, ּתַ ָנא  ַאל  י  ַנְפׁשִ ֶאת  ָוַצַער  ָיגֹון  ַמְכאֹוב,  ּבְ

ַאְפרֹוִדיֶטה.

ָאְזַנִיְך, ְמעּו  ׁשָ קֹוִלי  ֵעת  ָעָברּו  ָיִמים  ּבְ מֹו  ּכְ ׁשּוב 
רֹוֶתֶמת  , ּתְ ָנַטׁשְ ָאִביְך  ית  ּבֵ ַעם  ּפַ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ָאז  ׁשּוִבי 

ָנַפִים, ּכְ ְזִריזֹות  ְסנּוִנּיֹות  זֹוֶהֶרת  ז  ּפָ ֶבת  ֶמְרּכֶ ֶאל 
פֹו. ַסאּפְ ֶאל  את  ּבָ

ָרִקיַע, רֹום  ִמּמְ ַמְחִליָקה  ֶאֶתר,  ֵמי  ׁשְ ּבִ ְמַרֶחֶפת 
ֶאֶרץ, ֲעֵלי  אֶֹפל  ֵחיק  ּבְ ְונֹוֶחֶתת  ת  ְוגֹוֶלׁשֶ

ְלֶפַתע, ְתאֹם  ּפִ ְבּתְ  ִהְתַיּצַ ְפֶאֶרת  ּתִ ְמלֹוא  ּבִ ּומּוִלי 
ַאְלָמֶות. ת  ּבַ

ַמּדּוַע אֹוִתי  ַאְלּתְ  ְוׁשָ ַנִיְך,  ּפָ ִחּיּוְך  ּבְ אֹרּו 
נֹוֵבַע, ִסְבִלי  ֵמֵהיָכן  ַער.  ִמּצַ ֲאִני  ה  ּבֹוִכּיָ

ַהְמסֶֹעֶרת,  רּוִחי  ֶאת  ּתֹוִאיִלי  ְך  ּכֵ ְלׁשַ ְוִאם 
ַרֲחַמִיְך. ּבְ

ְלהֹוִכיַח? ִמי  ְלַהְתרֹות,  ת  ׁשֶ ְמַבּקֶ ַאּתְ  "ּוְבִמי 
ה? ֵהּנָ ִלי  ָקָראת  ְך  ּכֵ ְלׁשַ ֲאוֹוַתִיְך  ּתַ ְוַהִאם 

פֹו,  ַסאּפְ ְך  ּבָ ר  ִמְתַעּמֵ ׁשּוב  ִמי 
ַאְכֶזֶרת? נֹוֵהג  ָיד  ְך  ּבָ ִמי 

יִדי ַהּגִ ִלי 

ַאֲחַרִיְך.  ִלְרּדֹף  ׁשּוב  ּתָ עֹוד  ּבֹוַרַחת?  ו  ַעְכׁשָ ְך  ִמּמֵ ִהיא 
ָלְך. ן  ּתֵ ּתִ ּדֹורֹון  ְמַעט  עֹוד  ׁשּורֹוַתִיְך?  ּתְ ֶאת  ּדֹוָחה  ִהיא 

חֹוֶמֶדת  אֹוָתּה  ְרִאי  ּתִ עֹוד  אֹוֶהֶבת?  ּלֹא  ׁשֶ ַמְצִהיָרה 
ֲחָסַדִיְך."

ַרֲחַמִיְך ּבְ י  ְוַהְרּפִ ַעם,  ּפַ עֹוד  ִלי  יִטי  הֹוׁשִ ָיד 
י, ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ֶחְפִצי  ֶאת  ִלי  ִני  ּתְ ָנא,  ִאי  ַרּפְ י  ִלּבִ ִסְבִלי,  ֶאת 

ַהֶחֶסד, ת  ַרּבַ ִריִתי  ת־ּבְ ּבַ ִלי  ֲהִיי  ְצפּוִיים  ּוִבְקָרבֹות 
 .ַאְפרֹוִדיֶטה.  A phrodite Kallipygos  אפרודיטה ענוגת העכוז 

י נאפו ירוני וזיאו י ניס קור י רו ק
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מן ההעתק הקלאסי ועד העידן ההלניסטי
ריאליזם של כאן ועכשיו

.(Capitoline) ונוס קפיטולינה 
א רו ו נו ו פ וזיאו יווני קור אי רו י ק

 אישה מעיינת במגילה
ספיר ים י נו פיי פו פרסקו

פרק 5
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האכזר  המנצח  את  כבשה  המובסת  יוון 
הנחשלת* לאטיּום  אל  תרבותה  את  והביאה 

הורטיוס

תרבות  שעניינו  היסטורי  זמן  פרק  ככל   — ההלניסטי  העידן 
ניתן להגדרה כרונולוגית כזו המבקשת ממד היסטורי  — אינו 
המקובלת  הקביעה  לפי  מכוננים.  מועדים  שני  בין  נתון 
של  מותו  שבין  הזמן  פרק  על  משתרע  ההלניסטי  העידן 
31 לפנה"ס,  ועד שנת  323 לפנה"ס  אלכסנדר מוקדון בשנת 
אוקטביאנוס  ציי  כאשר  אלכסנדר,  של  יורשיו  תבוסת  עם 
בקרב  וקליאופטרה  אנטוניוס  מרקוס  גיסות  את  מביסים 
אקטיום. מאחר שזהו השלב המכריע בכינונה של האימפריה 
מזה,  אלכסנדר  כיבושי  שרידי  של  ושקיעתם  מזה,  הרומית 
הנמשך  הזה,  הזמן  פרק  את  להגדיר  להיסטוריון  לו  נוח 
קני־ אולם  הלניסטי".  כ"עידן  בקירוב,  שנים  מאות  שלוש 
ההיבט  את   — בכלל  אם   — מעט  אך  תואמים  אלו  מידה 

"הלניזם". המושג  של  התרבותי 
באותה  חדלה  לא  ההלנית  שההשפעה  בלבד  זו  לא 
של  קביעתו  שבנוסח  אלא  באקטיום,  התבוסה  של  שנה 
והייתה  תאוצה  צברה  היא  לעיל(  המוטו  )וראו  הורטיוס 
לתשתית התרבות של רומא האימפריאלית. מכאן שהמרחב 
לקביעה  מעבר  הרבה  חורג  שלפנינו  בפרק  הכרונולוגי 
שנים  מאות  שלוש  פני  על  משתרע  המקובלת,  ההיסטורית 
הן  וכולל  אקטיום,  קרב  של  המכונן  לשלב  מֵעבר  ומעלה 
האימפריה,  לבירת  שמחוץ  התרבות  מרכזי  והן  רומא  את 
הפרסקו  האיטלקי,  המגף  בדרום  פומפיי"  "סגנון  דוגמת 
לעידן  כרונולוגית  המקביל  אטרוריה,  בחבלי  האטרוסקי 
פאיום(  )סגנון  במצרים  החנוטים  דיוקנאות  ביוון,  הקלאסי 
מחוז  וכן  סיציליה  צפון  כגון  משניים  אמנות  מוקדי  ואף 

יוון.  במרכז  ביאוטיה  שבחבל  טנאגרה 
לבין  עצמה  רומא  בין  ניכרים  בסיסיים  הבדלים  שני 

לה. שמחוצה  המרכזים 
ברומא  ההלנית  ההשפעה  של  המרכזי  שהמאפיין  בעוד 
בא לידי ביטוי באמנות הפיסול, הרי שבשאר המרכזים שצוינו 
בפרסקו:  אם  בין  בציור,  מדובר   — טנאגרה  מלבד   — לעיל 
וסיציליה.  אטרוריה  בפסיפס:  אם  ובין  ופאיום,  פומפיי  סגנון 
הפיסול הרומי ברובו — והממצאים הרבים ששרדו בשיני 
מקור  של  נאמן  העתק  אם  כי  אינו   — לכך  עדות  הם  הזמן 
הרי  ועניין,  דבר  לכל  ברונזה  או  ַשיש  העתק  אינו  ואם  יווני. 
אמנם  הקלאסי.  האידיאל  בחיקוי  עוסק  הרומי  שהפסל 
והוא  ונותר,  יוצאים מן הכלל, אך הכלל היה  נמצא פה ושם 
פרקסיטלס. כך כאשר נושא הפסל לקוח מן הגרסה הרומית 
אישיות  בפסל  מדובר  כאשר  וכך  היוונית,  המיתולוגיה  של 
הגברי  שבמקרה  בעוד  סנטור.  או  מצביא  קיסר,  דגולה, 

 ”Graecia capta ferum victorim cepit et artis intulit agresti Latio“  *
Epistularum Q . Horatii Flacci. 2. 1.

סל הרומי ליצירתו משהו מתווי פניו של המפוסל,  מעניק הּפַ
ניכר.  זה כמעט אינו  הרי שבמקרה של פיסול נשים, מרכיב 
 )Domna( דוְמנה  יוליה  דוגמת  אנוש  בנות  אפוא  אלה  יהיו 
אשת ספטימוס סברוס; כוהנת במקדש הסיביליות, או אלות 
ואף האלה  מן העולם של מעלה דוגמת דיאנה או ארטמיס, 
עם  גלימה,  אותה  חובשות  תופענה  כולן  איזיס,  המצרית 
ההבדל  ואף  שיער,  סגנון  אותו  לראשן  מוזהב,  סנדל  אותו 

בכלל.  אם  מזערי,  יהיה  פניהן  תווי  בין 
שמנקודת  הרי  הורטיוס,  של  קביעתו  אל  לשוב  ואם 
יוון  לספירה,  הראשונה  במאה  הרומי  המשורר  של  ראותו 
מה  של  האולטימטיבית  הפסגה  היא  והקלאסית  הארכאית 
הלא   ,Humanitas הלטיני  בביטוי  להגדיר  ביקש  שהרומאי 
את  להסיר  אלא  יכול  הרומאי  ואין  בימינו.  ה"תרבות"  הוא 
וכי מסוגלת רומא בימיו להעמיד שורת הוגים  כובעו בפניה. 
פידיאס  דוגמת  סלים  ּפַ ואפלטון;  אריסטו  סוקרטס,  דוגמת 
ואוריפידס;  גודל של אייסכילוס  ופרקסיטלס; מחזאים מסדר 
של  בידו  הברירה  כן,  כי  הנה  הומרוס?  דוגמת  ומשוררים 
ככל  ההלני  האידיאל  את  לחקות  לנסות  אך  היא  הרומאי 
יושב מיודענו  כיוון שכך,  שידו משגת, אולם לא מעבר לזה. 
ן  ּכַ ואובידיוס על  ורגיליוס  יחד עם  הדגול, הורטיוס — הניצב 
ר שירה בעודו מתאים  טריומוויראט השירה הלטינית — ומחּבֵ
ארכילוכוס  דוגמת  פי  על  ההלני  להקסמטר  הלטינית  את 
גם  יעשה  כך  עליו.  הנערץ  השביעית,  המאה  מן  היווני 
האמור  אפוס  "אניאס",  לחיבור  חייו  את  שיקדיש  ורגיליוס, 

ולאודיסיאה.  לאיליאדה  המשך  להיות 

א יווני רונז קור אי רו י ק אמזונה  ראש 
וא זונ א יוקנ א רו יני ו קפי וזיאו ס פנ י י
ני קור נו נא ק ו אסי ק יא אי ו ו
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המפסלת  אמן  וכך  בשירה,  וורגיליוס  הורטיוס  כך 
שהייתה  מי  ממילו,  מוונוס  יותר  טובה  דוגמא  ואין  בשיש, 
המערב,  בתרבות  הפיסול  תולדות  בכל  הנשי  היופי  לסמל 
של  מרבים  אחד  העתק  עוד  אלא  היא  אין  כי  אף  זאת 
הרביעית  במאה  פרקסיטלס  של  ממפסלתו  מקנידוס  ונוס 
)פליניוס הזקן,  לפנה"ס. מכאן קביעתו של פליניוס סקונדוס 
הזהב  תור  בתיאורי  שהפליג  כיוון  זה,  לספירה(.   75-23
הקלאסי  העידן  תום  שעם  נחרצות  קובע  הקלאסית,  ביוון 

.Cessavit deinde ars  — להתקיים"  חדלה  "האמנות 
בערכיו  המשועבד  הרומי,  בפיסול  המוקדם  השלב 
האסתטיים למקור הקלאסי, מרוכז ברובו הגדול בדיוקנאות 
אלות האולימפוס. כך פלורה וארטמיס שלעיל, וכך אף איזיס, 
אלת מצרים. הפסלים קפואי המבע והמבט נעדרים כל היבט 
ובקשרי  האדרת  בקפלי  ככולו  רובו  מתרכז  והאמן  אישי, 

האלות.  חמוקי  את  רגל  כף  ועד  מראש  המכסים  הגלימה 

אופנת  מתחת.  אנוש  בנות  וכך  ממעל,  האלות  כך 
המטרונה הרומית בימי האימפריה תהיה במידה רבה העתק 
מקושרת  גלימה  תעטה  היא  גם  האולימפי.  הסגנון  של 
חלקה  כל  ומסתירה  ומטה  הצוואר  מן  גופה  את  המכסה 

בחמוקיה.  טובה 

לא  העיר,  בניהול  חלק  נוטלות  אינן  נשים 
בתהלוכות  לא  המקדש,  כוהני  במלאכת 
סימני  זאת,  עם  מלחמה.  בשלל  ולא  ניצחון 
מראה  הם  האישה  את  המאפיינים  ההיכר 
בכל  חמודות...  בגדי  מעולה,  טעם  אלגנטי, 
כך  ועל  שמחתן,  את  הנשים  מוצאות  אלה 

אבותינו.* בפי  האישה  עולם  זהו  גאוותן. 

טיטוס ליוויוס, תולדות רומא 34, 5.  *

א י א ונ ו ים פר א פלורה
א רו יני ו קפי וזיאו ספיר ניי

ו ינ י ק י רי א איזיס
ספיר ניי א י א

א רו וני ו קפי וזיאו

ונ רא א י א ארטמיס
א רו ו אסי וזיאו ס פנ
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אחד,  דפוס  הן העתק של  הגבירות שלעיל  ואכן, שלוש 
הקלאסי. הדפוס 

נועדה  זו  ואף ביתר שאת הפרוטומה.  סל במלואו,  כך הּפֶ
הגבירה  פניה של  תווי  בגודל טבעי את  ככלות הכול להציג 
מונע   — טבעי  בגודל  המקרים  ברוב   — סל  הּפֶ המגולפת. 
הגבירה  בקלסתר  עיניו  את  לרכז  המתבונן  של  ממבטו 
ומייצגת נראטיב מוגדר. אולם המצב  העמוסה בגדי חמודות 
כאשר  גם  הרומית,  הגבירה  בפני  נתבונן  כאשר  ישתנה  לא 

הצופה.  של  הבלעדי  היעד  הנן  אלו 
אינן  זו  אל  זו  דמיונן  אף  שעל  מי   — הגבירות  שלוש 
בגילוף דמות האישה  יסוד  כללי  פי  על  — מפוסלות  אחיות 
הוא  והשלישית לספירה. הקלסתר  הרומית במאות השנייה 
לימין,  מעט  מוסט  עצור  מבט  פרקסיטלס,  בסגנון  קלאסי 
גולש מעט על המצח, נאסף לאחור,  השיער מופרד במרכז, 

הגבירות.  שלוש  פני  על  נסוך  הסטואית  השלווה  ומבע 
החברתי  המזבח  על  העולה  המרכזיים  הקורבנות  אחד 

חברה  בפני  המתבטל  הקלאסי  ההומוארוטיזם  יהיה 
הטרוסקסואלית. 

ולמותר לציין  מעמד האישה בחברה הטרוסקסואלית — 
סדר  בפניה  פותח   — בלבד  האצולה  למעמד  היא  שהכוונה 
למפגשי  שנועדו  אירועים  בפסטיבלים,  מבילוי  מורכב  יום 
הקרבת  גלדיאטורים,  במשחקי  ביקורים  סעודות,  נשים, 
חגיגות  של  נוספת  ארוכה  ושורה  קרובים  ביקורי  קורבן, 
הכנה  אפוא  דרשה  ההופעה  רומא.  תרבות  הצטיינה  שבהן 
מדוקדקת, ואכן התהליך החל באמבט — רצוי מאוד של חלב 
זאת. פינוק אהוב על קליאופטרה  אתונות, אם הכיס ִאפשר 

סּבינה.  ּפֹוּפיאה  ועל 
עור  את  להבהיר  נועד  האמבט  לאחר  בעור  הטיפול 
כרוך  והיה  לנאצל  נחשב  הלבן   — האפשר  ככל  הגבירה 
גיר מעורבת  במושג היופי. כאן שיחקה תפקיד חשוב אבקת 

זית.  ושמן  בדונג 
בשיטות  כוסו  קיץ  ובהרות  נמשים  זקנה,  כתמי  קמטים, 

ספיר ונ רא א לויה דרוסילה
ספר י או י ו יאו אר וזיאו

ספיר ונ רא א אישה רומית
ינ ק יפו וזיאו

ספיר ניי א אישה רומית
וינ נו או ורי יס וזיאו
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שונות, אחת מהן הייתה מריחה של פרש חלזונות. אחרות היו 
אם  שקדים...  ושמן  ולבונה  מור  פרג,  ורד,  עלי  תמצית  דבש, 
למנות אך רשימה צנועה מתיק האיפור של המטרונה הרומית.
על  ורוד  מעט  אולם  ליפה,  אמנם  נחשב  צח  פנים  עור 
צלליות  ומכאן  ארוטי,  ניחוח  להדיף  היה  אמור  הלחיים 
עיניים  תותים.  וממיץ  אדום  מגיר  בעיקר  שהופק  הסומק 
עתה.  כן  כאז  יופי  של  אידיאל  היו  ארוכים  וריסים  גדולות 
הכחל נטל תפקיד מכריע באיפור העין. המטרוניתא הרומית 
ובולטות הנפגשות כמעט.  גבות שחורות  העדיפה סגנון של 
של  שורה  בוורוד.  נצבעו  והלטושות  הגזורות  הציפורניים 
הקורן  נעים  ניחוח  הבטיחו  זעפרן,  אבקת  ביניהם  בשמים, 
זיעה המופקים מעלי  מגוף הגבירה, ותכשירים להרחקת ריח 

עת.  בכל  עמה  זמינים  היו  ורדים  של  כותרת 
ולטושת  מסורקת  מקושטת,  מבושמת,  מאופרת,  עתה, 
היורד  הכיתון,  היא  הכותונת,  את  גִברתנו  לבשה  ציפורנים, 
זהב,  עטורי  בסנדלים  הנתונות  רגליה  כפות  עד  מצווארה 
הקפלים,  מרובת   — הטֹוגה   — הגלימה  את  עליו  הוסיפה 
ולאחר מבט סוקר במראה, פנתה בחיוך של שביעות רצון אל 
המרכבה המצפה לה בדרכה אל קבלת הפנים לנציב גליה, או 
אל סימפוזיון שבו קטולוס — פייטן שכוכבו דרך לאחרונה — 
הוזמן לקרוא משיריו הארוטיים המוקדשים ללסביה אהובתו.
לפיסול  עדים  אנו  הקלאסי,  האישה  אידיאל  לצד 
גם  אך  ברומא,  היצירה  בשולי  אמנם  הנמצא  נטורליסטי, 
המעט ששרד מפתיע בעוצמתו. כך למשל היצירה הנודעת 

השוק". אל  בדרכה  "זקנה  בכותרת 
לו.  תואמת  אכן  לפסל  שניתנה  הכותרת  אם  ספק 
פלבאית  בזקנה  מדובר  לא  כי  מלמדת  מקרוב  התבוננות 
סנדליה  הם  לכך  עדות   — השוק  אל  דרכה  את  העושה 
המעמד  לנשות  האופייני  הקפלים  רב  והכיתון  המעודנים 

וס י ספ קיסר א Domna) יוליה דומנה
ספיר ניי א י א רו רוס ס

ק ני ר י רו וזיאו

ספיר י י א א רו דיוקן אישה.
וינ נו א ורי יס וזיאו

י י א י א דיוקן אישה. רו
יורק ניו י רופו וזיאו

וזיאו ס פנ י י ר א יווני קור י רו ק ונוס
ו ו רא י רו יר ני יר ס ו ונ י רי

ו י יק יו א יופי יא אי א ונוס זו
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של  בפסל  שמדובר  אפוא  לוודאי  קרוב  ברומא.  הגבוה 
היין.  אל  דיוניסוס  פסטיבל  אל  בדרכה  קשישה  קורטיזנה 

כאן  מטורפת(".  שמא  )או  השיכורה  "הזקנה  גם  כך 
כדי  בו  אין  אך  גרוטסקי,  אופי  אמנם  לובש  הנטורליזם 
עצמה.  ברומא  ריאליסטית  אמנות  של  מגמה  על  להעיד 
הפטריקים,  מן  אציל  של  פרטי  בשעשוע  אפוא  המדובר 
על  מקברית  בדיחה  שהם  פסלים  הווילה  בגן  המציב 
ביתו.  חשבון סגנון השלמות הקלאסית, כדי לבדר את באי 
רחבי  בשאר  כליל  שונה  המצב  אולם  ברומא,  כך 

ההלניסטי  העידן  את  המאפיין  הריאליזם  את  האימפריה. 
מן  בחריגה  להסביר  ניתן  הבאים,  הפרקים  בשני  שיוצג  כפי 
ספרטה,  או  אתונה  דוגמת  עיר־מדינה,  של  הסגור  המבנה 
לעולם  מוגדר,  תרבותי  ורצף  בשנים  מאות  של  מסורת  עם 
כיבושיו של  ורב־תרבותי לאחר  רב־לאומי  ההלניסטי שהוא 
העשירה  מצרים  תרבות  עם  ההלניזם  שילוב  כך  אלכסנדר. 
שהיא בת אלפיים שנים בקירוב, כך הכיבושים בבבל ובפרס 
וכך האמנות  נודעת עד כה,  הפותחים חלון אל תרבות בלתי 
 הקלאסית.  יוון  לימי  כרונולוגית  המקבילה  האטרוסקית, 

 זקנה בדרכה אל השוק.
יורק ניו י רופו וזיאו ספיר ונ רא א י י פס

ורפ א או  הזקנה השיכורה
ינ ק ו יפ ספיר ניי א יווני קור י רו ק
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הריאליזם האטרוסקי — או שמא פריצות וניאוף?

השתרעה  האטרוסקים,  ארץ  אטרוריה,  היא  העתיקה,  רומא 
אטרוסקי(,  משורש  הנגזר  )שם  טוסקנה  חבלי  פני  על 
500 שנים בקירוב,  אומבריה ולאטיום. הכוונה לפרק זמן של 
שבו  המועד  לפנה"ס,  השנייה  למאה  השמינית  המאה  בין 
רומא  העיר  הרומית.  ברפובליקה  ההטמעה  תהליך  הושלם 
והייתה שנים  נוסדה על גבולה הדרומי של אטרוריה,  עצמה 
העוצמה מצפון. התרבות  רבת  רבות תחת השפעת השכנה 
האטרוסקית מתגלה לנו בעיקר מאז המאה השביעית, זאת 
משלהי  החל  ובהמשך,  הרבה,  ההלנית  ההשפעה  לנוכח 

ההלניסטי. בעידן  ממקומה  כחלק  הרביעית,  המאה 

שבטרם  זו  עצמה,  האטרוסקית  התרבות  על  זאת,  עם 
דבר,  יודעים  איננו  כמעט  הרומית,  ברפובליקה  שילובה 
מקורו  לנו  הידוע  והמעט  שרדו,  לא  עצמם  הכתובים  שכן 
אטרוסקים  מחברים  המצטטים  רומא  סופרי  של  במובאות 
הניסיון  המינואי,  למקרה  בדומה  כן,  כי  הנה  שם.  עלומי 
מקורותיה  את  ולהבין  אטרוריה  תרבות  עם  להתמודד 
החברתיים, נעדר תשתית בכתובים ומתבסס במידה מרובה 
ארכיאולוגיים.  לממצאים  מעניק  שהחוקר  הפרשנות  על 
גלוסקמות,  לגילופי  בעיקר  הכוונה  האטרוסקי  במקרה 
של  פרשנותם  ואולם  כדים.  ואיור  פיסול  מוזאיקה,  תמונות 

א רו י ו וי וזיאו ס פנ י י א ונ רא י  ( Sarcophagus dei Sposi) סרקופג הזוג הנשוי  ו ו י פס
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אסכולות  בין  במחלוקת  ומתמיד  מאז  שנויה  כידוע,  אלו, 
החוקרים. 

המנוגדת  תמונה  מתקבלת  שבידינו,  הממצאים  פי  על 
והקלאסית  ביוון הארכאית  לנו  לא מעט למציאות המוכרת 
המקבילה כרונולוגית. התא המשפחתי הוא מונוגמי במובנה 
בנוסח  גברי  יופי  פולחן  ניכר  ולא  המילה,  של  העמוק 
כליל;  נעדר  ההומוסקסואלי  שהפן  מכאן  ההלני.  הקורוס 
"בת  באמצעות  וחלופתה  הרעיה  הדרת  את  נמצא  לא  גם 

ההלנית.  ההטאירה  דוגמת  לוויה" 
האישה האטרוסקית — ולאו דווקא האלילה בת האלמוות 
נוסח  הקלאסי  היופי  אידיאל  של  הקיבעון  מן  משוחררת   —
הגוף  של  בפרופורציות מתמטיות  לביטוי  הבא  פרקסיטלס, 
ריאליסטית  שהיא  בלבד  זו  לא  מתוכן.  ריקים  פנים  ובתווי 
)וראו  המשפחה  בחיק  בפנינו  מוצגת  אף  היא  להפתיע, 
עליו,  נשענת  בעלה,  לצד  יושבת   ,)79 עמ'  התמונה  את 
בריאליזם  המפוסלת  ספה  פני  על  בנוחות  רבוצים  והשניים 

ככל  מתארת  התמונה  הסרקופג.  מכסה  על  תמיהה  מעורר 
התנוחה  פרטי  אחריה.  או  ארוחה  בשעת  מנוחה  הנראה 
נטורליסטיים כליל. שתי הדמויות שעונות על מרפק שמאלי, 
שניהם  שפתי  על  אליו.  אותה  אוסף  רעייתו,  מאחורי  הגבר 
כפות  תנוחות  לגלוג,  או שמא  רצון,  חיוך של שביעות  נסוך 
לבין  השניים  בין  המתנהל  ויכוח  או  לדיון  עדות  הן  הידיים 

רואים.  שאיננו  ממול  דמות 
לעידן  כליל  זר  זה  מסוג  שריאליזם  לציין  למותר 
ככולו  רובו  המרוכז  יוון,  באמנות  הקלאסי  או  הארכאי 

מיתולוגיים.  אירועים  בתיאור 
ההשפעה ההלנית ניכרת אומנם בשלמות הפרופורציות, 
כך  אישיותה.  על  שומרת  פניה,  בהבעת  הגבירה,  אולם 
את  במשהו  המזכירה  האטרוסקית,  העלמה  של  הדיוקן 
איננו  הצער  למרבה  הביניים.  מימי  הנוצרית  המדונה 
היא,  מי  לא  הדיוקן.  של  התוכני  ההקשר  על  דבר  יודעים 
פניה,  מבע  מדוע  יודעים  איננו  ובפרט  באה,  מהיכן  לא 

ור קרי ו י אי רא ו לגין בושם אטרוסקי מברונזה
ר ו וזיאו ס פנ ניי א י פו רוסקי א ר ק

ס פנ י י ר א י  דיוקן של צעירה אטרוסקית
י רופו וזיאו
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נימה של עצבות  ובעיקר שפתיה, מביעים  עיניה הגדולות 
בצופה  מעוררת  שהתמונה  האמפתיה  זאת,  עם  נרגנת. 
מושלמים,  פנים  תווי  של  תוכן  רווי  שילוב  מאותו  נובעת 
נעורים הבא לביטוי בשדיה הזעירים שזה עתה החלו  תום 

הנערי.  קלסתרה  על  הנסוך  והעצב  לצמוח, 
יצוין כי אחד המאפיינים הבולטים באמנות הגילוף  עוד 
העלמה  את  המפארים  הפאר  תכשיטי  הוא  האטרוסקי 
במחרוזות  עבֹור  התואם,  הראש  בכיסוי  החל  הנוגה, 

החזה.  על  העדיים  שרשרת  ועד  הצוואר 
על  ההלני  הקלאסיציזם  בהשפעת  להבחין  אמנם  נקל 
היבט  פניה  לקלסתר  נוסף  זאת  עם  העלמה,  של  פניה 
ורעיו  פרקסיטלס  של  ממפסלתו  לרוב  הנעדר  דרמטי 

למקצוע. 
הקלאסית.  האישה  קלסתר  התגלמות  איננה  זו  גברת 
סותר  ראשה  מבנה  הסטואית;  השלווה  מן  דבר  בה  אין 
בעליל את הפרופורציות הקלאסיות. ראשה מוארך, עיניה 
עם  נפוחות.  ושפתיה  מן המצח,  ֵחלק  איננו  בולטות, אפה 
ניכר בה שהיא מבקשת להביע  ודם,  זאת היא אישה בשר 

המתבונן.  של  עינו  את  מרתקת  כן  ועל  דבר־מה, 
טרויה  נסיך  על  שבו  הקלאסי  לפרדוקס  בוטה  בניגוד 
כשהיא  מולו  הניצבת  האלה  של  יופיה  את  לשפוט 
מפשיט  האטרוסקי  האמן  ראש,  ועד  רגל  מכף  מכוסה 
ממתינות  מימינה  והרה  משמאל  )אתנה  אפרודיטה  את 
האלה  של  המין  לפרשיות  היטיב  המודע  פריס,  לתורן(. 
של  במפשעתה  מבטו  את  זה  בשלב  מרכז  הנימפומנית, 
מעוצמתו  רבות  איבד  הפרסקו  אמנם  האהבה.  אלת 

אפרודיטה  של  בפניה  להבחין  ניתן  עדיין  אך  הצבעונית, 
הפושטת את גלימתה, ובמתח לקראת פסק דינו של פריס. 
על  לסמוך  אם   — והרומי  היווני  וההיסטוריון  הפילוסוף 
מן המאה   )Theopompus( מכיוס  תיאוּפֹומּפּוס   — אפלטון 
נוזפים  יותר טיטוס ליוויוס הרומי,  הרביעית לפנה"ס, ומאוחר 
בעיניהם.  מוסרי  ושפל  פריצּות  שהם  האטרוסקים  במנהגי 
רעיה  של  דוגמה  הרומית  באישה  ליוויוס  רואה  למשל  כך 
האישה  לעומת  בד,  ואריגת  ילדים  בגידול  העסוקה  נאמנה 

ס פנ י י א יאישה אטרוסקית רי וזיאו ס פנ י י ר א פר  ראש אישה
אסי ק יווני נו ס פ י פרסקו ארו

א רו י ו וי קו ר ראש אישה
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האטרוסקית המופקרת. לא פלא שעצם הביטוי "אטרוסקי" 
זונה. היה זה תיאופומפוס  זכה לימים ברומא למשמעות של 
האטרוסקית,  בחברה  המיני  הליברליזם  על  מסה  שחיבר 

"פריצות":* בפיו  המכונה 

מקובל.  אטרוסקי  מנהג  הם  נשים  חילופי 
האישה האטרוסקית מקדישה זמן רב לטיפול 
לעתים  כושר,  אימוני  כולל  הדבר  בגופה. 
בחברת  לעתים  גברים,  עם  פעולה  בשיתוף 
נשים. היא איננה רואה פחיתות כבוד בהצגת 
גופה העירום לעיני כול. את משכבה אין היא 

Theopompus, Histories, Book 43 :מצוטט מתוך  *

מזדמן,  גבר  עם  אם  כי  הבעל,  עם  חולקת 
החליטה  שבו  לגבר  שיכר  גביע  מציעה  והיא 
ומצטיינת  לשתות  מיטיבה  היא  לבחור. 
בלי  ילדיה  את  מגדלת  האטרוסקית  ביופיה. 
משגדלו,  הילדים,  הילד.  אבי  הוא  מי  לדעת 
נוטלים  להוריהם.  בדומה  זמנם  את  מבלים 
כל  עם  מין  יחסי  ומקיימים  במשתאות  חלק 
מבוצע  המין  יחסי  שקיום  העובדה  הנשים. 
אינה מעוררת בהם מבוכה,  כול  ולעיני  בגלוי 
האטרוסקית.  בחברה  מקובל  מנהג  זהו  שכן 
מפיהם  לדעת  יבקש  פלוני  אם  למשל,  כך, 
עתה  שזה  לו  ישיבו  הבית,  בעל  נמצא  היכן 

ו וס נו א וזיאו ס פנ י י א י משפט פריס
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בלי  יציינו  מישהי שאת שמה  עם  שוכב  הוא 
להתבייש. 

עם  לשכב  אוהב  האטרוסקי  הגבר  אמנם 
נער  משכבו  על  יעדיף  הוא  אך  אישה, 
שהנוער  העובדה  לאור  ובפרט  תואר,  יפה 
מתנהלים  חייו  ביופיו.  מצטיין  באטרוריה 
הנאה...  גופו  על  שומר  והוא  חומרי,  בשפע 

גופו.  ׂשער  את  מגלח  הוא  היתר(  )בין 

יּוֶבָנליס, הסאטיריקון הרומי מן המאה השנייה לספירה, 
מקדיש את הסאטירה השישית שלו, הארוכה והנודעת מכולן, 
של  מפורט  תיאור  ובה  הנשים,  לסוגיית  שורות,   659 בת 
אימת הנישואין, כאשר הרעיה מוצגת כמקור לכל האסונות 
של  שכוונתו  ודִאי  זה  אין  הגבר.  של  ראשו  על  היורדים 
שרבה  נותנת  הדעת  אולם  אטרוריה,  לנשות  דווקא  המחבר 
הייתה השפעת הליברליזם האטרוסקי על התנהלות הרומאי 

שחבל  לזכור  יש  רומא.  נשות  על  שאת  ביתר  ואף  המצוי, 
אטרוסקי  שלטון  תחת  היה  בראשו,  פומפיי  עם  קמפניה, 
ועדות להשפעה  בימיה המוקדמים של הרפובליקה הרומית, 
של  המקיף  במכלול  למצוא  ניתן  אטרוריה  של  התרבותית 
סביר  שבו.  הפורנוגרפי  במרכיב  הבולט  בקמפניה,  הפרסקו 
אפוא להניח של"סגנון" האטרוסקי הייתה השפעה לא בלתי 
שעל  מי  רומא,  נשות  כלל  של  התנהלותן  על  מבוטלת 
בבעליהן  בוגדות  ועניין,  דבר  לכל  פרוצות  הן  יובנליס  פי 
כאשר  בהמה,  במשכב  בוחלות  ואינן  שמאל,  ועל  ימין  על 

חמור.  היא  המועדפת  הבהמה 
המשורר  את  שפוקד  הזעזוע  היא  הסאטירה  עילת 
ידידו הקרוב, לשאת  ּפֹוסטּומיוס,  כוונת  נודע לו על  כאשר 
לו.  הצפוי  האסון  מן  רעהו  את  להציל  נועד  השיר  אישה. 
מפתות  חלופות  שתי  לפחות  כאשר  בפרט  מטורף,  רעיון 
עומדות בפני החתן המיועד. האחת איבוד לדעת, והשנייה 

חמודות.  נער  עם  זכר  משכב 

א ק י קופ י ני רק ו י ז או ירום רק ס פנ י י א זוג רקדנים
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.  .  .
conuentum tamen et p actum et sp onsalia nostra
temp estate p aras iamque a tonsore magistro*

.  .  .

ֲאִפּלּו  ִמים  ַהּיָ ֵאּלּו  ּבְ ה  ַאּתָ ָנכֹון  ַהֻאְמָנם 
ּוִאין,  ִנּשׂ ְוֶטֶקס  ם  ֶהְסּכֵ ְלֵארּוִסין,  ְלֵהָעֵרְך 
ן  ֻאּמָ ר  ַסּפָ ַיד  ּבְ ְזָקְנָך  ֶאת  ַח  ּוְלַגּלֵ ָלֶלֶכת 
ַבע? ָ ְלִהּשׁ ֱאמּוִנים  ע  ָהֶאְצּבַ ַעל  ַעת  ּוְבַטּבַ

ָהִייָת,  פּוי  ָ ּשׁ ׁשֶ ִלי  ָזכּור  ְיִדיִדי,  ּפֹוְסטּוְמיּוס 
ה? ָ ִאּשׁ את  ָלׂשֵ אֹוֵמר  ה  ַאּתָ ְוָקא  ּדַ ה  ְוִהּנֵ

ִהְטִריפּו?  ָך  ְעּתְ ּדַ ֶאת  ּופּוְריֹות  ים  ְנָחׁשִ ֵאילּו 
ֵביְתָך ּבְ ת  ַלּנֹוֶגׂשֶ ַנע  ְלִהּכָ ְבַחר  ּתִ ַהֻאְמָנם 
ַהֲחָבִלים  ִלְרׁשּוְתָך  ְך  ּכָ ל  ּכָ ים  ַרּבִ עֹוד  ּבְ

ַסְנֵוִרים, ּבְ ְלַהּכֹוְתָך  ָרָחב  תּוִחים  ּפְ ְוַחּלֹונֹות 
יַע.  ַמּצִ ְלָך  רּוָתיו  ׁשֵ ֶאת  ֵאִמיְליּוס  ר  ׁשֶ ּגֶ ה  ְוִהּנֵ

ֵעיֶניָך, ּבְ ֵחן  ִאים  נֹוׂשְ ָלא  ֵאּלּו  ל  ּכָ ְוִאם 
ֲחמּודֹות.  ַנַער  ְבָך  ּכָ ִמׁשְ ֶאל  ְוָהֵבא  ֵצא 

ְיָלה, ּלַ ּבַ ָך  ְעּתְ ּדַ ֶאת  ַיְטִריף  לֹא  הּוא 
ָעְרָמה, רֹב  ּבְ ת  ַמּתָ ָך  ִמּמְ ִיְסַחט  לֹא  הּוא 

ָלהּוט ה  ַאּתָ ֵאין  ׁשֶ ְטָענֹות  ּבִ ָיבֹוא  ְוָלא 
ִלּבֹו.  ִלְמצּוקֹות  ָאִדיׁש  ה  ַאּתָ ְוִכי  לֹו  מַֹע  ִלׁשְ

ידידו,  את  לשכנע  בידו  עלה  לא  כי  שנראה  כיוון  עתה, 
בוחר מיודענו לתאר בפני קורבן הנישואין המיועד את רשימת 
מספר  היתר  בין  נטרפה.  שדעתו  לאומלל  הצפויים  האסונות 
בזרועות  למצרים  שנמלטה  סנטור  אשת  ֶאּפָיה,  על  יובנליס 
הקיסר/  קלאודיוס  אשת  מסלינה,  ו"כך  הגלדיאטור;  אהובה 
החומקת בלילות מן הארמון רק על מנת/ לשכב עם לקוחותיה 
זונות". האישה הממוצעת לפי חשבונו שוכבת עם 8,000  בבית 
גברים במהלך חמש שנים. כיוון שכך, ואם כלו כל הקיצין והגבר 
כך  בפרהסיה,  זונה  זו  לדאוג שתהיה  עליו  אישה,  בוחר לשאת 
לא יהיה עליו לשאת בחרפת הבגידה עם אותם אלפי הבועלים. 
אסון מהלך על שתיים היא החותנת, המשכילה את בתה 
ידי  על  בגידותיהן  על  מכסות  "הנשים  הנכלים:  דרכי  בכל 
במיוחד  מרושע  ביטוי  המקבל  דבר  בבעל,  האשם  הטלת 
כאשר הבעל תופס את אשתו בשעת מעשה". המחבר מזהיר 
לשמור  האמורים  הסריסים  עורמת  מפני  המצוי  הבעל  את 

פנים. מעמידים  אלא  הם  ואין  רעייתו  צנעת  על 

בפרט יש להיזהר משחקני תיאטרון. גבר הנושא 
אישה  ילדיו.  אבי  יהיה  לא  מה  ּבָ אוהבת  אישה 
משכלת היא מתנשאת וגסת רוח. זו תחזור ותתקן 
לבעלה את שגיאות הדקדוק ותבוז לו על בורותו. 
של  לכיתות  ולחבור  אמונים  להפר  נוטה  האישה 
יהודים, נוצרים וארמנים. הנשים מעדיפות להפיל 

DECIMVS IVNIVS IVVENALIS. SATVRA VI  *
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את ילדיהן, זו אכן רשעות מצדן, אולם על הבעל 
לברך על כך אם אינו רוצה להיות מוקף בעוללים 

כושים. ויורשים  אתיופים 

מסלינה  הוא  המרושעת  המטרוניתא  של  המייצג  הדגם 
)Messalina( אשת הקיסר הרומי קלאודיוס. שמה של  ולריה 
האימפריאלי  העידן  של  פטאל  כפאם  לשמצה  יצא  הגבירה 
מסלינה  מתוארת  ההיא  העת  מן  שנותרו  במקורות  ברומא. 
עורכת  פרטי,  בושת  בית  המחזיקה  נימפומנית  כפרוצה 
למחות  מנת  על  המזדמן.  כל  עם  ושוכבת  חשק  מסיבות 
וכך  בועליה־מאהביה  את  לרצוח  מצווה  היא  עקבותיה  את 
משכילה להסתיר את התנהלותה מעיני בעלה התמים העסוק 
 48 בשנת  מתהפך  הגלגל  אולם  הבריטים.  האיים  בכיבוש 
לספירה, כאשר מסלינה נישאת בסתר לקונסול גאיוס סיליוס, 
הדבר  ברומא.  הקיסרות  כס  על  להושיבו  כוונה  מתוך  זאת 
את  להרוג  מקציניו  אחד  על  ציווה  הקיסר  לקלאודיוס.  נודע 

מסלינה. של  ראשה  את  כרת  וזה  אשתו, 
היצירה משנות הארבעים לספירה לא זו בלבד שהיא נקייה 
מכל רבב של הטלת דופי באשת הקיסר, כי אם להפך, הגבירה 
בזרועותיה  התינוק  הנאמנה.  הרעיה  כהתגלמות  בה  מופיעה 
הוא בריטניקוס, הפושט את זרועו אל אמו, והמטרונה עצמה 
 ארצה.  הגולשות  וטוניקות  בגלימות  כיאות  עטופה 

 מסלינה עם בנה בריטניקוס.
ר ו וזיאו ספיר ים אר נו א רו
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הריאליזם המצרי בפאיום

נוספים של הדיוקן הנשי בעידן  המבקש אחר מוקדי אמנות 
ובמצרים.  בפומפיי  וראשונה  בראש  אותם  ימצא  ההלניסטי 
בדיוקנאות  מצוי  המצרי  במקרה  ביותר  המרתק  הביטוי 
המדבר  בנווה  קבורה  ארונות  גבי  על  חנוטות  גופות  של 
זאת,  הנילוס.  לנהר  מערבה  התיכונה,  שבמצרים  בפאיום 
בימי הכיבוש הרומי, שהיא  פי אופנת הקבורה במצרים  על 
מורשת מצרית עתיקת יומין. הממצאים בפאיום מכסים פרק 

לשלישית  הראשונה  המאה  בין  בקירוב,  שנים   250 של  זמן 
לספירה. 

השיער  סגנון  הקבורה.  ארון  על  ומופיע  שרד  השם 
האצולה  בחוגי  ההם  הימים  אופנת   — יקר  ברביד  האסוף 
וגלימת  הצוואר  על  הזהב  רביד  פנינה,  עגילי   — המצרית 
ז"ל. המשי, מעידים על מעמדה האריסטוקרטי של איזידורה 
הארוכה,  הדמויות  בשורת  הצופה  את  המפתיע  ההיבט 

נרא ספיר ניי א י איזיס ור איזי איזידורה
ו י י וזיאו ונ י י רים ( A nk yronopolis יס אנקירונופו
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המוקדשת ברובה לנשים, הוא כי לא ימצא בהן כל השפעה 
של הקלאסיציזם היווני, זאת למרות העובדה שאלכסנדריה 
בימיו של תלמי היא הכרך הגדול ביותר במרחבי האימפריה 
בין  הנובעת  מכרעת,  הלנית  השפעה  תחת  הנמצא  הרומית 
יוונית  אוכלוסייה  אליה  משכה  שהעיר  העובדה  מן  היתר 

השלטון,  מערכת  את  הרומי  השלטון  לצד  שאיישה  גדולה 
לכך  מובהקת  עדות  ההלנית.  התרבות  את  עמה  והביאה 
נאמד  בה  המגילות  שמספר  באלכסנדריה,  הספרייה  הייתה 
העתיק  בעולם  הספריות  מכל  יותר  עותקים,  מיליון  בחצי 

יחד. גם 

123

456
פאיום י נו יוקנאו ר
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המקרים  מן  בחלק  טבעי,  בגודל  מצוירים  דיוקנאות 
המדויק  הריאליזם  הקבורה.  ארון  גבי  על  מצוין  החנוט  ֵשם 
מצרי,   — המנוח  של  הלאומי  במוצאו  להבחין  אף  מאפשר 

רומי.  או  יווני 
מכל  חף  בפאיום  החנוטים  שדיוקן  בלבד  זו  לא  ואכן, 
ייחודו גם בכך שהוא נעדר קו מנחה אסתטי  השפעה הלנית, 
מבקשים  החנוטים  פני  אחיד.  לסגנון  כניעה  של  במובן 
ניכר  מתחת.  הטמונה  האישיות  על  מידע  לצופה  להעניק 
מציגות  אינן  התמונות  לחנוטיו.  להחניף  ביקש  שלא  באמן 
דמותו  את  להנציח  מבקשות  אלא  מותו,  בימי  המנוח  את 
"צייר"  התיבה  משמעות  הכול,  ככלות  אחרי  חייו.  בימי 
נוכל ללמוד  במצרית עתיקה הוא "מפיח חיים". בזה האופן 
הדעתנית  הגברת  הנה  בקלסתרו.  מהתבוננות  החנוט  על 
במבט  בנו  ומביטה  עצמי  ביטחון  המקרינה   )1 )איור 
האישה  של  שמעמדה  העובדה  לציון  אולי   — אינטליגנטי 
כך,  הגבר.  מן  הרחק  לא  אותה  מציב  עת  באותה  המצרית 
מי   ,) ; Hypatí a( היפאטיה  נראתה  לדמיין,  נוכל 
שעמדה בראש האסכולה האפלטונית באלכסנדריה, לימדה 
כישרון בדורה.  ונחשבה למתמטיקאית ברוכת  אסטרונומיה 
מי  בוהמיין,  של  דמות  ניבטת  מקלסתרו   ,)2( הגבר  ואילו 

מעניינו.  אינם  גילוח  או  סירוק  איפור,  של  שזוטות 
 ,)3( המצרית"  "הגבירה  שמכונה  מי  של  פניה  כך   
העדויה  המטרונה  ממעמד  נהנית  המעודן  ליופיה  שבנוסף 
זר  ביותר בפאיום. מתחת לכיסוי הראש נושאת אותה גבירה 
זרי הדפנה של המנצחים בקרבות. עגילי הפנינים  זהב בנוסח 
נושאים מטיל זהב דק, וממנו משתלשלות שלוש  שבאוזניה 

ומתחתיו  צווארה,  את  מפאר  חן  אבני  ענק  נוספות.  פנינים 
בגבות  המעוטרות  הגדולות,  עיניה  זהב.  רביד  עוד  תלוי 
נוגה;  במבט  בצופה  מתבוננות  היטב,  עשויות  מקושתות 
את  למצוא  נוכל  היום  ומודגשות.  רכות  ושפתיה  ישר  אפה 

במצרים. הקופטיות  הנשים  בקרב  דמותה 
שחזור.  של  תהליך  עברה   4 מס'  מציור  הגבירה  תמונת 
הצבעים, שדהו במהלך אלפי שנים, הושבו לזוהרם המקורי, 
משנת  המתבונן  של  לנעליו  להיכנס  יכול  ימינו  בן  והצופה 
האצולה  למעמד  כיאה  אדנות,  אומר  המבט  לספירה.   200
שפע  הם  לכך  עדות   — המשוחזרת  העלמה  נהנית  שממנו 
התכשיטים המכסים את צווארה, את אוזניה ואת מחלפותיה 

לתפארת. המסורקות 
החניטה,  תהליך   .5 מאיור  הנערה  היא  משהו  מפתיעה 
מכאן  ממון,  מעט  בלא  כרוך  היה  הדיוקן  וציור  הקבורה 
מצרים  של  החברתית  לאליטה  נועדו  פאיום  שקברי 
ועדות לכך בגלימת  והנה לפנינו נערה פשוטה,  ההלניסטית. 
בשערה  וכן  כלשהם  עיטורים  הנעדרת  הבלויה  הפשתן 
הבלתי סרוק. עם זאת עיניה הגדולות מביעות את תמימותה 

ימיה.  בדמי  שנקטפה  זו  צעירה  של 
של  בדיוקנה  מובהק  ביטוי  לידי  בא  הריאליסטי  הפן 
הקמטים  את  ממנה  מנע  לא  שהצייר   ,)6( הבוגרת  האישה 
עייפות  של  תחושה  המקרינות  הלאות,  לעיניה  מתחת 

הגורל.  עם  והשלמה 
אותן  אל  קרבה  של  תחושה  מחולל  הריאליסטי  הפן 
מעוברי  במאומה  שונות  שאינן  שנים,   2,000 מלפני  דמויות 
 גדולה.  עיר  ברחובות  היום  פנינו  על  החולפים  האורח 
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ריאליזם היצר של פומפיי

כוונת הציור היא הכנתה של כוהנת  אין לדעת בוודאות אם 
לקראת טקס פולחן או כלה לקראת חופה, או שמא הכוונה 
אירוע חברתי  בנותיה לקראת  ושתי  היא להכנותיה של אם 
ולצדה אחת הבנות, מוכנה,  זה או אחר. הֵאם ישובה מאחור, 
לבושה בגדי חמודות, מאופרת ומסורקת. השתיים מתבוננות 
בתשומת לב בבת השנייה, שַאמת הבית סורקת את שערה. 
עם  קמפניה  בחבל  הפרסקו  איורי  של  המקיף  המכלול 
זו בלבד שהוא מוקד אמנות  פומפיי והרקולנאום בראש, לא 
בניגוד  ניצב  אלא שהוא  ההלניסטית,  ברומא  המרכזי  הציור 

ברומא  ההיא  העת  של  הפסלים  דמויות  לסגנון  מובהק 
עצמה. קשה לעמוד על הסיבות לכך, אולם נראה כי המרחק 
הגיאוגרפי של חבל קמפניה — עם נאפולי בירתו — מרומא, 
את  הנותנים  אלה  הם  וכרתים,  סיציליה  אל  הקרבה  ומנגד, 

פומפיי". "סגנון  לכנות  שנהוג  במה  אותותיהם 
פרץ הגעש של וזוב בשנת 79 לספירה החריב את פומפיי 
להתבונן  לנו  המאפשר  זה  והוא  אמנותה,  את  שימר  אך 
הבאה  האיטלקי,  המגף  דרום  תרבות  של  האיורים  בשפע 
שנים   250 פני  על  הזמן משתרע  פרק  הקיר.  בציורי  לביטוי 

י נאפו י ו יאו אר וזיאו י י ר נו ס ספיר ונ רא א א נאום רקו התסרוקת
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מועד  ועד  לפנה"ס  השנייה  המאה  מתחילת  החל  בקירוב, 
הוולקנית.  ההתפרצות 

סגנונות.  לארבעה  לחלק  נהוג  הנ"ל  הזמן  פרק  את 
שיש  מפסלי  עדיין  המושפע  ההקרמה,  סגנון  הראשון, 
עיקרו  השני  הסגנון  ההלני.  הקלאסיציזם  מורשת  צבעונים, 
ארמונות,  )סטיו(,  עמודים  שדרת  מקדשים,   — מבנים  ציורי 
המאפיין  השלישי,  הסגנון  מיתולוגית.  עלילה  תיאור  ובהם 
את העידן האוגוסטיני של שלהי המאה הראשונה לפנה"ס, 
הוא סגנון "הגלריה", שעיקרו דיוקנאות של אלי האולימפוס 
שלצורך  הרביעי,  הסגנון  מזה.  הגבוהה  האצולה  ורובד  מזה, 
תוך  קודמו,  של  המשך  הוא  "ריאליסטי",  אותו  נכנה  ענייננו 
של   — הדמויות  של  הריאליסטי  ההיבט  על  דגש  שימת 
בפרק  אותנו  המעניין  זה  הסתם  מן  והוא   — בעיקר  נשים 
בהיבט  ניכר  הרביעי  הסגנון  כי  יצוין  עוד  שלפנינו.  הקצר 
עם  פורנוגרפית.  לזימה  אחת  לא  הגולש  מודגש,  ארוטי 

ליוון  בניגוד   — פורנוגרפיה הנעדרת כמעט לחלוטין  זו  זאת, 
הומוסקסואלי. פן   — הקלאסית 

זה המוצא לעצמו מקבילה בשירה  הוא  ההיבט הארוטי 
המשוררים  גדולי  של  קולמוסם  פרי  חושניות,  הספוגה 

בהמשך(. )וראו  וקטולוס  אובידיוס  דוגמת  ברומא, 
מעלה  הדמויות  קלסתרי  על  המשוך  הריאליסטי  הפן 
העובדה  ואכן,  פאיום.  חנוטי  של  הדיוקנאות  את  הדעת  על 
שנים  במאתיים  מקדים  פומפיי  של  הפרסקו  שכרונולוגית 
העובדה  וכן  פאיום,  של  הדיוקנאות  ציורי  את  בקירוב 
על  נשלטת   — ההלניסטית  התרבות  מרכז   — שאלכסנדריה 
יוונית־רומית, מעלה אפשרות של השפעת "סגנון  ידי אליטה 

עת. באותה  המצרי  הציור  על  פומפיי" 
היווני  הנראטיב  של  הסימטרי  היפוכו  הוא  הפרסקו 
אפרודיטה  מול  במערומיו  מתייצב  ארס  בו  הקלאסי, 
הלבושה. במקרה שלפנינו, ארס, הלבוש כיאות טוגה רומית, 

פיי פו ָאֶרס ואפרודיטה
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עיניו  את  להזין  מנת  על  אפרודיטה  של  גלימתה  את  מסיר 
בציור,  והקסדה  המגן  הם  מעניין  טכני  פרט  במערומיה. 

התמונה. את  ומאירים  אור  המחזירים 
יבוא לידי ביטוי בפניהן של הדמויות,  ההיבט הריאליסטי 
יעדיף את דיוקנאות  וגברים כאחד. אולם הפן הארוטי  נשים 
הפרסקו  של  הניכר  רובו  את  מהוות  אפוא  והן  הנשים, 
מפומפיי",  "הגבירה  הפסיפס  כך  ובהרקולנאום.  בפומפיי 
שנוצר שנים ספורות בטרם האסון הוולקני. קלסתרה נעדר 
הריק מכל מאפיין  היכר של הקיפאון הקלאסי  סימני  כליל 
מתבוננת  היא  ודם,  בשר  היא  שלפנינו  הגברת  ריאליסטי. 
מעט  הפׂשוקות  ושפתיה  משהו,  נוגה  מאופק,  במבט  בנו 

דבר־מה.  לומר  מבקשות 
 — כוהנת  הנראה  ככל  מהרקולנאום",  "הגבירה  פני  גם 
מחלפותיה  את  המעטר  הדפנה  עלי  זר  הוא  לכך  עדות 
ניכר בה —  זה או אחר.  האסופות — אינן סמל המייצג סגנון 
בעיקר מהטיית ראשה — שדבר־מה מסב את תשומת לבה. 
את  שניצח  לאחר  אלקסטיס  של  בידה  זכה  אדמטוס 
בר.  ולחזירי  לאריות  קשורה  במרכבה  אליה  ובא  מתחריו, 
הגורל  לבנות  הורה  אפולו  למות.  ונטה  חלה  האיש  אולם 

למות  מוכן  שיהיה  מי  שיימצא  בתנאי  חייו,  את  להציל 
היה  לא  איש  מרע,  השכיב  של  מזלו  לרוע  אולם  תחתיו. 
משרתי  לא  הלוחמים,  רעיו  לא  למענו.  חייו  את  לנדב  מוכן 
עילה להסתלק  להם  הוריו, שמצאו  לא  ואף  הנאמנים,  ביתו 
והנה באה הישועה. אלקסטיס, הרעיה האוהבת,  מן הקורבן. 
נכונה למות תחתיו. ההחלטה התקבלה, בנות הגורל השיבו 
למשכב  נפלה  אלקסטיס  ואילו  אדמטוס,  של  בריאותו  את 
זמן קצר נאספה אל אבותיה. הציור מבקש להעניק  ולאחר 
ייחוד ריאליסטי לכל אחת מן הדמויות הנוטלת חלק בדיון. 
חרדה  המביעה  והאם  המאזין  האב  מימין,  ההורים  זוג  כך 
מן  להיפטר  כיצד  בדעתו  השוקל  מרעיו  אחד  כך  מזויפת. 
ונכונה  ימינה  ולבסוף אלקסטיס, המרימה את  הזאת,  הצרה 
להישבע שתמלא את בקשתו של הבעל. היא אכן מקיימת 
קצר  זמן  לאחר  אולם  עמיה,  אל  ונאספת  שבועתה  את 
והכול שב על מקומו  הרקלס מחלץ אותה ממעמקי ההדס, 

בשלום. 
)משמאל( חוצה את הסף, מסירה  רואים את הכלה  אנו 
הכוהנת  המגילה.  מן  הקורא  לנער  מאזינה  הגלימה,  את 
בידה,  וחרט  מגילה  מחזיקה  היא  אף  מאחוריו  העומדת 

ספיר ונ רא א י רא יוקהגבירה מהרקולנאום א סים יי י ספיר ונ רא א א הגבירה מפומפיי
יני וס או י י רו ורר פיקי סו
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בהריון?  — שמא  הכלה  פרטי הטקס.  לרישום  הנראה  ככל 
עוגת  עם  מגש  נושאת  לראשה,  ונזר  קל  בלבוש  עתה   —

קודש. 
זה הוא הפירוט הנטורליסטי של  נודע  המרשים בפרסקו 
הכלה  של  ימינה  מתנוחת  החל  התנהלותן.  ושל  הדמויות 
הנכנסת, עבור במבטה התוהה של הכוהנת המביטה בכרסה 
של  מעט  הכפופה  רגלה  על  הזהב  בסנדל  וכֵלה  הכלה,  של 

השמחה.  כלת 
ב"סגנון  יותר  מרתק  ציור  נמצא  לא  כי  דומה  זאת,  עם 
לכינוי  שזכתה  מי  המשוררת",  של  מ"דיוקנה  פומפיי" 
בחרט  בימינה  האוחזת  המהורהרת,  הליידי  "סאפפו". 
הלירית  השירה  למוזת  מצפה  כתיבה,  בלוחות  ובשמאלה 
עיניה  שפתיה,  על  החרט  תנוחת  השראה.  לה  שתעניק 
— על אף העובדה שצבעי  כל אלה  יופיה המרגש,  התוהות, 
הניגוד  ובכך איבדו את עצמת  ונקלפו בחלקם  הפרסקו דהו 
הציור לאחת מיצירות המופת בכל תולדות  הופכים את   —
השיער  שרשת  להוסיף  הראוי  מן  עוד  המערבי.  הציור 
באופנה  הייתה  תלתליה,  את  המעטרת  בזהב,  הרקומה 
יחסית  נרון קיסר. מכאן התארוך המדויק  בימי שלטונו של 
המאה  של  השישים  לשנות  אותה  המייחס  היצירה,  של  נאום רקו אלקסטיס ואדמטוס

פיי פו ספיר ונ רא א ורי ס טקס הכנסת כלה. 
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הר  התפרצות  בטרם  ספורות  שנים  לספירה,  הראשונה 
הגעש. 

יד ביד  הפן הארוטי ב"סגנון הרביעי" צועד, כאמור לעיל, 
עם שירת האהבה המאפיינת את העידן האוגוסטיני ברומא. 
וזאת החל בוורגיליוס במאה הראשונה לפנה"ס, הגודש את 
הטרו  מין  יצרי  גדושת  פסטורלית  בשירה  שלו  האקלּוגים 
המקדיש  דורו,  בן  בקטולוס  עבור  כאחד;  והומוסקסואלים 
)הגם   Lesbia  — לסביה  לעלמה בשם  את שירתו הארוטית 
של  יופיה  את  והמהלל  כסמל(  ללסבוס  קשר  כל  שללא 
לסינטיה  בשיריו  פרופרטיוס  כך  מושגת;  הבלתי  אהובתו 
הרומית",  "סאפפו   ,Sulpicia  — סולפיקיה  וכך   ;Cyntia  —

קורנטס:  ששמו  לאהובּה  בשיריה 

Q ualem tex isse p udori
alicui sit mihi fama magis.

יָעה, ִהּגִ ָלּה  י  ִיַחְלּתִ ָהַאֲהָבה  סֹוף  סֹוף 
יָרּה.  ְלַהְסּתִ ְולֹא  מּוָטב  ְלַגּלֹוָתּה 

ִנְכְנָעה, ִקיֶתָרה  יַרי  ׁשִ ְלַתֲחנּוֵני 
ְזרֹועֹוַתי. ין  ּבֵ ב  ּכַ ִלׁשְ ָנְתָנה  ֲאהּוִבי  ֶאת 
ִרי ָאׁשְ ד  ֻיּגַ ָמּה,  ִקּיְ בּוָעָתּה  ׁשְ ֶונּוס  ְך  ּכָ

ָהַאֲהָבה. ְמׂשֹוׂש  ֲחַסר  ָהִאיׁש  י  ִמּפִ

ַלֲאהּוִבי, ַלח  ֶאׁשְ לּוחֹוַתי  ֶאת  לּוִיים  ּגְ
ָלִראׁשֹוָנה, ֶהם  ּבָ ִיְקָרא  ִמי  ִהיא  ַאַחת 

ַלֲאהּוָבּה.  ה  ָ ִאּשׁ ְראּוִיים  ָאנּו  ֵהן 

אֹוְתָך ַלְחמֹד  ּלֹא  ׁשֶ ֲאהּוִבי,  ִלי,  מּוָטב 
ר. ִמְסּפָ ָיִמים  ִלְפֵני  י  ּתֹוַקְקּתִ ִהׁשְ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ

— מֹוִני  ּכָ ה  ׁשָ ִטּפְ ה,  ַתּיָ ּפְ  — ִגיִתי  ׁשָ ְנעּוַרי  ּבִ ִאם 
ִמְתָחֶרֶטת ּכֹוֶאֶבת,  ְך,  ּכָ ַעל  ְוֶאְצַטֵער 

ְיָלה ּלַ ּבַ ֶאְתמֹול  ְלַבד  אֹוְתָך  ִאיִרי  ַהׁשְ ַעל 
ֵאֶליָך. ׁשּוָקִתי  ּתְ י  ּבִ ַלְחנֹק  ְמַנת  ַעל  ַרק 

פובליוס  הארוטית,  השירה  אמן  הוא  מכולם  הגדול  אך 
בשלושה  שלו  האהבה  שירת  את  ריכז  נזו  נזו.  אובידיוס 
)"רפואת   Remedia Amoris )"אהבים"(,   Amores ספרים 
שני  האהבה"(.  )"אמנות   Ars Amatoriaו־ האהבה"( 

בעברית.* אור  ראו  הראשונים 
 — קורינה  לכנות  אובידיוס  בחר  ב"אהבים"  אהובתו  את 
"קורה" המרמז על מעמדה של הפילגש  Corinna, משורש 

והקלאסית(.  הארכאית  יוון  ה':  פרק  )וראו 

אהבים. תרגום אריה סתיו, תמוז, 1975. רפואת האהבה, תרגום   *
עמינדב דיקמן, כרמל, 2000. 

פיי פו  דיוקן המשוררת עם חרט )סאפפו(
י נאפו י ו יאו אר וזיאו

ספיר ים נו נאום רקו  משתה לעת חורבן
קני וו ור פני ר ק ז
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קטולוס ולריוס  גיוס 

אלף נשיקות
V iv amus, mea L esbia, atque amemus, 
rumoresque senum sev eriorum 
omnes unius aestimemus assis! 
soles occidere et redire p ossunt: 
nobis cum semel occidit brev is lux  
nox  est p erp etua una dormienda…

ְונֹאַהב, ִנְחֶיה  ּבֹוִאי,  י,  ּלִ ׁשֶ ָיה  ֶלְסּבְ ּבֹוִאי, 
זֹוֲעִפים. ְזֵקִנים  ל  ׁשֶ ְלמּוָסר  יב  ַנְקׁשִ ַאל 

ַמֲעָרב ַפֲאֵתי  ּבְ ַקע  ׁשְ ּתִ ֶמׁש  ׁשֶ ִאם  י  ּכִ
ְלָפִנים. ּכִ ְוָתִאיר  ְלָמחָרת  ׁשּוב  ּתָ ֵהן 

ְלעֹוָלם  — ה  ְכּבֶ ּתִ ינּו  ַחּיֵ ֶמׁש  ׁשֶ ִאם  ַאְך 
יקֹות ְנׁשִ ִלי  ָהִבי  ן  ּכֵ ַעל  עֹוד.  ְזַרח  ּתִ לֹא 
ַעם, ּפַ עֹוד  ּוֵמָאה  ֶאֶלף  עֹוד  ֶאֶלף,  ֵמָאה, 
חֹוְמדֹות ָפַתִים  ׂשְ ּבִ ְצמּוִדים  ּגּוף,  ֲחבּוֵקי 
ם ְעּתָ ּדַ ַנְטִריף  ְך  ּכָ יקֹות.  ְנׁשִ ַאְלֵפי  עֹוד 

ְנָאה, ִמּקִ ֶנְחָנִקים   — ְרָנן  ַהּקַ ִסיל,  ַהּכְ ל  ׁשֶ
ִלְמנֹות. ֵרנּו  ָאׁשְ ֶאת  ָלַעד  ַיְצִליחּו  לֹא 

ְנָאה ִמּשִׂ פֹות  ָהרֹוׁשְ ֵעיֵניֶהם  ְוַרק 
לֹות. ּכְ ַעד  ֵנינּו  ׁשְ ֶאת  ְיָחְרפּו  ְלעֹוָלם 

קטולוס האומלל
Miser C atulle, desinas inep tire,
et quod v ides p erisse p erditum ducas.
fulsere quondam candidi tibi soles,
cum v entitabas quo p uella ducebat
amata nobis quantum amabitur nulla.

ּטֹות, ּתַ ְלִהׁשְ ֲחַדל  ָהֻאְמָלל,  ָקטּולּוס 
ִנְמָהר. ְוֵקץ  קֹוֵדר  ִיְהֶיה  ּגֹוָרְלָך  ן  ּפֶ

ְוזַֹהר, אֹור  ָיֶמיָך  ָהיּו  ְלָפִנים  ֵהן 
ְוָאַהְבּתָ ּוָבאָת  ַעְלָמה  ּבְ ְקּתָ  ָחׁשַ

ָיֶמיָך.  ַאֲחִרית  ַעד  ּתֹאַהב  ּלֹא  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ
אֹוֶהֶבת, ַעְלָמה  ּוְצחֹוק  ְוָהעֶֹנג  ַהּנַֹעם 

לֹוֶטֶפת. ה  ַחּמָ ְיֵמי  ר  ְואֹׁשֶ ְמָחה  ׂשִ ְיֵמי 
עֹוד. ָך  ּבְ רֹוָצה  לֹא  ִהיא  ַהּכֹל.  ִנְגַמר 

ִנְמָלט,  ַאַחר  רֹוֵדף  ה,  ַאּתָ ֵלָבב  ַרְך  ִאם 
יָך.  ַחּיֶ ְוֻאְמָלִלים  ִיְהֶיה  ּגֹוָרְלָך  ַמר 

ֵאיָתן  ֲעמֹד  ק,  ַחּזֵ רּוֲחָך  ֶאת  ן  ּכֵ ַעל 
ָהָאִדיׁש ָקטּולּוס  ַעְלָמה,  לֹום,  ׁשָ ֲהִיי 

ֲחָסַדִיְך.  נַֹעם  ּבְ ָחֵפץ  לֹא  ׁשּוב 
י, ִבְרּתִ ּגְ ִיְהֶיה,  ְך  ּלָ ׁשֶ ּלֹו  ּכֻ ַהֶהְפֵסד  ְך  ּכָ

ִיְך? ַחּיַ ּבְ ֻאְמֶלֶלת,  י,  ׁשִ ַבּקְ ּתְ עֹוד  ָמה  י  ּכִ

י ארו פרסקו צמד אוהבים
פיי פו
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ספיר ונ רא א פיי פו פר זוג אוהבים בנש

ללסביה הבוגדת
Dicebas quondam solum te nosse C atullum, 
L esbia, nec p rae me v elle tenere I ouem.  
dilex i tum te non tantum ut v ulgus amicam, 
sed p ater ut gnatos diligit et generos.  
nunc te cognov i: quare etsi imp ensius uror, 
multo mi tamen es v ilior et lev ior.

ֶקת, חֹוׁשֶ ַרק  ַאּתְ  י  ּבִ ׁשֶ ָיה,  ֶלְסּבְ ַעם,  ּפַ ִלי  ָאַמְרּתְ 
יֹוִביס.  ל  ׁשֶ ִחּבּוָקיו  ּבְ רֹוָצה  ֵאיֵנְך  ְוִכי 
ִלי, ָיה,  ֶלְסּבְ  , ְדּתְ ִהּגַ ַאֲהָבֵתְך  סֹוד  ֶאת 

ֵאִלים(. ַנֲאפּוֵפי  )ְרִאי:  ָנֶאה  ְוָכְך 
ּבֹוֵחן הֹוֵלל  מֹו  ּכְ לֹא  יְך.  ֲאַהְבּתִ ָיה,  ֶלְסּבְ ָאז, 

ן; ּמֵ ִמְזּדַ ְלַלְיָלה  יַלְגׁשֹו  ּפִ ַלַהט  ֶאת 
ֵלָבב ַרת  ּבָ ה,  ַזּכָ ָהְיָתה  ַאֲהָבִתי 

ִליָלָדיו. רֹוֵחׁש  ַההֹוֶרה  מֹוָה  ּכָ
ֲהלֹא, ַאּתְ  יֹוַדַעת  ו...  ַעְכׁשָ ִגיָדה  ְוַהּבְ

לֹא? ּוַמּדּוַע  ֵאַלִיְך,  ִקי  ִחׁשְ יר  ְגּבִ ּתַ
ְפֶקֶרת, ַהּמֻ ָיה  ֶלְסּבְ זֹו  ָבר.  ּכְ ַאּתְ  לֹא  זֹו  ַאְך 

ַאֶחֶרת. י  ּכִ י,  ָאַהְבּתִ ר  ֲאׁשֶ זֹו  ָיה  ֶלְסּבְ לֹא 
ו ֵמַעְכׁשָ ָלְך,  ְדִעי  יָרִתי,  ַיּקִ ן,  ּכֵ ַעל 

אַֹהב. חֹות  ּפָ ֲאָבל  יֹוֵתר,  אֹוָתְך  ֶאְחמֹד 

נזו אובידיוס  פובליוס 

על זימה לעת ערביים
חופשי( תרגום   ,5 אלגיה  א',  )ספר 

Aestus erat, mediamque dies ex egerat horam;  
adp osui medio membra lev anda toro.  
p ars adap erta fuit, p ars altera clausa fenestrae…

ִים, ַעְרּבַ ין  ּבֵ ל  ׁשֶ ְצָלִלים  ַהּיֹום.  ַחם 
ִקְרּבֹו ֶאל  ֲאָסַפִני  ם  ׁשָ ָמקֹום  ָצְנחּו  ְזרֹועֹוַתי 

ַבד ִמּלְ ם  ּלָ ּכֻ הּוְגפּו  ַהַחּלֹונֹות  ִריֵסי  ּתְ ַרְך.  ָיצּוַע 
ּוַבֲעדֹו ְלֶמֱחָצה,  ק  ַהְמֻפּסָ ֶאָחד, 

ס, ּוְמֻהּסָ ּתֹוֶהה  ָנַגּה,  ָמׁשֹות  ׁשְ ין  ּבֵ אֹור 
ֶנֱאָסף, ַלִיל  ֵעת  ַחר  ׁשַ ֶטֶרם  נַֹגּה  מֹו  ּכְ

ֶפּבּוס. אֹוָתנּו  נֹוֵטׁש  לֵעת 
ּבֹוׁשֹות ר  ֲאׁשֶ ֲעָלמֹות  רֹות  ִנְסּתָ ּבֹו  אֹור  מֹו  ּכְ

ְגֵדיֶהן. ּבִ ֶאת  טֹות  ּפֹוׁשְ ָרֶאיָנה,  ּתֵ ן  ּפֶ

ָאה... ּבָ קֹוִריָנה  ה  ִהּנֵ ַהס  ַאְך 
ֵעירֹם ּגּוף  ַעל  רֹוֵטט  ָצִעיף  עֹוָטה 
— ְכָמּה  ׁשִ ֲעֵלי  י  ּלִ ּגַ ׁשֹוֵטף  ָעָרּה  ׂשְ

ה, ְלּכָ ַהּמַ ָלִאיס  ם  ּגַ ה  ָלְבׁשָ ְך  ּכָ
ְך. ּכָ ל  ּכָ ים  ַרּבִ ָבִרים  ּגְ ג  ְלַעּנֵ ֵהיִטיָבה  ר  ֲאׁשֶ

ָהָיה ק  ּדַ ּכֹה  ֲהַגם  ד...  ַהּבַ ֶאת  י  ָקַרְעּתִ
ָסה. ּכִ ָעָליו  ַהּגּוף  ְיִפי  ּבִ ַגם  ּפָ ּלֹא  ׁשֶ

ֶוֱאִויִלי קּול  ׁשָ י  ְלּתִ ּבִ ַמֲאָבק  ּבְ
ָרִעים,  ַהּקְ ין  ּבֵ ְלֵהָאֵסף  ה  ׁשָ ּקְ ּבִ

חּוָה. ִנּצְ ְוֵהם  אֹוְיִבים  ֵני  ׁשְ ּבִ ָלֲחָמה  ִהיא 
ּלּו, ִנְתּגַ סֹודֹוֶתיָה  מּוֶבֶסת,  ִנְכְנָעה,  ִהיא 

ָהָיה. ְולֹא  ֶהְחִליק  ָהַרְך  ְצִעיָפּה 

ָהִייִתי. מּוָבס  ֲאִני  לֹא,  מּוֶבֶסת...? 
ַהּיִֹפי, ִליַלת  ּכְ ָיָפה,  מּוִלי  ָעְמָדה 

ָוּה? ּגֵ ֲחמּודֹות  ֶאת  אּוַכל  ֵאר  ּתָ יַצד  ּכֵ
ִצּפּו, יקֹוַתי  ְנׁשִ ּלִ ׁשֶ קּוִרים  ַהּזְ ֶדיָה  ׁשָ הֹו, 

ַער, ַהּנַ ַיְרֵכי  ים,  ֲעֻנּגִ ָמְתַנִים 
ֶזה ל  ּכָ ר,  ּבֵ ּדַ אֹוִסיף  ָמה  ַאְך 

י ָנַטְלּתִ ָהָיה,  ָלם  ֻמׁשְ ְזרֹועֹוַתי,  ּבִ ָהָיה 
ָהְלָאה...? ינּו  ָעׂשִ ּוֶמה  יָה.  ַמֲעֻרּמֶ ֶאת 

ְמנּו. ִנְרּדַ ְסחּוִטים   ? יֹוֵדַע ֵאינֹו  ּוִמי 
זֹאת. ָהְיָתה  ה  ֲעֻמּקָ ַאְך  ְקָצָרה  ָנה  ׁשֵ
ה. ֵאּלֶ מֹו  ּכְ ַרּבֹות  עֹות  ׁשָ ִלי  ָהבּו  הֹו, 
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על חוסר טעם שבאהבה ללא אתגר
)19 אלגיה  ב',  )ספר 

Si tibi non op us est serv ata, stulte, p uella, 
at mihi fac serv es, quo magis ip se v elim! 
quod licet, ingratum est;  quod non licet acrius urit.

ְלַמֲעִני, ֲאַזי  ְלַמַעְנָך  לֹא  ִאם  ָעלּוב,  ׁשֹוֶטה  ְרֵאה, 
קּו ִיְמּתָ י  ְלִחּכִ י  ּכִ ּוְבִריַח,  ֶסֶגר  ַעל  ָך  ּתְ ִאׁשְ ֶאת  ְנצֹר 

ַקל. ֶטֶרף  הּוא  ְלַטֲעִמי  ְולֹא  ֲאסּוִרים  ַמִים 
ְוָאִדיׁש, ֵוה־ֶנֶפׁש  ׁשְ ַעל  ִמּבַ ה  ִאׁשָּ ַהּנֹוֵטל 

ַמִים. י  ּכִ ָהִאיׁש  ֵלב  ּבְ ם  ּדָ לֹא 
ֵמָאז. י  ְרּכִ ּדַ ְוזֹו  אי,  ַקּנַ ִלְמַאֵהב  ָנה  ּכָ ַהּסַ ָיָאה 

ּתֹו ִאׁשְ ֶאל  ק  ַהֵחׁשֶ ֲחָלַצי  ּבַ ר  ִיְגּבַ ַעל,  ַהּבַ מֹוָרא  ָעַלי  ִיּפֹל  ֵעת  ַרק 
ָלה? ַמּפָ ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ּגֹוָרל  ּבְ ַצע  ּבֶ ַמה  ִיְגַעׁש.  י  ִלּבִ ֵסרּוב  ַמע  ּוְלִמׁשְ

ְלַהְפִליא יָלה  ּכִ ִהׂשְ ַהּזֹאת  ִתי  ֻחְלׁשָ ֶאת  ַמְכאֹוב.  ּה  ִעּמָ ֵאין  ׁשֶ ָהַאֲהָבה  ה  ּלָ ּדַ
ּדֹוֵאב י  "רֹאׁשִ ל.  ְלַנּצֵ ת־ַהַחִיל  ּבַ קֹוִריָנה 

, ָהַעְרמּוִמית ִנים,  ּפָ ַמֲעִמיָדה 
" ָבר ּכְ ֵלְך  א,  ָאּנָ ְיָתה,  ַהּבַ ֵלְך  ַרְגֶליָך,  ֶאסֹף 

אֹוָתּה, ּתֹוֵקף  ָליֹות  ּכְ מּוַסר  ְתאֹום,  ּפִ ֵיׁש  אֹו 
ַהּמּוָטב. ֶאל  חֹוְזִרים  ּכֹל,  ּבַ ם  ָאׁשֵ ֲאִני 

ת. ֶרׁשֶ ּבָ נֹוֵפל  ם  ַהּתָ ְוָאנִֹכי  ו  ַעְכׁשָ ד,  ִמּיָ ָמָחר,  ְולֹא 
ָעל, ֶאל  ִקי  ִחׁשְ נֹוֵסק  נֹוָסף  ֵסרּוב  ל  ּכָ ִעם 

ֻאְמָלל, ֵעצֹות,  אֹוֵבד  ֵיאּוׁש,  ַסף  ַעל  ֲאִני  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ׁשּוָקה, ִמּתְ ּבֹוֶעֶרת  קֹוִריָנה  ר  ְתַמּסֵ ּתִ ְלֶפַתע  ֲאַזי 

ָלאֶֹזן. ָהֲעֵרבֹות  ה  ֶעְרּגָ ִמּלֹות  ְלַחׁש  ּתִ

י. ִיַחְלּתִ לֹא  ם  ּגַ ְתִפּלֹוַתי  ּבִ ה  ִמּזֶ ְלטֹוב 
ְספֹר, ֵאין  יקֹות  ְנׁשִ יקֹות,  ׁשִ ַהּנְ  — ַהּכֹל  ְוַעל 

יקֹות... ְנׁשִ ֵאילּו  ַהּטֹוב,  ֵאִלי  ְוהֹו, 
ָלַאֲחרֹוָנה, ּתְ  ַבׁשְ ּכָ ֵעיַני  ֶאת  ׁשֶ ַאּתְ  ן,  ּכֵ ה,  ְיֵפיִפּיָ ן,  ּכֵ ַעל 

— ן"  "ּכֵ לֹו  ּתֹאְמִרי  ׁשֶ הּוא  ן  ִמְתַחּנֵ ֵעת  ָלְך  ְמִרי  ָ ִהּשׁ אֹוִביְדיּוס  ְחּבּולֹות  ִמּתַ
ֵרַע, ּתָ ְלִהׂשְ לֹו  יִחי  ַהּנִ יֵתְך  ּבֵ ַסף  ַעל   " "לֹא יִבי  ָהׁשִ
ָהאֶֹפן ֶזה  ּבְ ַרק  י  ּכִ ְיָלה.  ַהּלַ ְכפֹור  ּבִ ר  ּוִמְתַיּסֵ רֹוֵעד 

ל.  ֵ ְוִתְתַחּשׁ ָהַאֲהָבה  ר  ְגּבַ ּתִ

indb   95.הוואנה יתרבג 04/11/2013   14:31:52



נאוו96 י ר

הגבירות מטנאגרה, סיציליה וביזנץ

לאתונה,  צפונית  ביאוטיה,  בחבל  כפרית  עיירה  טנאגרה, 
מלאכת  מים,  בצבעי  צבועות  טרקוטה  בצלמיות  נודעת 
המאה  ותחילת  הרביעית  המאה  משלהי  המקומי  האמן 
 20 עד   10 בגובה  רובן  הצלמיות,  לפנה"ס.  השלישית 
ההלנית,  בחברה  הביניים  מעמד  של  נאמן  תיאור  הן  ס"מ, 
שרוב  העובדה  הוא  טנאגרה  צלמיות  המאפיינים של  ואחד 
המלה  משמעות  גם  מכאן  נשים.  דמויות  הם  הפסלונים 
coraplaster המציינת את הפסל מטאנגרה:   — קורפלסטר 
ניסיון  קורה — נערה, פלסטר — פיסול. הדמויות נעדרות כל 

המדובר  קלאסי.  שכן  כל  לא  יופי,  של  אידיאל  לעיצוב 
בבגדי  לרוב  ודם,  בשר  אנוש  בני  של  ריאליסטי  בתיאור 
יום־יום ובסביבתם הטבעית. כך "האישה הצעירה" הממהרת 
אכן  אפרודיטה  הכתף".  על  יונה  עם  ה"נערה  וכך  לדרכה, 
ֵאם  כי אם  זו לא אלת־העל במובן הקלאסי  מגולפת, אולם 

תינוקה. את  המשעשעת 
הגרוטסקי,  הממד  הצלמיות  מן  בחלק  ניכר  היתר  בין 
דוגמת  מנאנדרוס,  של  הקומדיות  מן  הנראה  ככל  הלקוח 

זה. פרק  הפותחת  בתמונה  המרכלות"  הנשים  "שתי 

ר נא ו פס שתי נשים מרכלות
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אישה צעירהגבירה ממרום החברה

נערה עם יונה על הכתאפרודיטה משעשעת את ארוס התינוק.
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סיציליה

לפגוש  נוכל  לספירה  הרביעית  במאה  הרומית  העלמה  את 
בחדר כושר, לבושה בביקיני ומתאמנת בריצה עם משקולות. 
ובעונה אחת את שרירי השוק  תרגיל מעולה המפעיל בעת 
והברך  הקרסול  גידי  את  מותח  הקיבורת,  שרירי  עם  והירך 
מאמן  ידי  על  בחום  מומלץ  האירובית.  היכולת  את  ומשפר 
היטב  ניכרות  האימון  תוצאות  ואכן,  בימינו.  מצוי  כושר 

הסיציליאנית.  העלמה  של  לתפארת  המחוטב  בגופה 
הרביעית  המאה  בתחילת  הוקמה  בסיציליה  הווילה 
מוזאיקה  של  ביותר  הגדול  האוסף  נמצא  ובה  לספירה, 
חדר  רצפת  את  מפאר  המאוהב"  "הזוג  פסיפס  רומית. 
לראות  שביקשו  אמנם  היו  בווילה.  המרכזי  השינה 
דומה  אולם  ופסיכה,  ארוס  לפרשת  איור  במוזאיקה 

יותר. ארצית  שהאמת 
בדל  בזכות  ליזה"  "מונה  בכינוי  זכתה  הנאה  העלמה 

שפתיה. על  המאופק  החיוך 

עלמה בביקיני עם משקולות באימון כושר. 
ספיר י י ר א פר  וזאיק

י י סי Villa Romanadel Casale קזא וי

קזא וי ספירזוג אוהבים י י א פסיפס יפורי מונה ליזה הגלילית
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האינטרמצו הביזנטיני

ההלניסטי  העידן  מן  מקורותיו  את  השואב  זה  זמן  פרק 
)וראו לעיל(, הציור הביזנטיני  בסגנון ציורי החנוטים בפאיום 
קרי:  לערך(,  השביעית  עד  החמישית  )המאה  המוקדם 
הנצרות  וקבלת   ,)395( הרומית  האימפריה  חלוקת  לאחר 
בימי  הנוצרי  לציור  בסיס  רבה  במידה  מהווה  המדינה,  כדת 
הסף  על  פוסלת  הכנסייתית  הדוקטרינה  אולם  הביניים. 
ביתר  ואף  המצויר  בנראטיב  וזאת  הריאליסטי,  הפן  את 
הריאליסטי  הפן  מחיקת  מכך,  יתרה  הפנים.  בהבעת  שאת 
ופה  הנצרות,  קדושי  לרובד  הפסיפס  נושאי  את  מגבילה 
אפוא  מקרה  זה  אין  המלוכה.  משפחת  לדמות  גם  ושם 
ייעודם:  את  מדויקת המביעה  בהגדרה  זכו  הצלמים  שציורי 
hagio-graphia, ביטוי שנועד במקורו להאלהת  ַהגיֹוגרפיה — 
זכה במהרה גם למשמעות של  קדושי הנצרות בכתב, אולם 

קודש". "דיוקן 
הפנתיאון  אלי  את  החדשה  הברית  גיבורי  יורשים  כך 
זאוס;  של  בתפקידו  צבאות  אלוהי  זוכה  מעתה  ההלני. 
בעל  הרמס  את  ישוע  אפרודיטה;  את  תירש  הבתולה  מרים 
האולימפית.  הנבחרת  את  השליחים  ושנים־עשר  הבשורה; 

בממד  אם  כי  ריאליסטי,  היבט  כל  ללא  כאמור  זאת  אולם 
הנוצרי.  הקודש  בספר  הכתוב  פי  על  בלבד,  קדושה  של 

הדֹוגמה  ושוב  הפיסול,  הוא  כליל  החסר  ההיבט 
תלת־ממדי,  הוא  הפסל  לכך.  האחראית  היא  הכנסייתית 
אטוויסטית  חרדה  המעורר   — ו"הריאליזם"  ריאליסטי,  קרי: 
"לא תעשה לך פסל...", בחר להניח את אמנות  מפני הציווי 
ביזנץ בשני ממדים בלבד. הציור עצמו משרת את הדֹוגמה. 
והן  בפניהם  הן  מביעים  המלוכה  משפחת  בני  וכן  האלים 
והידיים את מעמד החסד שהם מעניקים לבני  בשפת הגוף 
כניעה,  מביעים  בחסד  הזוכים  של  פניהם  לעומתם,  אנוש. 

לאלוהיהם. ומודים  תפילה  נושאים  הערצה, 
הפאר  בגלימת  הגבירה  ביוונית,  הכתוב  שחזור  פי  על 
של  בשלב  מצויה  והיא  קטיזיס,  שמה  העדיים,  ומעוטרת 
קרן  את  נושאת  מימינה  הדמות  נכבדת.  תרומה  מתן 
לבה  לרוחב  עדות  הנראה  ככל   ,)cornucopia( השפע 

המטרונה. של 
החל  ההיררכי,  הסולם  במאפייני  גדושה  המוזאיקה 
ספיר,  ואבני  פנינים  יהלומים,  בהם  התכשיטים,  בגודש 
וכלה בהילת  עבור בסימטריה המדויקת, העמידה הקפואה, 

אלוהי. מעמד  לה  המעניקה  ראשה,  סביב  הקודש 

י י א ונ רא י פסיפס פ קטיזיס. ר
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רוונ וי ס יק זי ר ו ור יאו קיסרי י י א פסיפס ו פר תיאודורה

דורון(,   — דורה  אל,   — )תיאו  אל"  "דורון  תיאודורה 
התפרנסה  ובנעוריה  בירה,  פונדק  בעל  של  בתו  הייתה 
יוסטיניאנוס,  הקיסר  של  עינו  את  לכדה  לימים  מזנות. 
ונשא  רעייתו  את  גירש  בה,  התאהב  מיופיה,  שהתפעל 
החיל  לאשת  העניק  הקיסרי  מעמדה  לאישה.  אותה 
בין  תום.  עד  לנצל  היטיבה  שאותו  נרחב,  פעולה  כר 
הגדול  הניצחון  את  ליוסטיניאנוס  שהביאה  זו  היא  היתר 

בקונסטנטינופול, הצילה את בעלה מאובדן הכתר, שינתה 
האישה  במעמד  לכת  מרחיק  שיפור  וחוללה  חוקים, 

ביזנטיון. באימפריית 
כמוה  מדיוקנה.  נשקף  לא  אלה  מכל  דבר  אולם 
להוסיף  יש  לכך   — מבע  וחסרת  מבט  קפואת  כקטיזיס, 
פסיפס  באיורי  ריאליסטי  דיוק  מקרה  שבכל  העובדה  את 
 הגלם.  חומר  תכונות  בשל  למדי  קשה  הוא 

indb   100.הוואנה יתרבג 04/11/2013   14:31:56



אתנחתא מדיאבליתימי הביניים

ו א ור רס ר ק כנסייה ובית כנסת — אקלזיה וסינגוגה

פרק 6
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לוחות הברית שמוטות בשמאלה  בידה,  אמת, המֶטה שבור 
הבעה  הנעדרת  לאקלזיה  בהשוואה  אך  מכוסות,  ועיניה 
ורבת הבעה על אף  יותר  וניצבת דום, העלמה העברית נאה 
גופה,  יציבת  וביתר שאת  כיסוי עיניה. המבט המושפל ארצה 
לפנים,  הכפופה  הברך  ובעיקר  שמאלה,  המוטה  הצוואר 

מעודנת.  חושניות  נסוכה  תנועה  לגוף  מעניקים 
עם סגולותיה של הגבירה הנאה מימי הביניים המאוחרים 
האפשר.  ככל  דקות  וירכיים  ומעודנת  דקה  גזרה  נמנים 
לעיל(,  האקלזיה  תמונת  )וראו  שטוח  להיות  חייב  החזה 
ּבּוראנה: רמינה  ּכַ של  הגרסאות  אחת  אותנו  שמלמדת  כפי 

ֶחֶמד ַעְלַמת  ֶדיָה  ׁשָ ֶאת 
ּכֹוֶרֶכת, ֵהיֵטב  ַאְבֵנט  ּבְ
ֶבר ַהּגֶ ֵעין  ֶאת  י  ּכִ ַיַען 

פּוַח. ּתָ ָחֶזה  ַמְרֵאה  ּדֹוֶחה 

בפרוזה:  הערה  מוסיף  העלום  והמחבר 

העוטה  הגזרה  דקת  הגבירה  של  פניה  את 
עדות  ורוד,  בגוון  לאפר  עליה  הדוקה,  גלימה 
לשמחת חיים. אפה רצוי שיהיה ישר, גבותיה 
על  צנועה,  במצנפת  נתון  שערּה  מודגשות, 
וגלויות  אדומות  ושפתיה  חן  גומות  לחייה 

מעט.*

תקופה  היו  לא  הביניים  ימי  להניח,  למקובל  בניגוד 
האסלאם,  על  היום  המקובל  בנוסח  האישה  הדרת  של 
מרכיב  כל  נטולה  האישה  דמות  הצגת  אולם  משל.  לשם 
זהו דפוס אחיד המצויר על פי  וביסודו של דבר  ריאליסטי, 
בדמויות  כך  בוראנה.  הכרמינה  משורר  של  בעטו  המתואר 
לכך  דוגמא  הפרטי.  בדיֹוקן  וכך  במלואן,  לעינינו  המוצגות 
 )Varro  — וארֹו  של  )בתו  וארוני  מרצ'יה  של  תמונתה  היא 
ג'ובאני בוקצ'ו. הגברת בתמונה, מרצ'יה  מאיור לחיבורו של 
וארוני, הייתה ציירת נודעת במאה הראשונה לפנה"ס ברומא. 
האיור מתחילת המאה הט"ו אינו עושה חסד עם הציירת מן 
דמות  גרסה מקובלת של  עוד  היותר  לכל  זו  הרחוק.  העבר 
על  תיאור האישה  היטב את  הגם שתואמת  אישיות,  חסרת 

בוראנה.  כרמינה  שמתוך  לעיל  הקטע  פי 
וכך שתי הגברות הסועדות את לבן,  כך מרצ'יה הרומית 
הן  השתיים  הקתוליים.  הקודש  מספרי  לאחד  איור  בעוד 
בין  בין אם בפניהן חסרות ההבעה,  העתק של דפוס אחיד. 
המחזיק  ראשן  על  בנזר  אם  ובין  הנוקשה,  גופן  בשפת  אם 

מאחור.  גופן  על  היורדת  השקופה  בגלימה 
המנגנות  ארבע  גם  לבן,  את  הסועדות  לנשים  בדומה 
גופן  שפת  זאת,  עם  אחיד.  מדפוס  נוצקו  עליהן  והמנצחת 

מצוטט מתוך: ביבליותקה אוגוסטנה —   *
http://www.hs-augsburg.de/~ harsch/Chronologia/Lspost13/

CarminaBurana/bur_ intr.htm

ו וק אני ו ורו י איור  דיוקן עצמי של מרצ'יה וארוני
י א י De Mulieribus Claris ו נו ים נ

פריז י או ספריי

י א י ירו ז ספר  שתי גבירות בסעודה. איור
פריז י או ספריי
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העולה  הלחן  מחת  מׂשִ משהו  מביעה  התזמורת  נשות  של 
מכליהן. 

האציל  האביר  וכך  לבן,  את  הסועדות  הגברות  שתי  כך 
זו חנוטה במחלצותיה, מרכינה  הנשבע אמונים לגברתו בעוד 

ראשה.  את 
הורי  בנוכחות  אירוסין  טבעות  מחליף  צעיר  זוג 
— קוטפות  הגלוי  בׂשערן  הניכרות   — הכלה; שתי בתולות 
על  קסם  משרה  הפסטורלי  הרקע  השדה.  פרחי  את 
כללי  פי  על  הבנוי  גופן  וכך  זהות,  הדמויות  פני  היצירה. 
ועם  בוראנה.  בכרמינה  לביטוי  האהבה החצרונית הבאה 
של  התפוחה  לכרסה  הכוונה   — מפתיע  אחד  פרט  זאת, 
הסגנון  עם  נמנית  מעט  תפוחה  בטן  אמנם  הארוסה. 
אישה  ארוסּה  לפני  ניצבת  אולם במקרה שלפנינו  הגותי, 
המוסר  מערכי  זו  פלסתר  עשיית  מתקדם.  בהיריון 
 — השעות"  ב"ספר  ועוד  צרפת,  אצולת  של  הבסיסיים 
המצוי  הטובים  בן  את  להשכיל  שנועד  רשמי  מסמך 
שטרם  שאלה  מעוררת   — נאותה  התנהלות  בסוגיות 

תשובה. לה  נמצאה 
יותר, שהרי על הצייר  המצב בציורי דיוקנאות אמנם טוב 
גם כאן  להעניק את דמותה של הגבירה המצוירת. עם זאת 
אישיותה  את  המוחק  המדונה,  של  המאופק  הסגנון  נשמר 

המצוירת. של 

De Mulieribus Claris ו פורס ים נ איור  תזמורת נשים
פריז י או ספריי

ר ו וזיאו 1410 קיר י שבועת אהבה

 ספר השעות העשירות של הדוכס דה ֶברי — אפריל 
Les T rè s Riches Heures du Duc de Berry)

ו א י
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שני הדיוקנאות צוירו במאה הט"ו, עידן שבו רבה השפעת 
"ימי הביניים המאוחרים" מתאימה  הרנסנס, וספק אם ההגדרה 
חוללה  הט"ו  במאה  החומר  שתרבות  לזכור  יש  אולם  לו. 
סגנון  רמה  ביד  שולט  שבאיטליה  בעוד  שלפיו  מצב  אכן 
הקווטרוצ'נטו, הרי שצפונה מן האלפים — וההגדרה כוללת את 
הצייר  ויידן  דר  ון  ותרבותו של  הולדתו  ארצות השפלה, ערש 
— הסגנון מתבסס עדיין על האסתטיציזם המדיאבלי.  הפלמי 
ון דר  פני שתי הגברות של  נסוך על  כך איפוק המדונה 
מחשש  הצופה  בפני  היישר  להתבונן  תעזנה  לא  הן  ויידן. 
והגבירה  לחוסר צניעות, ועל כן מסיטות השתיים את עיניהן, 
הבוגרת מביטה מטה. שערן — כיאה לנשים חסודות — נסתר 
זו בזו בסגנון התפילה  ידיהן שלובות  במצנפת רבת קפלים; 

חשוקות. ושפתיהן  הנוצרית, 
מה שאסור על הגבירה הנכבדת מן האצולה המקומית, 
מותר ל"קורטיזנה" המקודשת, הלא היא מרים המגדלית. מן 
הראוי לזכור שציורים מן המיתולוגיה הקלאסית היו אסורים 
בתכלית בשל אופיה הארוטי, ולצייר התקופה, האנוס לעסוק 
נותרו שתי דמויות נשיות בלבד,  במה שהותירה לו הכנסייה, 
העירום  בזכות  חוה  המגדלית.  מרים  של  וזו  חוה  של  זו 

היא  בתשובה,  שחזרה  המופקרת  הפרוצה  ומרים,  והנחש; 
וילדה  לישו  בנצרות הרתה  גרסת הכת הקתרית  פי  זו שעל 

בנו.  את  לו 
סימן ההיכר של מרים מחופי הכינרת הוא שערה הארוך 
סוריאליסטי  תיאור  ויצרים.  לפריצות  סמל  ארצה,  הגולש 
גופה,  את  המכסה  שיער  פרוות  העוטה  מרים  של  משהו, 
יוחנן  בכנסיית  הי"ד  המאה  משלהי  אלמוני  אמן  מביא 

שבפולין.   )Toru ( בטורון  הקדוש 
את מערומיה של חווה פיסל רימנשניידר, האמן הגרמני, 
ואמנם  בעירו,  הכנסייה  הזמנת  פי  על  האירוניה  למרבה 
הגלויים, הנחש  כיסה את ערוותה בסבך עלים, אולם שדיה 
הנכרך סביב רגלה הימנית ותפוח הפיתוי בימינה, הם היפוך 
ועדות לחומרת האסון  סימטרי לעקרונות המוסר בתקופתו, 
הצפוי לנשים פרוצות. מכאן שניתן להציג את האיש כחוליה 
בגרמניה,  בימיו  הפורחת  הגותית  האמנות  בין  המחברת 
אפשר,  אי  כלום  בלא  שפטור  כיון  ואולם  הרנסנס.  לסגנון 
את  המפתיעה  מופת  יצירת  הביניים  ימי  בשלהי  תימצא 
יופיה  ושל  מזה,  ריאליזם  של  במינו  מיוחד  בשילוב  הצופה 
  .)106 עמ'  )ראו  מזה  אוטה  הגבירה  של  הכובש 

1430 Rogier v an der Weyden ויי ר ו יר רו דיוקן אישה צעירה
י ר יור נו א רי

.1460 ויי ר ו יר  דיוקן אישה רו
ו ינ וו נו א י או רי
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Riemenschneider ר ניי נ רי י  חוה 
ו א י

ני ר ור ויר נסיי

י פו ורו ו ק נ יו נסיי י א י המגדלית. 
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ני ר ור נאו ר ק י א א U ta v on Ballenstedt פסלה של הגבירה אוטה פון באלנשטדט
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הרנסנס משני עברי האלּפים

 .1427 ,(Masolino da Panicale פניק ינו זו  אדם וחוה. 
פירנ רי סנ נסיי

.1430 ,(Van Eyck אייק וא  אדם וחוה. יא
י נ St- Bav on ו א ס נסיי

פרק 7
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בתחילת  בפירנצה  שראשיתה  תרבותית  תנועה  הרנסנס, 
להרי  מעבר  אל  צפונה  קצר  זמן  בתוך  פשטה  הט"ו,  המאה 
תחילת  עד  בקירוב,  שנים  מאה  מעמד  והחזיקה  האלפים, 
ניצבה   — מחדש"  "הלידה   — הרנסנס  במוקד  הט"ז.  המאה 
ואמני  הוגי  פי  שעל  תרבות,  ורומא,  יוון  לתרבות  הסגידה 

היופי.  אידיאל  את  שבראה  זו  היא  הקווטרוצ'נטו 
יפי האישה בימי  המבקש אחר אבן דרך בעיצוב אידיאל 
ציון שתסלול את הדרך לתיאור  נקודת  הרנסנס המוקדם — 
אחת  ועונה  ובעת  הציור,  באמנות  הנשים  של  ריאליסטי 
המדונה  של  הכנסייתית  הדֹוגמה  מן  הפרידה  את  תסמל 
ובגנט  שבטוסקנה  בפירנצה  אותה  ימצא   — הביניים  מימי 

בלגיה.  של  הפלמי  שבחבל 
ניָקֶלה,  ּפָ ָדה  ָמזֹולינו  היצירה הטוסקנית, פרי מכחולו של 
 (1429-1401  ,Brancacci( ברנקאצ'י  בקפלה  נמצאת 
פרי  הפלמית,  היצירה  בפירנצה.  מריה  סנטה  שבכנסיית 
)Van Eyck(, מצויה בקישוטי  ואן אייק  מכחולם של האחים 
 .)1432-1426( בגנט   )Bavon( באבו  סן  כנסיית  של  מזבח 
סמיכות המועדים בין שתי היצירות מעניקה נקודת ציון נוחה 
הקווטרוצ'נטו  של  והשלישי  השני  העשור  שלפיה  לקביעה 
של  היופי  אידיאל  בעיצוב  פינה  אבן  מהווה  הט"ו(  )המאה 

הרנסנס. בעידן  הנשי  העירום 
בגנט  זו  כנסיות,  בשתי  כבוד  שוכנות  שהיצירות  מאחר 
והעירום אף  וכיוון שהנושא לקוח מן המקרא,  וזו בפירנצה, 
נוח  הוא מצוין בספר הקודש, כל אלה מעניקים לאמן מפלט 

בלי  גלוי,  באופן  נשי  עירום  לצייר  אפשרות  קרי:  בו,  לשכון 
היצירות  שתי  בין  השוני  הכנסייתי.  המוסר  כללי  את  להפר 
יקבע במידה רבה את ההבדלים בעיצוב אידיאל היופי הנשי 

מזה.  הפלמי־טווטוני  וברנסנס  מזה  האיטלקי  ברנסנס 
כך, למשל, בניגוד לחוה של מזולינו, שהיא אישה בוטחת 
של  חוה  הגלויה,  ובערוותה  בגופה  גאה  דעתנית,  בעצמה, 
בטנה  ערוותה,  את  המסתירה  חסודה  אישה  היא  אייק  ואן 
הבולטת מעידה על ייעודה — הולדת צאצאים, ופניה אומרות 
ביתר שאת:  וכך התוכן אף  כך הצורה,  הדין.  וקבלת  הכנעה 
זוגה בתפוח, בעצה אחת עם  חוה של מזולינו מפתה את בן 
ואן אייק אוחזת לימון בידה. משמעותו של  הנחש. חוה של 
ידועה, אולם ברור שאין בו כל כוונה להדיח  פרי ההדר אינה 

האלוהי. הצו  את  להפר  הזוג  בן  את  ולפתות 
אייק  ואן  וחוה בציורו של  כי מבטם של אדם  יצוין  עוד 
העירום,  בגופם  השניים  נכלמים  האומנם  מטה.  כלפי  פונה 
מתחת  העולם  אל  הרקיע  ממרומי  הם  מביטים  שמא  או 

נפשם? את  משובב  דווקא  לאו  לעיניהם  הנגלה  והמראה 
הפן  להפך.  משקל,  מעודף  חששה  לא  הרנסנס  אשת 
וגבירת  גוף דשן,  הארוטי באידיאל היופי הנשי העדיף מבנה 
דאגה  הגבר  של  עינו  את  לצוד  המבקשת  הקווטרוצ'נטו 
להעלות בשר על עצמותיה. התופעה הגיעה, כידוע, לממדים 
בנשותיהם   — המודרני  המתבונן  בעיני  זאת,   — גרוטסקיים 

ורובנס.  טיציאן  של  הבשר  עבות 
האמן  בחר  חמודות,  בבגדי  הוסתר  שהגוף  כיוון  עתה, 

פניק ו ו פרי פר אייקחוה וא ו ו פרי פר חוה
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להתמקד בפניה המגולות של המטרוניתא. ותחילה השיער. 
אז   — שטופל  היינה(  )היינריך  חושני"  קסמים  "מרבד  אותו 

נאמנה.  ביד   — כהיום 
מוצא  על  ומעיד  לנאצל  נחשב  ורחב  גבוה  שמצח  כיוון 
אריסטוקרטי, דאגה גבירת הקווטרוצ'נטו לסרק את מחלפותיה 
לאחור ואף לגלח לעתים את חלקו הקדמי של המצח — וראו 
ופיתול  סירוק  באמנות  וספוצ'י.  סימונטה  של  דיוקנה  את 
טורנבווני  ג'ובאנה  של  בתסרוקתה  להיווכח  נוכל  המחלפות 
ממכחולו של דומניקו גירלנדיו. הגבירה מצוירת בפרופיל, על 
מנת שניטיב להתבונן בפלאי הפריזורה על תלתליה וקישוריה. 
דוגמת ספר תפילות, אפיגרמה של מרטיאליס  שורת סמלים 
חוליות  תוספת  וכן  בגד חמודות  בלטינית, שרשרת אלמוגים, 
הם  הברבור",  "צוואר  את  לגברתנו  להעניק  מנת  על  עורף 
עדות לסגולותיה של אשת הרנסנס האיטלקי ממרום האצולה.
אמני  שני  עוד  של  ממכחולם  הגבירה  דיוקן  כמוה 
פירנצה נודעים: אנטוניו דל פוליולו ופיירו די קוזימו. הראשון 
גבירה", השני בדיוקנה של סימונטה וספוצ'י, מלכת  ב"דיוקן 
ומוזת צייריה, הפעם בתפקיד קליאופטרה  היופי של פירנצה 
המאבדת עצמה לדעת בהכשת נחש ארסי הזוחל על שכמה. 
את  מציגה  האלפים  הרי  מדרום  הרנסנס  שגבירת  בעוד 
יתרחש  ההפך  גלויה,  ארוטית  בכוונה  לתפארת  מחלפותיה 
מרטין  מאסכולת  הקשוחים  המוסר  כללי  הצפוני.  ברנסנס 
הנשואה  האישה  את  מחייבים  לפניו,  רבות  שנים  וכן  לותר 
מדמותה  למחוק  מנת  על  רואה,  מעין  שערה  את  להסתיר 
ריס ממכחולו של האמן הגרמני  כך הגברת  כל רמז חושני. 

האב. ְקראנאך  לּוקאס 

 .(T ornabuoni) דיוקנה של ג'ובאנה טֹורָנבוֹוני
.1488 ,(Ghirlandaio יו נ יר ניקו  ו

רי יס ורנ יס וזיאו

ו יו פו וניו דיוקן גבירה. אנ
ר 1460 ,(Pollaiuolo) 

אנו י י ו פ י פו וזיאו

דיוקנה של סימֹוֶנטה ֶוספּוצ'י כקליאופטרה. 
.1482-1480 ,(Cosimo ו קוזי י  פיירו

רפ (Chantilly י י נ וזיאו

.1503 א קראנא וקאס Reuss) דיוקן הגברת ריס 
י ר י או וזיאו
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המטרונה  של  יופיה  בעיצוב  נוסף  חשיבות  רב  פן 
 — האיטלקי  המגף  נשות  שאר  ובעקבותיה   — הפלורנטינית 
הוא השיער הבלונדיני הנחשב אף הוא לסגולה נאצלת, אם 
דווקא שכיח במאגר הגנטי של העלמה האיטלקית.  כי לאו 
לצבוע את שערה  הפלורנטינית  דאגה המטרונה  כיוון שכך, 
חוה  את  )וראו  וסודה  גופרית  זעפרן,  בתמציות  הברונטי 
ממכחולו של מזולינו(. עם זאת, העדר מידע רפואי ושימוש 
מופרז בתמציות צמחים הותיר את הגבירה לא אחת כשהיא 

משמע. תרתי  ומכאן,  מכאן  קירחת 
נושאים  לצייר  בידי האמן  נוסף שבאמצעותו עלה  נתיב 
מוטיב  היה   — הפורנוגרפיה  גבול  על  אחת  לא   — ארוטיים 
עירום  ציור  המוות".  "ריקוד  גם  המכונה  והמוות",  "הבתולה 

אסור  כאמור  היה  הצפוני  הרנסנס  בתרבות  אישה  של 
בתכלית. יתרה מזאת, מוטיב המיתולוגיה הקלאסית, דוגמת 
והן  הגרמני  לציבור  הן  ברובו  זר  היה  העירומה,  ונוס  ציורי 
הגלויים  שדיה  הוא  שנותר  מה  השפלה.  ארצות  של  לזה 
המפתה  חוה  מערומי  וכן  ישו,  את  המיניקה  המדונה  של 

אדם.  את 
את  להציג  האמן  היה  יכול  והמוות"  "הבתולה  במוטיב 
של  לחיזוריו  שנכנעת  מי  המופקרת,  הבתולה  של  פריצותה 
ולספק את  נורא ממנו,  המוות ומשלמת על כך מחיר שאין 
ולמעשה  מוסר  הטפת  לכאורה  שהוא  בציור  הכנסייה  רצון 
תיאור ארוטי מעורב בפן מקברי של המוות. כך מילא הצייר 
 אחת.  ובעונה  בעת  היצר  ותאוות  הכנסייה  מצוות  אחר 
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הבתולה והמוות

 Danse( המוות"  ו"ריקוד  והמוות"  "הבתולה  מוטיב  את 
ימי  שלפני  ובשירה  בציור  גם  לאתר  ניתן   )Macabre
באמצע  השחור  המוות  מגפת  עם  רק  אולם  הביניים, 
הכנסייה.  של  בסיסי  למסר  הנושא  הפך  הי"ד  המאה 
הרגע",  את  "חיה   —  ”carpe diem“ הסיסמה  הפכה  כך 
 memento“ל  — נמות"  מחר  כי  ושתֹו  "אכול  של  במובן 
הפך  בפינה  האורב  המוות  המוות".  את  "זכור   —  ”mori
רחם  ידעה  לא  השחורה  המגפה  אוניברסלי.  למשווה 
מלך  מותם,  את  מצאו  הכול  קורבנותיה.  את  בחרה  ולא 
ואשתו.  וזקן, בעל  ילד  ובורגני.  וזונה, אציל  בישוף  ואיכר, 
קצר  שיר  בנוסח  גרמנית  אפיגרמה  זאת  להביע  היטיבה 

שורות: שלוש  בן 

Wer war der Thor, wer der Weise 
Wer der Bettler oder Kaiser 
O b arm, ob reich, im Tode gleich.

ד ֻלּמָ ַהּמְ ָהָיה  ִמי  ֹוֶטה,  ַהּשׁ ָהָיה   ִמי 
ָיד  ט  ּפֹוׁשֵ ּוִמי  יָסר  ַהּקֵ הּוא   ִמי 

ֶות. ַהּמָ הּוא  ם  ּלָ ּכֻ ין  ּדִ ָעִני,  אֹו  יר  ָעׁשִ

מצפים  המוות  לאחר  כי  הייתה  והיחידה  האחת  הנחמה 
המבקש  כן,  כי  הנה  עדן.  בגן  אושר  חיי  לכך  הראוי  לקורבן 
להימנע מלרשת גיהינום נדרש לעמוד במצוות הכנסייה, ואין 
וצניעות האישה. מכאן  יותר מחיי פרישות  גדולה  לך מצווה 
יוצאת העלמה  עוצמתו של מוטיב ריקוד המוות, שבמהלכו 

ס אנ וס י פו וזיאו 1520-1516 ,(Deutsch וי נוא אוס ניק ריקוד המוות
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אותה  הנוטל   — המוות  סמל   — שלד  עם  במחול  המופקרת 
התופת. קרי:  החופה,  אל  עמו 

מחזאי  צייר,   ,)1530-1484( דויטש  מנואל  ניקלאוס 
בנושאים  מכחולו  את  שלח  ברן,  יליד  שווייצרי  ומדינאי 
הקדיש  להם  אשר  והמוות  האישה  אלה  היו  אולם  רבים, 
ניכר מיצירותיו. דויטש, פרוטסטנט אדוק, מציג לפנינו  חלק 
הנכנעת  בתולה  הנה  האישה.  פרישות  בנושא  משנתו  את 
שוקלת  עדיין  אמנם  היא  המוות.  עם  במחול  ויוצאת  ליצר 
המכרסם  הספק  על  ללמוד  נוכל  פניה  ומהבעת  בדעתה, 
ידיו בין שדיה, היא  בה. אך מן הרגע שבו שולח המוות את 

במחול. עמו  ויוצאת  ליצריה  נכנעת 
עטופה  נזירה  או  איש  אשת  המהוגנת,  האישה  לעומתה, 
מן  מבטה  את  ומפנה  חרוזיה  את  מונה  ראש,  ועד  רגל  מכף 
המוות, ומהבעתה אנו למדים על סלידתה מן השלד המתופף. 
גופו  משפת  אך  בתוף,  להכות  אמנם  ממשיך  המאוכזב  המוות 
והוא מסתלק מן המקום.  ניסיון הפיתוי  ניתן להסיק שוויתר על 
וימיה ספורים,  נופלת בפח  כן, בעוד הבתולה המופקרת  הנה כי 

בחייה.  אושר  ותדע  ימים  תאריך  הצנועה  המטרוניתא 
גופה מרקיבה  בציור אחר של דויטש המוות מוצג בדמות 
ומתפוררת המחבקת בימינה את הבתולה, ואת שמאלה היא 
שהיא  בלבד  זו  לא  מצדה  זו  העלמה.  ערוות  אל  שולחת 

בחום.  אותו  נושקת  גם  אלא  המרקיב,  למאהב  נכנעת 
בחלק מן התמונות נמצא בין העלמה והמוות מתח ארוטי 
זו הבוראת חיים,  הגובל בנקרופיליה. ככלות הכול האישה היא 
ההיבט  מכאן  המוות.  של  הסימטרי  היפוכו  היא  וההולדה 
הסרקסטי של העלמה הרוקדת עם התליין הנוטל את נשמתה. 
היינריך היינה חיבר לנושא "מחול המוות" שיר גרוטסקי נאה:

היינה היינרי 
ריקוד המוות

Die J ungfrau schlä ft in der Kammer,
der Mond schaut zitternd hinein;
da draußen singt es und klingt es,
wie Walzermelodein.

“ I ch will mal schaun aus dem F enster,
wer drunten stö rt meine R uh. ”
Da steht ein Totengerip p e,
und edelt und singt da u:

ַחְדָרּה,  ּבְ תּוָלה  ַהּבְ ָנה  ְיׁשֵ
ֵמָרִקיַע.  יט  ּבִ ּתַ ּה  ּבָ ָבָנה  ַהּלְ

חּוץ, ִמּבַ עֹוֶלה  ִנּגּון  קֹול 
ַמְרִקיַע.  הּוא  ִרּקּוד  ַלַחן  ּכְ

ְוֶאְרֶאה ַחּלֹון  ּבַ יט  ַאּבִ "ַרק 
ית."  ּבִ ַמׁשְ ם  ׁשָ ְמנּוָחִתי  ֶזה  ִמי 

ר,  ּוְמַזּמֵ עֹוֵמד  ֶלד  ֶ ַהּשׁ ם  ׁשָ
ָזִזית.  ּתְ ֲאחּוז  ּכַ ן  ּוְמַנּגֵ

ִנְרקֹד,  ַיַחד  י  ּכִ ִלי  "ִהְבַטְחּתְ 
מֹול. ּתְ ַאְך  ִלי  ְעּתְ  ּבַ ִנׁשְ ֶצֶדק  ֵהן  ּבְ

ף,  ֶנׁשֶ עֹוְרִכים  ה  ֵנִסּיָ ּכְ ֲחַצר  ּבַ
ָמחֹול."  ּבְ ְוֵנֵצא  י  ִעּמִ ּבֹוִאי 

תּוָלה,  ַלּבְ קֹוֵסם  ַחן  ַהּלַ
ָלֵצאת.  ֶזת  ֶנְחּפֶ ִית  ַהּבַ ִמן 

ר ָ ַהּשׁ ֶלד  ֶ ַהּשׁ ֶאל  ִנְלֵוית  ִהיא 
ְמָגֵרד.  ִכּנֹור  ּבְ ּתֹו  ְוַקׁשְ

ְורֹוֵקד,  ן  ְמַנּגֵ ר,  ׁשָ הּוא 
מֹוָרא,  ּבְ ְמַטְלֵטל  ְלּתֹו  ְלּגָ ּגֻ

ְוחֹוְרקֹות, ַעְצמֹוָתיו  נֹוְקׁשֹות 
אֹוָרּה. נֹוֶתֶנת  ם  ּבָ ָבָנה  ַהּלְ

 העלמה והמוות. 
י ר ו וזיאו ר 1520 ,(Schw arz וור נס

 המוות מכניע את העלמה.
ז נו א וזיאו 1517 וי נוא אוס ניק
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ביציקת  התמחה   )1532-1492( שוורץ  הנס  השרטט 
את  ויצק  שרטט  שבה  העיר  בנירנברג,  דיוקן  מדליות 
הראשון  השלב  את  יצק  כאן  בוואריה.  אצילי  של  דיוקניהם 
)וראו את שערה הפזור( הנאה.  בחיזורי המוות אחר הבתולה 
ניתן ללמוד שעדיין אין  אמנם מהבעת פניה המוסבות הצדה 
שזו  להסיק  נקל  גופה  משפת  אך  המעשה,  מן  נוחה  דעתה 
גילתה את שדיה?  ולמה  העמדת פנים בלבד, שהרי על מה 
)Prudencia(, מארבע סגולותיו של האדם  איפוק היצר 
הרנסנס  באמנות  השכיחים  המוטיבים  עם  נמנה  המושלם, 
הצפוני, המושפע מן ההקצנה הנוצרית בנוסח הפרוטסטנטי. 
את  לסמל  האמור  הגברת,  תיאורה של  אולם  הנושא,  מכאן 
מינו.  שאינו  מין  בבחינת  הוא   ,)114 )עמ'  המאופק  היצר 
הנחש  על  דורכת  אמנם  גרין  של  ממכחולו  "המאופקת" 
את  לסמל  הוא  אף  אמור  ברקע  האיילים  וצמד  המפתה 

מגישה  שהיא  בלבד  זו  לא  עצמה  העלמה  אך  הצניעות, 
במרָאה.  אותם  בוחנת  גם  אלא  מערומיה,  את  הצופה  לעין 
העירום  מאפייני  עם  נמנים  והבטן  הזעיר  יצוין שהחזה  עוד 

הצפוני.  הרנסנס  באמנות  הנשי 
אמסטרדם,  יליד   ,)1575-1508  ,Aertsen( ארטסן  פיטר 
ובבלגיה שתי עקרות בית הולנדיות הממלאות  צייר בהולנד 
ארוחה  המכינה  המסורה  הרעיה  תפקיד  את  כיאות 
הגאה־ המבט  הוא  בציור  המשעשע  החלק  למשפחתה. 
אצל  בעיקר   — השתיים  של  פוסטו  קונטרה  בתנוחת  רציני 
על  מעבודתן  לרגע  החדלות   — יותר  המבוגרת  המטרוניתא 

לצייר. המבט  את  להפנות  מנת 
זו  נודעת  ליצירה  שניתן  השם  הוא  ארנולפיני"  "נישואי 
הפך  ובדומה ל"כלה היהודייה" של רמברנדט  ואן אייק,  של 

בתקופתו.  המושלמת  הזוגיות  לסמל  הציור 

נוא יאנקו ו פ 1550 ס אר ר פי ריסהמבשלת יפו נויו א וזיאו 1559 ס אר המבשלת בחזית הכיריים
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והכותרת  ליצירתו,  שם  העניק  לא  אייק  ואן  זאת,  עם 
משני  ולּו  בעייתית  היא  ארנולפיני",  "נישואי  המקובלת, 
האוחזת  ידה  בהיריון.  הנראה  ככל  הגברת  א.  טעמים. 
התפוחה.  בטנה  את  מדגישה  ארצה  תגלוש  לבל  בשמלתה 
בטקס  שמדובר  הדעת  על  יעלה  לא  הדבר,  כך  אמנם  אם 
אינו  ואמיד  מכובד  סוחר  של  נישואין  טקס  ב.  נישואין. 
מושלך  כפכפים  זוג  כאשר  הבעל,  של  השינה  בחדר  נערך 

הזוג.  בני  רגלי  בין  לו  מטייל  וכלבלב  הרצפה  על 

גופו  כובד ראש טקסי. כך שפת  מנגד, התמונה מקרינה 
וכך מבטו  ידו בתנוחה של שבועה,  של הגבר המרים את כף 
כך  התמונה.  מן  הנעדר  לכומר  אולי   — האזנה  על  המעיד 
המרחק  וכך  בבעלה,  המביטה  האישה  של  הכנוע  מבטה 
מן  הניבטות  הדמויות  שתי  וכן  הזוג,  בני  שני  בין  המהוגן 
הראי  מעל  הכתוב  בטקס.  עדים  אלה  כי  שייתכן  המראה 
 Johannes de“(  "1434 כאן  היה  אייק  דה  "יאן  כי  קובע 
  .)”eyck fuit hic 1434

אייק 1434. וא יא  נישואי ארנולפיני
ו ונ י או רי

.1529 ,(Grien רי ונ נס  איפוק היצר
ינ י ק פינקו

indb   114.הוואנה יתרבג 04/11/2013   14:32:07



115 פים א רי ני רנסנס

רפאל ומרגריטה לּוטי — ה"מונה ליזה" שלו

השלישית  הצלע   ,)1520-1483  ,Sanzio( סנציו,  ָרָפֵאל 
לאונרדו  עם  יחד  המאוחר  הרנסנס  אמני  בטריומוויראט 
בהיבטים הארוטיים של  מיוחד  עניין  אינו מגלה  וּבּואֹוָנרוטי, 
הצעיר,  הגבר  היה  וזארי  ג'ורג'ו  פי  על  כי  אף  ציוריו.  מושאי 
שסירב להינשא, רודף שמלות הנודע בניאופיו, מי שמצא את 
פילגשיו  בין  הבכירה  של  בזרועותיה  סוער  לילה  מקץ  מותו 
 La( )Luti(, היא הפֹורָנרינה  הלא היא אהובתו מרגרטה לוטי 
הנציח  ושאותה  מציוריו  לרבים  מודל  שהייתה   ,)Fornarina
כפי  רפאל",  של  ליזה  "המונה  נודעות,  אמנות  יצירות  בשתי 

האמן.  של  בביוגרפיה  וזארי  ג'ורג'ו  אותן  שכינה 
במערכת  למכשול  לו  עמדה  לא  הוללותו  זאת,  עם 

בראשם.  הקדוש  והכס  הכנסייה,  בכירי  עם  הקרובה  יחסיו 
צבר  הצעיר  והאמן  הפסק,  ללא  זרמו  קיר  לציורי  ההזמנות 
רפאל  את  אליו  קירב  עצמו  האפיפיור  מעבודתו.  נאה  הון 
המוסדות  מן  הזהב",  דורבן  מסדר  ל"אביר  אותו  מינה  ואף 
וזארי — שקל  פי  רבי ההשפעה בוותיקן. רפאל עצמו — על 

בישוף.  של  במעמד  ולזכות  לנסות  יהיה  הראוי  מן  אם 
גילו  לנוכח  בעיקר   — רפאל  של  המרשימה  הצלחתו 
הצעיר — העניקה לאיש מעמד של "קלאסיקון הרנסנס", אם 
)Reynolds(, צייר בריטי מן  ריינולדס  ג'ושוע  לצטט את סר 
ואכן עם מותו, ההיבט הקלאסי בעידן הרנסנס  המאה הי"ח. 
הבארוק  יותר  ומאוחר  המנייריזם,  ִקצו.  אל  בא  המאוחר 

.1516 רפא La Donna Velata) הגבירה המצועפת 
פירנ ינ א פ רי

.1519-1518 רפא Luti) פורנרינה, מרגריטה לוטי 
א רו ז ור רי
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נטו חסד לרפאל "הקפוא" לטעמם. אל פסגת  והרוקוקו לא 
כאשר  הי"ט,  המאה  של  השנייה  המחצית  הגיעה  הניכור 
האחווה  את  הקימו  בבריטניה  הציירים  בכירי  של  חבורה 
הדגול  האמן  מן  הסתייגותם  לציון  זאת  "הפֵרה־רפאליטית", 

הט"ז.  המאה  מראשית 
La Fornarina — "בת האופה",  )Luti( או  מרגריטה לוטי 
לרבות  ומודל  שלו"  "המוזה  רפאל,  של  פילגשו  הייתה 
מלבד  עצמה,  הגברת  על  הרבה  יודעים  איננו  מיצירותיו. 
כל  על  אותה  והעדיף  בקסמיה  נשבה  שרפאל  העובדה 
בטרם  משכבו,  על  רק  אבל  אמנם,  התארס  האמן  פילגשיו. 
לה  שהבטיח  לפני  לא  לוטי,  את  שילח  נשמתו,  את  הוציא 
קיום מכובד מכספו. מעשה ראוי לכל הדעות, אולם מיותר, 
על  וזארי  ג'ורג'ו  של  בחיבורו  למנזר.  פרשה  מרגריטה  שכן 
גדולי הציירים, הפסלים והאדריכלים של עידן הרנסנס מציין 
 La( המצועפת"  "הגבירה  הכותרת  תחת  שהדיוקן  המחבר 
donna velata( הוא של מרגרטה לוטי. מחברים מאוחרים 
פגישתם הראשונה של השניים על שפת  יותר מספרים על 

נהר הטיבר, כאשר בת האופה רוחצת את רגליה במי הנהר 
בקסמיה.  נכבש  ורפאל 

"הגבירה  בדיוקן  לוטי.  מרגיטה  עם  מזוהות  יצירות  שתי 
גופה מכסה  המצועפת" אנו רואים את פניה בלבד, שכן את 
ולראשה צעיף צנוע. ב"לה פורנרינה",  גלימה שופעת קפלים 
לעין  מגלה  היא  שמלותיה  את  שפשטה  כיוון  זאת,  לעומת 
בצעיף  ביניהם  אוחזת  בעודה  הנאים  שדיה  את  המתבונן 
ועל  מזרחי,  בסגנון  ראש  כיסוי  חובשת  הפורנרינה  שקוף. 
האמן:  של  חתימתו  את  הנושא  סרט  השמאלית  זרועה 
וזארי, שהתפעל מן היצירה, כתב:   .RAPHAEL URBINAS
ואותה  מותו  יום  עד  אהב  שאותה  רפאל,  של  "...פילגשו 
לו  כמו  הגברת  נראית  שבו  ביופיו  מזהיר  בדיוקן  הנציח 

היא."  נושמת 
אונורה דה בלזק מכנה אותה באחת הנובלות שלו "פאם 
 .)belle juive( היפה"  "היהודייה  גם  ומשום־מה  פטאל" 
והתפעלו  כיוון שראו  נבוקוב,  וולדימיר  ביירון  בודלר, הלורד 
 בכתביהם.  אותה  מהללים  רפאל,  של  בדיוקניו  מדמותה 
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 דיוקן הגבירה המאופקת
דירר — הולביין — קראנאך

.1490 ירר ר א  ברברה דירר, אמו של האמן
ר נירנ Germanisches N ationalmuseum י או ני ר וזיאו

.1514 ירר ר א  אמו של האמן בגיל 63
י ר Kupferstichk abinett פסו ו ים ו רי וזיאו
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אלברכט דירר

 18 והעמידה   15 בגיל  אלברכט  של  לאביו  נישאה  ברברה 
הדיוקן  בגרות.  לגיל  והגיעו  שרדו  מהם  שניים  רק  צאצאים. 
מטרונה   ,39 בת  והיא  דירר  של  אמו  את  מציג  שלפנינו 
המסתיר  הצעיף  ועניין.  דבר  לכל  ומכובדת  צנועה  גרמנית 
על  גולש   — הנשואה  האישה  למעמד  עדות   — שערה  את 
מתנוחת  מתקבל  המאופק,  זאת  ועם  הדרמטי,  הפן  השכם. 
וכך  שמאלה,  והמבט  הראש  הפניית  כך  פוסטו.  הקונטרה 
וגלימת  הלבן  השביס  כהה,  בירוק  הרקע  הצבעים:  משחק 

השני.
והפנים  הדמות פטורה מכל עדי ותכשיט, קמטי הצוואר 
בזה  ילדיה  את  המאבדת  אישה  של  סבל  לחיי  עדות  הם 
בן  שהיה  בעובדה  ניכר  דירר  של  הגדול  כישרונו  זה.  אחר 

ההיא.  בעת  בלבד   19
וברברה הלכה לעולמה. חודשיים בטרם  24 שנים  חלפו 
הזקנה  ה־63.  בת  האם  של  דיוקנה  את  דירר  רשם  מותה 
שבו  בעידן   ,63 גיל  לפירוט.  זקוקה  אינה  ברישום  הבלה 
שנות  שלושים  על  עולה  אינה  הממוצעת  החיים  תוחלת 
רובם  לעולמם,  הלכו  ילדיה  ש־16  העובדה  בתוספת  חיים, 

מי  של  נכבד  מעמד  דירר  של  לאמו  מעניק  ינקות,  בגיל 
ולפעול זמן רב, כפול מתוחלת החיים בימיה.  שידעה לחיות 

בנה:  כתב  האם  של  מותה  עם 

שמונה־ וגידלה  ילדה  אשר  החסודה  אמי  זו 
כיוון  למשכב  נפלה  אחת  לא  צאצאים.  עשר 
שונות  ממחלות  וסבלה  במגפות  שנדבקה 
ידעה את חרפת העוני, הביזוי,  ומשונות. היא 
אך  המוות,  מפני  חרדה  ונפש...  גוף  עינויי 
בפני  תתייצב  בתמורה  כי  עמו  השלימה 
ִהכהה המוות את  הבורא. ראיתי כיצד במותה 
מאיתנו  ונפרדה  עיניה  את  עצמה  כיצד  לבה, 

בשלום.* משכבה  על  תנוח  לעד. 

נירנברג,  מאצולת  טוכר  למשפחת  נצר  טּוֶכר,  ת  ֶאלסּבֶ
לצד  רעיה  דיפטיכון,  בתמונת  בעלה  עם  במקור  צוירה 
הרעיה  ונותרה  שרד  לא  הבעל  של  חלקו  אולם  בעלה. 
תחת  שערה  את  קולעת  בתמונה,   26 בת  אלסבת,  בלבד. 
היא  ביטחון  וליתר  זאת,  עם  מעמדה.  על  המעידה  מצנפת 

http://www.knowledgerush.com/paginated_ txt/etext06/7durr1l  *

.1499 ירר  דיוקנה של אלסבת טוכר
ני ר קאס נו א וזיאו

.1505 ירר  דיוקן של ונציאנית צעירה
וינ נו א ו ו וזיאו
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.1507 ירר ) אישה עם שקית כס  תאוות בצע )
וינ נו א ו ו וזיאו

.1497 ירר Die v ier Hex en) ארבע המכשפות 
ני ר י או וזיאו

הסרט  פני  על  הכיתוב  הנישואין.  טבעת  את  בימינה  מציגה 
פוענח. טרם   )MHIMNSK)

את  הגברת  ַמפנה  פוסטו  הקונטרה  סגנון  כללי  פי  על 
מבטה הצדה, קרוב לוודאי אל בעלה הנעדר מן הדיפטיכון. 
עצמות  מכובד,  איפוק  מקרינים  הגוף  שפת  וכן  המבט 
האישה.  ליפי  בסיסי  כורח   — ומודגשות  גבוהות  הלחיים 
חסודה  לרעיה  וכיאה  כליל,  הבעה  נעדרות  השפתיים  רק 
על  זאת  והטבעי.  החיוור  הסומק  מן  לבד  צבועות,  אינן 
קוקטי  רמז  כל  של  העדר  המחייב  הגרמני,  התכתיב  פי 
היה  שעלול  מחשוף  העדר  גם  מכאן  נשואה.  אישה  אצל 
הנטורליזם  בזכות  זאת,  עם  ליצירה.  ארוטי  דוק  להעניק 
מבט  חיוך,  כגון  ארוטי  רמז  כל  העדר  אף  ועל  המעודן 
ליופיה  להתכחש  אין  הגברת,  לחזה  קל  סימן  או  מצודד 
בדיוקנה את  לראות  ואפשר  והמרוסן של אלסבת,  הנאצל 
ללא ספק  הוא  הגותי שדירר  הרנסנס  בסגנון  סמל האישה 

מבטאיו.  גדול 
ואופנתית  רקומה  גלימה  לובשת  הוונציאנית  הצעירה 
בחלקו  האסוף  השיער  אריסטוקרטי.  מוצא  על  המעידה 
תוַאם  לפניה.  נאה  מסגרת  מעניק  מאחור  במצנפת  בגלים 
החל  גוונים,  של  עירוב  באמצעות  מושגים  ויופיה  התמונה 

גוון אדום,  בעורה החיוור והאציל, עבור בשיער בלונדיני בעל 
על  בולטים  אלו  כל  צווארה.  על  הפנינים  במחרוזת  וכלה 

התמונה.  של  הכהה  הרקע 
דירר  של  השני  מביקורו   ,1505 משנת  הוא  הציור 
המאוחר  הוונציאני  הרנסנס  של  השפעתו  וניכרת  באיטליה, 

היצירה.  על 
זקנה ומקומטת מעוררת  הדמות הגרוטסקית של אישה 
שקית  ובידה  נפולים  שדיה  המתבונן.  אצל  מובנת  סלידה 
מגלה  הבלות  פניה  על  המעוות  הצחוק  זהב;  מטבעות  עם 
למוטיב  אופיינית  היצירה  בפיה.  שנותרו  שיניה  שתי  את 
במקרה  האלגוריה  הגרמני.  הרנסנס  בעידן  האלגורי  הציור 
זה מבקשת להביע שאף אם מצוי בידינו הממון, אין בו כדי 
ימי הִזקנה המרה. עם זאת השיער הפזור  למנוע מאיתנו את 
שהזקנה  להעיד  כדי  בהם  יש  הפנים  תווי  ותוַאם  והגולש 

תואר.  יפי  לפנים  ידעה  הבלה 
במהלך ביקורו הראשון באיטליה, התפעל הצייר ממוטיב 
כיוון שכך בחר אף  והרומי.  שלוש הגרציות בציור הטוסקני 
עצמית  אירוניה  של  שבהברקה  אלא  לנושא.  לתרום  הוא 
בחר תחת שלוש הגרציות לצייר ארבע מכשפות, נושא קרוב 

הט"ו.  המאה  בשלהי  הגרמני  לטעם  יותר 
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הנס הולביין
החל  בוואריה,  יליד   ,)1543-1497( הצעיר  הולביין  הנס 
של  סדרה  בעיקר  אייר  שם  שווייץ,  בבזל,  הקריירה  את 
וארסמוס.  לותר  מרטין  כתבי  את  אייר  היתר  בין   — ספרים 
מלך  כאשר  בלונדון,  דווקא  הגיע  הקריירה  פסגת  אל  אולם 
אנגליה הנרי השמיני מינה אותו לצייר החצר. עיקר מלאכתו 
שהניח  הפורטרטים  ויותר  ומאה  דיוקנאות,  בציורי  התמקד 
נראה  אולם  תולדות התקופה.  הם מסמך מרתק של  אחריו 
עשירים  אמנם  הדיוקנאות  בעוכריו.  היה  הגדול  שהשפע 

ברובם. חיים  נעדרי  אך  למדי,  וריאליסטיים  בפרטים 

הנרי  של  שש(  )מתוך  השלישית  אשתו  סימור,  ג'יין 
השמיני, ירשה את אן בוליין, מי שהוצאה להורג בעוון בגידה, 
יום לאחר עריפת ראשה של בוליין   11 גילוי עריות ופריצות. 
נשותיו  לשתי  חריף  וניגוד  צנועה  עלמה  ג'יין,  את  הנרי  נשא 
ילדה  סימור  השלטון.  ושואפות  המעש  רבות  הקודמות 
מששת  ששרד  יחיד  זכר  בן  השישי,  אדוארד  הוא  בן,  למלך 
ג'יין אל אבותיה. הנרי  הנשים. שבועיים לאחר הלידה נאספה 
הפעם  הרביעית,  רעייתו  את  לשאת  ומיהר  זמנו  ביטל  לא 
עיירה  לְקֶלב,  הולביין  את  שיגר  הנרי  מְקֶלב.  אן  זאת  הייתה 
עמו  שהביא  התמונה  אן.  את  לצייר  מנת  על  בווסטפליה, 
הגרמנית.  האצולה  בת  את  לשאת  הנרי  את  שכנעה  הולביין 

.1536-1535 יי ו נס Seymour) ג'יין סימור 
וינ נו א ו ו וזיאו

.1539 יי ו Clev es) הגבירה אן מְקֶלב 
ר ו וזיאו
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השניים נישאו ב־1540, והתגרשו עוד באותה שנה. אן נשארה 
הבריטית.  האצולה  בצמרת  היטב  והשתלבה  בבריטניה 

של  סגנונו  את  היטב  מאפיינות  המלך  נשות  שתי 
בלבוש,  ופרט  פרט  כל  של  ריאליסטי  פירוט  הולביין: 
וכך   — שתיהן  אולם  הגברות.  שתי  של  ובפניהן  בעדיים 
דיוקנה  חיים.  נעדרות   — הצייר  של  הנשים  דיוקנאות  שאר 
כל  נעדר  אולם  פוסטו,  בקונטרה  אמנם  מוגש  סימור  של 
לא־כלום  אל  מביטות  ועיניה  קפוצות  שפתיה  דרמטי.  זיק 
פוסטו.  הקונטרה  מצג  את  אפילו  נעדרת  מְקֶלב  אן  בחלל. 
זאת  ועם  מדויקות,  פרופורציות  על  שומר  החזיתי  המבט 

כליל.  מבע  חסר 

אשת  גילדפורד,  מרי  של  דיוקנה  הוא  השתיים  מן  שונה 
המפקח  הבריטית,  האצולה  מבכירי  גילדפורד,  ריצ'רד  סר 
ושבע  עשרים  בת  מרי,  השמיני.  ריצ'רד  של  ביתו  משק  על 
במבע  הצופה  בעיני  מתבוננת  מגילה,  בוגרת  נראית  בתמונה, 
ממוקד וחמור משהו. הספר בידיה הוא הברית החדשה, עדות 
לדבקות הגברת בדת ובמוסר. כך גם לבושּה, ובעיקר המגבעת 
המסתירה כל זכר לשיער ואינה מגלה אלא את חזית הפנים, 
הגברת.  של  לפרישותה  נוספת  עדות  השחורה,  הגלימה  וכך 
היא  התפוחה  הבטן  הנדיב.  המחשוף  הוא  מעט  דופן  יוצא 
הקצרים  בנישואיה  זאת  עם  מתקדם,  להיריון  עדות  לכאורה 

לעולם.  ילדים  מרי  הביאה  לא   — בלבד  ימים  שנתיים   —

.1527 יי ו Guildford) דיוקנה של ליידי מרי גילדפורד 
אר יזורי ואיס סנ וזיאו
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לוקאס קראנאך
החצר  צייר   ,) 4  ,Cranach( האב  קראנאך  לוקאס 
ניחן בכישרון לדלג  של פרדריק המכונה "החכם", מסקסוניה, 
אל  שנונות  מפרודיות  נוף,  ציורי  אל  מיתולוגיים  מנושאים 
והן את עידן  עיצובי מזבח, לשרת הן את הכנסייה הקתולית 

לותר. מרטין  של  הפרוטסטנטית  הרפורמציה 
אישית  קראנאך  לוקאס  הכיר  ּבֹוָרה  פון  קתרינה  את 
לאחר  זה  היה  הרפורמציה.  למנהיג  נישאה  בטרם  עוד 
נמסרה  אליו  אשר  הקתולי,  המנזר  מן  נמלטה  שקתרינה 
בביתם  אותו  מצאה  היא  גג.  קורת  וחיפשה  הוריה,  בידי 
 ,26 בגיל  זמן,  פרק  לאחר  ברברה.  ואשתו  קראנאך  של 
הפרוטסטנטית,  הדֹוגמה  מנהיג  של  מרעיונותיו  מוקסמת 

ההיא.  בעת   41 בן  לותר,  למרטין  נישאה 

סדר  השליטה  מרץ,  ומלאת  דעתנית  אישה  קתרינה, 
בתהליך  בכיר  למקום  זכתה  ובמהרה  הרפורמטור,  בחיי 
זו שקבעה במידה רבה את כללי המשפחה  הרפורמציה. היא 
זכותו של כלי הקודש הלותרני  ובעיקר את  הפרוטסטנטית, 

אישה. לשאת 
נישואיה — מבקש  1529 — שנתיים לאחר  דיוקנה משנת 
הראשונה,  הפרוטסטנטית  הגברת  דעתנותה של  להביע את 
שכמו מבקשת מן הצייר להזדרז שכן היא ממהרת לעניינים 

יותר.  דחופים 
יד בנפשה היא מן המוטיבים  תמונת לוקרציה השולחת 
המקובלים בציור הרנסנס, אולם בכל המקרים ביקש הצייר 
בנו  שֶסקסטוס  לאחר  המתאבדת  של  יופיה  את  להדגיש 
היתר  בין  כך  אותה.  אנס  רומא  מלך  רּבּוס  סּוּפֶ לּוקיוס  של 
קראנאך  כך  לא  אולם  ורמברנדט,  דירר  רפאל,  בוטיצ'לי, 

 .1529 א קראנא וקאס קתרינה פון בורה (Bora), רעייתו של מרטין לותר
ני ר ר Hessisches Landesmuseum י או וזיאו

.1530-1525 קראנא  לּוקֶרציה שולחת יד בנפשה
ני ר קאס ירוני וזיאו
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ו א סקסוני אופנ 1528 קראנא  דיוקן אישה צעירה
ני ר יי פרנקפור נו א Städel וזיאו

נו א Städel וזיאו 1532 קראנא  ונוס
ני ר יי פרנקפור

וטובלת  וצוואר  חן  נעדרת  עלמה  היא  שלו  לוקרציה   —
במשמניה. 

המיתולוגית  לעלילה  הגרמנית  בגרסה  בחר  האמן 
יונו  ונוס,  הן  האלות  שלוש   .)124 )עמ'  פריס  משפט  של 
הוסיף  כן  כמו  הלטינית(.  )אתנה  ומינרווה  הלטינית(  )הרה 
התפוח  במקום  זכוכית  כדור  בידיו  המחזיק  מרקורי  את 

הקלאסי.
ההיבט המרתק ביצירתו של קראנאך הוא חוש ההומור 
 — פריס  של  הרטוב  חלומו  היא  היצירה  הצייר.  של  הנודע 
וראו את תמונת האוננות בימינֹו — רעיון משעשע לכשעצמו 

שריון.  של  בכלוב  לכוד  האיש  שהרי 
שאל  זקן  עתה  הוא  המכונף,  העלם  מרקורי,  האל 
להניף  בכוחן  שאין  יונה  כנפי  זוג  הצייר  חיבר  מגבעתו 
של  פניה  את  להוסיף  יש  אלו  אל  הגוף.  בעל  הישיש  את 

בלשון  וזאת  היופי,  מאידיאל  רחוק  פרופיל  ונוס,  הגברת 
המעטה. 

שהשתיים  להסיק  ניתן  ומינרווה  יונו  של  פניהן  ממבע 
לכך  להוסיף  אם  לכאן.  אותן  גררו  ולמה  מה  על  תוהות 
האווילי  המבע  לעומת  הסוס  של  האינטליגנטי  מבטו  את 
מעודנת  גרוטסקה  שהיא  יצירה  נקבל  בעליו,  מפני  הניבט 

הגדול. הצייר  של  מכחולו  פרי  ומשעשעת, 

*
מאפיינות  אכן  שיצירותיהם  פירנצה  אמני  שלושת 
הקווטרוצ'נטו  בעידן  הפלורנטינית  הגבירה  דמות  את 
את  מהווים   — רפאל  את  להוסיף  ניתן  ואליהם   —
לאונרדו  בוטיצ'לי,  מסנדרו  המורכב  טריומוויראט־העל 
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יורק ניו י רופו וזיאו ר 1528 א קראנא וקס משפט פריס

נכנע  שאינו  שילוש  בואונרוטי.  ומיכלאנג'לו  וינצ'י  דה 
ומפתח איש איש את הסגנון  לכללי אופנת הקווטרוצ'נטו 
הבועטים   — לשלושה  המשותף  המכנה  לו.  המיוחד 
המינית.  בהעדפתם  ביטוי  לידי  בא   — במוסכמות 
באישה  המתבוננים  הומוסקסואלים  בשלושה  מדובר 

השלכותיו  על  אסתטי  כיעד  אלא  מיני  כאובייקט  לא 
דיוקן  בוטיצ'לי,  אצל  מופשט  שמימי  אידיאל  השונות. 
ואשת  וינצ'י,  דה  אצל  גבר  בתוך  אישה  של  אנדרוגני 
נשותיו  את  וראו   — בואונרוטי  אצל  אימתנית  שרירים 
 הסיסטינית.  בקפלה 

indb   124.הוואנה יתרבג 04/11/2013   14:32:14



בוטיצ'לי, בואונרוטי, השילוש ההומוארוטי
דה וינצ'י

 .1475 י יוק  סנדרו בוטיצ'לי כאיש צעיר
פירנ י אופי רי

ר 1500 ,(Venusti י ונוס ו ר  מיכלאנג'לו בואונרוטי
פירנ י אופי רי

פרק 8

פירנ י אופי רי ר 1505 י יוק לאונרדו דה וינצ'י
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תוגת יפיפיות בוטיצ'לי

הצייר  להפך,  משפחה.  הקים  ולא  אישה  נשא  לא  בוטיצ'לי 
וטען כי עצם המחשבה  ביטא את סלידתו ממוסד הנישואין 
58 בעת  בן  והוא   ,1502 גורמת לו סיוטי לילה. בשנת  על כך 

מתלמידיו.  באחד  סדום  במעשה  נאשם  ההיא, 
היא  הנשי  היופי  באידיאל  דבקותו  מכול,  יותר  אולם 
של  היפיפיות  הגדול.  הצייר  של  המיניות  להעדפותיו  עדות 
היופי  ציירי  ְגדול  בנזר  להכתירו  ניתן  ובנקל   — בוטיצ'לי 
כי  הן  ואין  ארוטי,  רמז  כל  נטולות   — הרנסנס  בעידן  הנשי 
זה חובר בוטיצ'לי לשני  אם אידיאל אסתטי מופשט. במובן 
ומיכלאנג'לו. הפרק שלפנינו  מרעיו ההומוארוטיים, לאונרדו 
של  האסתטיציזם  בסגנון  זה  היבט  לבחון  כאמור,  מבקש, 

הרנסנס. 
ואכן, אידיאל היופי הנשי בעידן הרנסנס הגיע אל שיאו 
במכחולו של סנדרו בוטיצ'לי )1510-1445( — שם מכחול של 

וזאת, בעיקר   ,Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi
 La Nascita( ונוס"  של  "לידתה  הנודעות  יצירותיו  בשתי 

.)Primavera( ו"האביב"   )di Venere
העולה  ונוס  של  פניהן  לעיצוב  המודל  המקרים  בשני 
 — וספוצ'י  סימונטה  היה  האביב  גבירות  ושל  הגלים  מן 
מדיצ'י,  דה  ג'וליאנו  של  פילגשו   ,”La bella Simonetta“
בוטיצ'לי  של  ציוריו  בזכות  מעט  לא   — בימיה  שנחשבה  מי 
— ליפה בנשות טוסקנה. מדיצ'י עצמו נהג לכנותה בצרפתית 

כמותה(.  שאין  )זו   ”La Sans Pareille“
סיזראן  רובר  של  בלשונו  שימוש  לעשות  אם  או 

הרנסנס: תרבות  חוקר   *,)Sizerane)

 Robert de la Sizerane, Celebrities of the Italian Renaissance  *
in Florence and in the Louvre. Ayer Publishing, 1926.

.1487 פר  מדונה ובנה
פירנ י אופי רי

.1486 פר  לידתה של ונוס
פירנ י אופי רי

.1487 פר  מדונה של פרי הרימון
פירנ י אופי רי
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לגלם  שזכתה  מי  מטרויה,  להלנה  בדומה 
יוון, כך סימונטה הייתה  בדמותה את תרבות 
שקמה  קדם  מימי  נימפה  הרנסנס,  לסמל 
שמחת  של  הרוח  משב  את  נושמת  לתחייה, 

החירות. 

ֵאבל כבד  סימונטה הלכה לעולמה בגיל עשרים ושלוש, 
ואכן  במכחולו.  להנציחה  נשבע  ובוטיצ'לי  פירנצה,  על  ירד 
ונוס,  של  בדמותה  אם  בין  לבוטיצ'לי,  התלוותה  סימונטה 
וארבע שנים ביקש  מדונה, או אחת הגרציות. מקץ שלושים 

קברה.  למרגלות  להיקבר  מותו,  בטרם  הצייר 
מאידיאליזציה  נמנע  לא  שהצייר  להניח  סביר  זאת  עם 
את  פרסו  מדיצ'י  לבית  הבנקאים  שהרי  סימונטה,  של 
גדול אמני  חסותם על בוטיצ'לי, מה שהעניק לו מעמד של 
ובין  מפוארת,  לקריירה  זכה  האיש  ואכן,  חייו.  בימי  פירנצה 
 ,)1481( הסיסטינית  באיור הקפלה  חלק  ליטול  הוזמן  היתר 
כבוד שזכו לו מעטים בלבד מקרב אמני איטליה בעת ההיא. 
)1510(, עם עליית אמנים דוגמת  כן, לאחר מותו  ואף על פי 
הבמה,  חזית  אל  וינצ'י  דה  ולאונרדו  רפאל  מיכלאנג'לו, 
הפרה־רפאליטים,  חבורת  ורק  הנשייה,  תהום  אל  שמו  ירד 
לתחייה  אותו  הקימה  רוזטי,  גבריאל  דנטה  של  בראשותו 

הי"ט.  המאה  של  השנייה  במחצית  שנים,   400 מקץ 
לביטוי  הביאו  אשר  בוטיצ'לי,  של  יצירות־העל  שתי 
יפי האישה בעידן הרנסנס,  עיצוב אידיאל  אולטימטיבי את 

ו"ּפריָמֶווָרה".  ונוס"  של  "לידתה  לעיל  כאמור  הן 
של  "לידתה  את  בוטיצ'לי  צייר  הסברות  אחת  פי  על 
ונוס" על בסיס גרסה של שירי תהילה הומריים, שראו אור 
זמן שבו האמן החל לעבוד על  בפירנצה בערך באותו פרק 
יווני,  סופר  של  מעטו  האיטלקי,  התרגום   .)1484( יצירתו 
להצלחה  זכה   ,)Chalkokondyles( כלקוקונדילס  דמטריוס 
של  האינטלקטואלית  העילית  בקרב  ללהיט  והיה  רבה 

פירנצה.
לענייננו: הנוגעות  השיר  מן  ספורות  שורות  להלן 

Nel tempestoso Egeo 
in grembo a Teti…

ָהֶאֶגִאי...  ם  ַהּיָ ַסַער  ּבְ
ֶתִטיס,  ֵחיק  ּבְ ְלִמְקָלט  זֹוָכה  ִהיא 

ים, ּלִ ַהּגַ ֵני  ּפְ ַעל  צֹוַלַחת 
ְמַרֶחֶפת. ָלָבן  ֶקֶצף  ּבְ

ַעל,  ִמּמַ ֶלֶכת  ּכֹוְכֵבי  ים  ַסּבִ
אֹוֶהֶבת,  ֶרת,  ֶ ְמֻאּשׁ ְוִהיא 

ֱאלִֹהי ר  ְקַלְסּתֵ ִעם  ַעְלָמה 
ֶצֶדף.  ַעל  רֹוֶחֶפת  את,  ִנּשֵׂ

ַלחֹוף.  ֶזִפירּוס  רּוַח  ּבְ ָטה  ׁשָ

ַעל. ִמּמַ ר  ְלאֹׁשֶ ה  ְמִסּבָ ֵלָדָתּה 
ֶדף. ַהּצֶ ֶאת  ם,  ַהּיָ ֶקֶצף  ֶאת  ָראּו 

ָהֵאָלה, ֵעיֵני  ּבְ ָהאֹור  ֶאת  ְראּו 
ַמִים ָ ַהּשׁ ְוֶאת  סֹודֹות  ַהּיְ ֶאת 

ַיַחד ּה  ִעּמָ ַהּצֹוֲחִקים 
ַהחֹוף ַעל  ַצח  ֶגד  ּבֶ לֹוְבׁשֹות  ֶחֶסד  נֹות  ּבְ

ר ּתָ ַהּמֻ ָעָרן  ׂשְ ִלְקָראָתּה,  ּפֹוְסעֹות 
ב... ָ ּשׁ ּמַ ּבַ ל  ְלּגֵ ִמְתּגַ

מבנות  אחת  את  אמנם  מתארת  המקובלת  הגישה 
העולה  ונוס  את  לכסות  הדרך  לה  שאצה  כמי  החסד 
והוא  ייתכן בהחלט,  עירומה מן הגלים, אולם ההיפך מכך 
העירום  חשיפת  של  המגמה  עם  אחד  בקנה  שעולה  זה 
את  לכסות  מבקשת  לא  הנימפה  הרנסנס:  בעידן  הנשי 
גלימתה,  את  ממנה  שהסירה  לאחר  נסוגה  אם  כי  ונוס 
יצירתו לעיני הקהל ומסיר  זאת, בדומה לאמן המשיק את 
את כיסוי הבד מן התמונה או הפסל. אם אמנם כך, כי אז 
כלי  היו  צדפים  נוספת.  משמעות  לקבל  עשוי  הצדף  גם 
קיבול מקובל לתערובת צבעים בחדר עבודתו של האמן. 
ונוס במערומיה, המגיחה מנבכי  מכאן ההיבט הסמלי של 

הצייר.  של  רוחו 

פירנ י אופי רי 1486 י י ו רו סנ לידתה של ונוס
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התגלמות  את  להציג  אמורה   )127 )עמ'  עצמה  האלה 
 — מושלמות  והעדין  הרך  גופה  פרופורציות  ואכן,  השלמות. 
וכן  למֵעט הכתף השמאלית השמוטה מעבר להיגיון אנטומי, 
להעניק  מנת  על  בעורפה  הוסיף  שהאמן  שתיים  או  חוליה 
שילוב  אותו  הן  נים  הּפָ שבאופנה.  הברבור  צוואר  את  לה 
הניבטת  המדונה  תוגת  בין  הנע  בוטיצ'לי,  של  במינו  מיוחד 
הוורודות.  ושפתיה  לחייה  על  הנסוך  הארוטי  לדוק  מעיניה 
האמן מדגיש את מבוכתה הקלה לנוכח העירום הגלוי לעיני 
 mons“  — ונוס"  "גבעת  כיסוי  ידי  על  היתר  בין  המתבונן, 
הראש  ארצה.  מראשה  הגולשות  במחלפותיה   ”veneris
)וראו  המדונה  סגנון  מורשת   — לימין  מעט  מוטה  עצמו 
ומורמת  בברך  הכפופה  הימנית,  רגלה  הנושא(,  על  בפרק 

החוף.  אל  קדימה  לצעוד  נועדה  מעט, 
היצירה  פסגות  עם  נמנית  שה"פרימוורה"  לציין  למותר 
זה המקום להפליג בפירוט שבחיה,  של אמנות הרנסנס. לא 

וכו'. עם זאת  וצל  כגון השימוש במערך צבעים, משחקי אור 
יצירה המביאה לידי ביטוי כה  יצוין שספק אם תימצא עוד 
גוף האדם כפי שנתפסו אצל  מושלם את התוַאם והאיזון של 

הרנסנס.  בעידן  ההומניזם  הוגי 
נשים  הן  הדמויות  תשע  מתוך  שש  נשית.  היא  היצירה 
כגון העובדה שניתן לזהות  שאינן נעדרות פן ארוטי מעודן, 
לגלימה  מבעד  החסד  בנות  שלוש  של  הגוף  קווי  את 

השקופה.
שני הזכרים, זפירוס ומרקוריוס, נדחים לשוליים, משמאל 

ומימין. 
אמנם כרונולוגית בוטיצ'לי צייר את ה"פרימוורה" ארבע 
ונוס", אולם מבחינת רצף האירועים  "לידתה של  שנים לפני 
יותר,  מאוחר  מתרחש  ב"פרימוורה"  הנראטיב  המיתולוגי, 
את  גיבשה   — הגלים  מן  שעלתה  כיוון   — שוונוס  לאחר 
וביצירה שלפנינו היא מפקחת  מעמדה במרומי האולימפוס, 

2 ריקוד שלוש הגרציות1 כלוריס ההופכת לפלורה
פירנ י אופי רי 1482 י י ו רו סנ פרימוורה שלושה מקטעים מתו 
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3 ונוס.

מכאן  האביב.  בוא  עם  מעלה  של  בעולם  המתרחש  על 
היוצאות  והחושניות",  היופי  "הצניעות,  החסד:  בנות  שלוש 
במטה  ההופכת  כלוריס  את  הלוכד  זפירוס  מכאן  במחול; 
הארץ,  צמחיית  את  הזורעת  הפרחים  אלת  לפלורה,  קסם 
לקראת  החורף  ענני  את  המרחיק  האביב,  אל  ומרקוריוס, 

הפריחה. עונת 
בה  למקד  אמור  המיקום  במרכז.  ניצבת  עצמה  ונוס 
את  הצייר  הגביה  כך  לשם  המתבונן.  של  לבו  תשומת  את 
מעל  קופידון  את  שיגר  וכן  הדמויות,  יתר  לעומת  מעמדה 
לשאר  בניגוד  בידו.  עלה  הדבר  אם  ספק  אולם  לראשה. 
שפת  באמצעות  סיפורה  את  אחת  כל  המספרת  הדמויות, 
המבקשת  המבוהלת  הנימפה  כלוריס,  כך   — דרמטית  גוף 
את  וזורעת  בגאון  הפוסעת  פלורה  כך  מזפירוס,  להימלט 
המגלה  הגלימה  הגרציות שקופות  וכך שלוש  האביב,  פרחי 
קפואה  ניצבת  ונוס   — במחול  יוצאות  כשהן  חמוקיהן  את 

מקומה. על 
יתרה מזאת, דבר לא ניבט מפניה של אלת האהבה — מן 
הסתם הגבירה המסעירה ביותר בפנתיאון ההלני. אלו אינם 
דבר  בהם  ואין  הגלים,  מן  העולה  ונוס  של  הנאצלים  פניה 

בתמונה.  הדמויות  משאר  הקורן  הריאליזם  מן 
בתמונה  הנשים  המעוגלת,  כרסן  אף  שעל  יצוין  עוד 
היופי של  אינן בהריון. כרס תפוחה מעט היא אחד מסמלי 
ואת  פוריותה  את  ביטוי  לידי  להביא  האמור  הרנסנס,  אשת 
מעמדה כבוראת הגבר. עם זאת, יש לא מעט הגזמה דווקא 
מתקדם.  היריון  בחודשי  אישה  המאפיינת  ונוס,  של  בבטנה 
היופי הנשי  אידיאל  בוטיצ'לי בעיצוב  עניינו של סנדרו 
לחדוות  הנוצרית  המדונה  תוגת  בין  מעודן  שילוב  באותו 
הנעורים ההלנית, בא לסיומו בשלהי הקווטרוצ'נטו. השינוי 
ג'ירולמו  עם  האמן  של  היכרותו  בעקבות  בא  הדרמטי 
האמן  על  השפיע  הקנאי  הדומיניקני  הכומר  סבונרולה. 
לביטוי  להביא  הוא  בחיים  ייעודו  כי  אותו  שכנע  ואף 
בוטיצ'לי,  ואכן,  הנוצרי.  בציור את עקרונות הפונדמנטליזם 
על  סבונרולה  של  בהוראתו  הועלו  מיצירותיו  שאחדֹות 
כולו  והתמסר  עורו  את  שינה  "פריצותן",  בשל  המוקד 
הופך  כך  בנצרות מאסכולת אדונו החדש.  להיבט הרדיקלי 
אימים דרמטי  והנאצל למסע  הסגנון ההומניסטי המאופק 
 Compianto sul  — ישו"  של  מותו  על  "הקינה  דוגמת 

 .) 4 (  Cristo morto
כאמור לעיל, עם מותו צלל בוטיצ'לי אל תהום הנשייה, 
ואכן,  וממנו חילצוהו הפרה־רפאליטים בשלהי המאה הי"ט. 
הנשי  היופי  אידיאל  של  מקורותיו  את  לחפש  המבקש 
ויליאם  רוזטי,  ודוק של תוגה ביצירות דנטה  הנסוך אצילות 
וולנר  ותומס   )Jones( ג'ונס  ברנס  אדוארד   ,)Hunt( האנט 

וספוצ'י.  סימונטה  של  בדמותה  אותם  ימצא   ,)Woolner)
אך  הרנסנס,  אשת  של  העדיים  לפאר  זר  אינו  בוטיצ'לי 
מחרוזת,  או  צמיד  ׂשהרון,  רביד,  ששום  לדעת  מיטיב  הוא 
הוא  עצמה.  האישה  של  ביופיה  להתחרות  כדי  בהם  אין 
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הטיית  הגוף,  תנועת  של  הקסם  בהבנת  כולם  את  הקדים 
הראש, הרמת הזרוע, רכות הירכיים, צוואר הברבור, הרגליים 
העיניים;  במבע  וראשונה  ובראש  בברך,  הכפופות  הארוכות 
"יוקרה   —  ”Le prestige insolent des grands yeux“
בשורה  שימוש  לעשות  אם  גדולות",  עיניים  של  מחוצפת 

 )Prudhomme( פרוידום  פרנסואה  רנה  של  סונטה  מתוך 
   *.”A vingt ans“ בשירו: 

http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/  *
rene_ francois_ sully_ prudhomme/a_ vingt_ ans.html

יק וו קריי 1512-1508 יני סיס קפ ו אנ י קתרינה הקדושה
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( un uomo in una donna)  גבר בתוך אישה 
או: מיכלאנג'לו — גברים במשקל כבד עם שדיים

כושר  מאמן  חשבון  על  בדיחה  אינו  שלעיל  "הלילה"  פסל 
זהו פסל שאמור להוות אלגוריה של הלילה  מן המניין. לא, 
הקיבורת  ששריר  העובדה  בשינה.  שקועה  אישה  בדמות 
נופל בגודלו מן השד הסמוך — שמרחקו  בזרועה הימנית לא 
עוד  היא   — אנטומי  היגיון  כל  נעדר  אגב,  השני,  השד  מן 
עדות לאותו פן כפייתי של בואונרוטי בבואו לפסל או לצייר 
לכל  גבר  אם  כי  אישה  אינו  "הלילה"  שכן  נשים,  דמויות 
הנעדרים  פניו  כך  לתלפיות.  הבנוי  צעיר  עלם  ועניין;  דבר 
גופו השרירי הבנוי למופת, ואשר לו ראה  כל סימן נקבי, כך 

החזה.  על  בליטות  זוג  להצמיד  האמן 
מן  מנע  לא  "הלילה"  שדיוקן  להודות  יש  זאת  עם 
ידיו של מיכלאנג'לו  המעריץ הפלורנטיני להתפעל ממעשה 
בטיסטה  ג'ובאני  זה  היה  תהילה.  שירי  לכבודו  לחבר  ואף 
)Strozzi(, מלחין ומשורר ממשפחת פטריקים בעיר,  סטרוצי 

במלים: הפותחת  הפסל,  לכבוד  אפיגרמה  שחיבר 

La Notte, che tu vedi in sì  dolci atti... 

ְיָלה,  ַהּלַ קּוַע  ׁשָ ְמתּוָקה  ָנה  ׁשֵ ּבְ
ָמתֹו ִנׁשְ ן  ּכֵ ְוַעל  ִנְבָרא  ֵמֶאֶבן 

ְלַהֲאִמין ָסֵרב  ַהּמְ ַאַחת.  ֵהן  ָנתֹו  ּוׁשְ
ָנתֹו. ְ ִמּשׁ אֹותֹו  ְלָהִקיץ  ׁש  ְיַבּקֵ

של  בשמו  שחיבר  באפיגרמה  מיכלאנג'לו  לו  השיב  כך  על 
ה"לילה":

ּנּו  ִמּמֶ ְיָקָרה  ַאְך  ַהֲחלֹום,  ִלי  ָיָקר 
עֹוד ּבְ ן  ּכֵ ַעל  ר  ֲאׁשֶ ֶאֶבן,  ּבָ ַמהּוִתי  ִהיא 

ִלי ְלַמּזָ ֲאִני  ּוֶפַגע,  ה  ֶחְרּפָ ּגֹוְבִרים 
ׁשֹוֵמַע. ֵאיִני  ָבר  ּדָ ָבר,  ּדָ רֹוֶאה  ֵאיִני 

ָנמּוְך. קֹול  ּבְ רּו  ּבְ ּדַ ִלי,  יחּו  ַהּנִ ָלֵכן 

פירנ י י ו ורנ רו ק ים פס אר א 1531-1526 ו אנ י הלילה
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עלילות קתרינה
זהו  מצוי.  כושר  מאמן  חשבון  על  בדיחה  אינה  זו  גם  לא, 
עם  הנמנית   ,)130 )עמ'  מאלכסנדריה  קתרינה  של  דיוקנה 
נציב אלכסנדריה  צמרת קדושות הנצרות. קתרינה, בתו של 
ממעל,  להארה  בנעוריה  זכתה  השלישית,  במאה  הרומי 
לימים  דתה.  את  המירה  הנצרות,  לשגב  שנחשפה  וכיוון 
רכשה לעצמה מעמד בקרב משפחת הקדושות מטעם הכס 
המכריע  השלב  בצדק.  לכך  שזכתה  להודות  ויש  הקדוש, 
אשת  במעמד  עתה,  מנצרת.  לישו  נישואין  היה  בחייה 
להיעתר  החובה  מן  פטורה  הייתה  האלוהים,  בן  של  חיקו 
 Maxentius ַמקסנטיוס  הרומי  הקיסר  ביניהם  למחזריה, 
בידו  יעלה  זו  בדרך  כי  שקיווה  מי   ,)Aurelius Valerius)
כיוון  אולם  כיאות.  אלילים  עבודת  אל  העלמה  את  להשיב 
הזועם ללמדה לקח  גמר מקסנטיוס  בידו,  לא עלה  שהדבר 
זו  לא  אולם  לצינוק,  אותה  השליך  תחילה  הקשה.  בדרך 
יעד  במהרה  הפך  שהכלא  אלא  הועיל,  לא  שהדבר  בלבד 

הדת. להמרת  ומרכז  לרגל  לעלייה 
גלגל  על  העלמה  את  להעלות  הקיסר  החליט  עתה 
ערפה  קשי  את   — משמע  תרתי   — לשבור  ובכך  עינויים, 
קתרינה  של  במרומים  בעלה  אולם  יחד.  גם  עצמותיה  עם 
חבורת  ארצה  שיגר  המרושע,  העכו"ם  מזימת  את  לאל  ׂשם 
כיוון  עתה,  לרסיסים.  הגלגל  את  שיברו  ואלו  שרת,  מלאכי 
את  לכרות  מקסנטיוס  ציווה  בידו,  ברירה  עוד  נותרה  שלא 

אלא  נותר  לא  השרת  למלאכי  ואכן,  קתרינה.  של  ראשה 
המשיח.  אשת  של  המבותרת  גופתה  את  לקבורה  לשאת 
נגלה הקב"ה למשה מתוך  הם בחרו בהר סיני, המקום שבו 
הדיברות.  ישראל את עשרת  בני  קיבלו  ושבו  הבוער,  הסנה 
של  וסגולותיה  אישיותה  על  להתעכב  המקום  זה  לא 
את  מאפיינות  תכונות  שלוש  אולם  מאלכסנדריה,  הקדושה 
הנוח,  מזגה  את  מדגישים  הכול  אודותיה.  בכתובים  הגברת 
ובצום,  את אצילות הליכותיה של העלמה המרבה בתפילות 

המוקדם. מותה  את  וכן  המפליגה  השכלתה  את 
קיר  ציורי  פסלים,  במאות  היתר  בין  מופיעה  היא  כך 
מאת  בבריסל  במוזיאון  הפסלון  בכנסיות.  מזבחות  ותגליפי 
מגמה  מייצגים  קריבלי  קרלו  של  ויצירתו  ידוע  בלתי  אמן 
להשכלה  עדות  הוא  העלמה  בידי  הֵספר  המקרים  בשני  זו. 
ולחוכמה; בשני המקרים הדמות צנועה וחסודה ומקרינה תום 
נעורים. אצל קריבלי היא אוחזת בגלגל העינויים, בפסלון של 

מקסנטיוס. של  ראשו  על  דורכת  היא  האלמוני  האמן 
שרירנית   — בואונרוטי  של  ממכחולו  הקדושה  קתרינה 
היפוך סימטרי של אותה עלמה  היא אפוא   — במשקל כבד 
הצייר  ביקש  מה  לדעת  אין  המצוי.  לצופה  המוכרת  צנועה 
להביע בגרסתו המופרכת, אולם לאור העובדה שבואונרוטי 
את  )וראו  הגרוטסקה  מן  ידו  את  מושך  אינו  בציוריו 
מקברי,  הומור  חוש  של  אפשרות  לפסול  אין  "הלילה"(, 
היא  הסיסטינית  בקפלה  שקתרינה  נזכור  אם  בעיקר  וזאת 

כמוה.  עשרות  בקרב  האישה  גוף  את  המייצג  דגם  אך 

ר 1490 ו י א פס  קתרינה הקדושה
י ריס רנסנס ו יניים י י נו א רי

.1481 י קרי ו קר ז ונ  קתרינה מאלכסנדריה
י אי (F ermo ו פר רנסנס ו יניים י י נו א רי
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מזרות  הנשים  בֵגיסות  לצופה  המוגש  הפורנוגרפי  הפן 
אל  אך  בקפלה.  מקומות  בכמה  ביטוי  לידי  בא  האימה, 
וחוה בציור המתאר את  זה בתנוחת אדם  שיאו מגיע היבט 

העדן.  מגן  הגירוש 
אולם במקרהו הפרטי של בואונרוטי אי אפשר להתעלם 
בעוד  כן,  כי  הנה  הסוגיה.  של  ההומוסקסואלי  ההיבט  מן 
היא  התנוחה  ההטרוסקסואל,  המצוי,  הצופה  שבעיני 
את  לתאר  הבא  הומוסקסואל  בעיני  כך  לא  פורנוגרפית, 
דמות  היא  בואונרוטי  של  חוה  שהרי  המינית.  התנהלותו 
עוד  היותר  לכל  ועניין.  דבר  לכל  ונאה  צעיר  עלם  של 
זוג  להוסיף  הצייר  בחר  לו  אשר  כבד  ממשקל  מתאבק 
מכאן  מעליו,  הגוהר  אדם  של  זוגו  בן  אפוא  והוא  שדיים, 
בין  כיאה  אוראלית,  הומוארוטית  יחסים  למערכת  שהכוונה 
של  הרטוב  חלומו  שזהו  לציין  למותר  הומוסקסואלים.  שני 

בראשית.  מספר  הפרשה  את  כך  לשם  המנצל  בואונרוטי, 
מי  הט"ז,  המאה  בן  וההיסטוריון  האמן  וזארי,  ג'ורג'ו 
כותב  הרנסנס,  אמנות  את  לנתח  בימיו  מכול  יותר  שהיטיב 

למיכלאנג'לו:* "דוד"  על 

איש לא יחלוק על העובדה שפסל זה מעמיד 
יווני או  יומין או מודרני,  בצל כל פסל עתיק 
לבואונרוטי  "דוד"  את  שראה  מי  כל  רומי... 
פיסול  במלאכת  להתבונן  צורך  עוד  לו  אין 

מת.  אם  ובין  חי  אם  בין  אחר,  אמן  של 

 — הפרזה  במעט  נגועה  וזארי  של  קביעתו  אם  גם 
ביצירת  שמדובר  ספק  אין   — ולתקופתו  לסגנונו  האופיינית 
סל הוא בראש וראשונה מלאכת מחשבת אנטומית־ מופת. הּפֶ
לכך  ופרקסיטלס.  פידיאס  את  הדעת  על  המעלה  אסתטית 
תואר  את  לו  המעניקים  דוד,  של  פניו  תווי  את  להוסיף  יש 

האמנות. בתולדות  ביותר  הנאה  הגבר 
ישראל  ממלכת  על  המולך  ישי,  בן  דוד  שאת  יצוין 
להביא  שלא  בואונרוטי  בחר  דוד,  שושלת  של  ומייסדה 

אבינו.  אברהם  בברית 
וצורה  )אסתטי(  תוכן  של  זה  מרשים  שילוב  אולם 
)אנטומית( נוטשים, כאמור, את בואונרוטי כליל בבואו לתאר 

נשים.  דמויות 
אחד ההסברים המקובלים לתופעת ה"גברים עם שדיים" 
מבקש לקבוע שהתקופה לא אפשרה לצֵייר או לַפֵסל נשים 
מנעו  הצניעות  כללי  שכן  מודל,  של  דמות  פי  על  בעירום 
בידי  שהברירה  מכאן  גבר.  של  לעיניו  להתפשט  הנשים  מן 
תכונות  את  לו  ולהעניק  גברי  במודל  להיעזר  הייתה  האמן 

והחזה.  הצוואר  הגזרה,  העור,  רכות  אישה:  של  גופה 
במציאות,  אחיזה  כל  אין  זה  שלטיעון  לציין  למותר 
ועדֹות לכך הן אין ספור הנשים המופיעות ביצירותיהם של 
וקודמיו, החל בג'וטו עבור בפרה  בני תקופתו של בואונרוטי 
של  ונוס  דוגמת  נשים  ביניהן  בבוטיצ'לי.  וכלה  ליפי  פיליפו 

http://bepi1949.altervista.org/vasari/vasari00.htm  *

מזו,  יתרה  הנשי.  היופי  לאידיאל  לימים  שהפכו  בוטיצ'לי, 
הוא  שאין  לטעון  בואונרוטי  של  לכישרונו  עלבון  זה  יהיה 
גופו של גבר לאלו של בת פירנצה מצויה.  מבחין בין שרירי 
העוצמה  רב  ההומוסקסואלי  ההיבט  אפוא  נותר 
לפסל  לו  הגורם   — מיכלאנג'לו  של  במקרה  והמעוות   —
הפן  גם  נעדר  לא  שממנו  היבט  נשים,  של  קריקטורות 
הפורנוגרפי, הגם שכאמור לעיל, לאו דווקא מנקודת ראותו 

עצמו.  בואונרוטי  של  ההומוארוטית 
ומהלומת  מכחול  משיכת  מכל  זועק  ההומוסקסואליזם 
בממדיהן  האימה  מזרות  נשותיו  הגדול.  האמן  של  מפסלת 
 238 שמנה  מי  והיה  שדיים,  עם  גברים  אם  כי  כאמור,  אינן, 
מפסליו  המשתרבבים  ומשונות  שונות  בתנוחות  פאלוסים 
של  "גופו  הכול,  ככלות  אחרי  בואונרוטי.  של  ומתמונותיו 
וגולת הכותרת של האמנות כאחת",  נזר הבריאה  הגבר הוא 
קבליירי  די  תומאסו  אל  במכתבו  וציין  בואונרוטי  חזר 
תשוקתו  יעד  תואר,  ויפה  צעיר  רומי  שוע   ,)Cavalieri)

הגדול. סל  הּפַ של  נשלטת  הבלתי 

יני סיס קפ פר הגירוש מגן עדן
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בשנות  כשהוא  מיכלאנג'לו  הכיר  ה־23  בן  קבליירי  את 
החמישים לחייו. תומאסו, נצר למשפחת פטריקים, הלך שבי 
"האלוהי"  רומא,  גדול אמני  לו  אחר תשומת הלב שהקדיש 
 — החטוב  שלגופו  לו  התברר  במהרה  אולם  עת.  באותה 
הפעם  נוסף,  יעד   — העבר  מן  מופת  לאנשי  מודל  ששימש 
את  לפתות  ביקש  בואונרוטי  הבוגר.  האמן  של  משכבו  על 
הצעיר בין היתר בכתיבת שירים לכבודו — אופנת הדור בעת 
ואכן,  ידו.  את  לשלוח  האמן  היטיב  שבה  אמנות   — ההיא 
וקנצונות שחיבר, חלק  מבין למעלה משלוש מאות סונטות 
שראה  כפי  זכר",  ממין  "המוזה  של  בהשראתו  נכתב  ניכר 
לכנות את תומאסו בלשון חיבה. שתיים מהן מוגשות בזאת 
55 ברשימת השירים מדברת בלשון דימויים  לקורא. סונטה 

ההיא. בעת  הטוסקני  לאוזני  גלויה 
ה...." לא, האמן הזקן  ִחּלָ ּתְ ָלמּות  ָעָליו  ְלָהִבין  זֹאת  "ָהרֹוֶצה 
לשון  הוא  שלו  ה"מוות"  תומאסו,  של  מותו  את  ביקש  לא 

הרנסנס.  בשירת  לאורגזמה  דימוי 
סוגיה  האמן?  של  יצועו  על  קבליירי  עלה  האומנם 
ידוע  זאת  עם  החוקרים.  בין  במחלוקת  שנויה  נותרה  זו 
כגון  לקטנות  שבז  למשל,  היה  שכיעורו  מי  שבואונרוטי, 
ועל כן הדיף  יום של עמל מפרך  רחצה והחלפת בגד לאחר 
צחנה עזה, סופו שהיה לזרא על תומאסו עד שנאלץ לסלק 

הזקן.  הטרחן  את  מדרכו 
כך: על  כתב  הלב  שבור  בואונרוטי 

דּוָרה  ַהּמְ ֶרֶמץ  מֹו  ּכְ ַהּכֹל,  ְכלֹות  ּכִ ו,  ַעְכׁשָ
ִיל,  ַהּלַ ֲאֵפַלת  ּבַ ה  ַחּמָ ַקְרֵני  ְכלֹות  ּכִ

ֲעכּוָרה,  ְוא  ׁשָ ְקַות  ּתִ ִכי?  ַהּבֶ נֹוַתר?  עֹוד  ָמה 
ִיל. ּתַ מֹו  ּכְ דֹות  ֻגּיָ ַהּמְ ָיָדיו  נֹוָאׁש,  ָזֵקן 

55 הלא ידעת... 
, ָיַדְעּתָ י  ּכִ יֹוֵדַע  ֲאִני  ׁשֶ ָיַדְעּתָ  ֲהלֹא 

ְלָפֶניָך,  יִתי  ּלִ ּגִ ׁשּוָקִתי  ּתְ ֶאת  ֵהן  י  ּכִ
, ַדְעּתָ ּיָ ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ ֲהֵרי  ֲאִני  ּוִמי 

ֲחָסֶדיָך? י  ּנִ ִמּמֶ ֵאפֹוא  ְמָנע  ּתִ ַמה  ַעל 

ָנַטְעּתָ י  ִלּבִ ּבְ ׁשֶ ַהּזֹאת  ְקָוה  ַהּתִ ִאם 
ֵאֵלינּו, י  ַנְפׁשִ ִמיַהת  ּכְ ֻדְגַמת  ּכְ ִהיא  ָנה  ּכֵ
יֵנינּו, ּבֵ ְבָהה  ּגָ ר  ֲאׁשֶ ַהחֹוָמה  ֶאת  ַקְרֵקר 

. ָיַדְעּתָ ֲהלֹא  ּכֹחֹו,  ּגֹוֵבר  ָחנּוק  ָיגֹון 

ְסֻגּלֹוֶתיָך, ֵאּלּו  ֶאת  ַרק  י  ָאַהְבּתִ לּו  י  ּכִ
ר ַהּתֵ ז,  ְרּגַ ּתִ ָנא  ַאל  ּתֹאַהב,  ה  ַאּתָ אֹוָתן 
ּוְמִחיָלה. ֶחֶסד  ִרית  ּבְ מֹות  ׁשָ ַהּנְ י  ּתֵ ִלׁשְ

ֶניָך ּפָ ִזיו  ֵסֶבר  ּבְ ׂש  ֲאַחּפֵ ׁשֶ ֶאת  י  ּכִ
ר. ַהּכֵ ִלְבִלי  ת  ְיַעּוֵ ֶהָהמֹון  ל  ׁשֶ מֹוחֹו 

ה. ִחּלָ ּתְ ָלמּות  ָעָליו  ְלָהִבין  זֹאת  ָהרֹוֶצה 

אם אהבה תמה... 
ֶבת, ּגֶ ִנׂשְ ֶחְמָלה  ְוִאם  ה  ּמָ ּתַ ַאֲהָבה  ִאם 
ּכֹוֶבֶלת, אֹוֲהִבים  זּוג  ַאַחת  ֵזָרה  ּגְ ְוִאם 
ֶלת, מֹוׁשֶ ְלָבָבם  ַעל  ה  ְנחּוׁשָ רּוַח  ִאם 

ֶות, ּמָ ּכַ ִלּבֹו  ַמר  ּבְ ֵרעֹו  סֹוֵעד  ִאיׁש  ִאם 

ַאְלָמֶות, ַמת  ִנׁשְ רּוָיה  ׁשְ ּגּופֹות  י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ְוִאם 
ָהָרִקיַע ֶאל  רֹום  ּתֵ ִכיָנה  ׁשְ ַנף  ּכְ ַעל  ְוזֹו 

ְבִקיַע ּתַ ָהַאֲהָבה  ָזָהב  ֵחץ  ּבְ ְוִאם 
ְלֶהֶבת, ׁשַ ית  ּצִ ּתַ ּובֹו  ו  ַיְחּדָ ֵניֶהם  ׁשְ ֵלב  ֶאת 

יֹאַהב ַעְצמֹו  ֵמֵאת  יֹוֵתר  ָאִחיו  ִאיׁש  ִאם 
את ִנּשֵׂ י  ּכִ ַעד  ים,  ַרּבִ ְמָחה  ְוׂשִ נַֹעם  ּבְ

ף, ּתָ ְמׁשֻ ְלַיַעד  ַאֲהָבָתם  ְהֶיה  ּתִ

יִרית ֵמֲעׂשִ לּו  ִיּפְ ֲאָלִפים  ֶאֶלף  ִאם 
ֱאֶמת... ֶוֱאמּוַנת  ָהַאֲהָבה  אֹון  ל  ׁשֶ

ְלַהְכִרית. אֹוָתם  ִיְהֶיה  ְנָאה  ַהּשִׂ ַיד  ּבְ ַרק 

 דוד. 
.1504
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ויטוריה קולונה — אהבת סרק אפלטונית
 ,)Colonna( ויטוריה קולונה  1538 פגש בואונרוטי את  בשנת 
קתולית  המקומי,  במנזר  נזירה  קולונה,  המרקיזה מפסקרה. 
ענוגה  שירה  ומחברת  משכלת  כאישה  שנודעה  אדוקה 
לכנותה  נהגו  זמנה  ובני  למרחוק,  יצא  שמה  ומלנכולית. 
מיכלאנג'לו  סערה".  בעיתות  איתן  הניצב  התווך  "עמוד 
בתוך  "גבר  לה  וקרא  ההומוסקסואלים  דרך  על  לה  החמיא 
)un uomo in una donna(. הידידות בין השניים  אישה" — 
זאת,  עם  קולונה.  של  מותה  יום  עד  שנים,  שבע  ארכה 
ביצירותיו,  הגבירה  את  האמן  הנציח  לא  ההפתעה,  למרבה 

מושלם. ובלתי  חפוז  ברישום  והסתפק 
למלא  ביקש  ובציור,  בפיסול  האמן  שהחסיר  מה  אולם 
הניח  בואונרוטי  לעיל,  כאמור  בשירה.   — חלקית  ולו   —
ניכר ממנו מוקדש לקולונה.  אחריו מכלול פיוטי נכבד, וחלק 
שהסונטה  העובדה  היא  חיוך  מעוררת  ושמא  משעשעת, 
היו מתביישים בה —  ודנטה לא  המוגשת בזאת — שקספיר 
היא הבטחת שווא ולא עוד. שהרי כל אותם תמונות ופסלים 
ואת עצמו, למען  ויטוריה  שבהם מבטיח האמן להנציח את 

בלבד. כהבטחה  נותרו  הבאים,  הדורות  וילמדו  יראו 

C om’ esser, donna, p uò  quel c’ alcun v ede 
p er lunga sp erï enza, che p iù  dura…

ַלּכֹל ָידּוַע  ֵהן  י,  ִבְרּתִ ּגְ ֶזה  ָהֵכיַצד 
ן ָאּמָ ַיד  ה  ַמֲעׂשֵ ָהֶאֶבן  ֶסל  ּפֶ ׁשֶ

ַמן  ַהּזְ ַיד  ִמּיֹוְצרֹו,  ים  ֲאֻרּכִ ָיָמיו 
ְמַחל.  ּתִ ֶאֶבן  ַעל  ַאְך  ָהרֹוג.  ַהְרֶגּנּו  ּתַ

ָהֵעת, ָלּה  ּתּוַכל  לֹא  ת,  ׁשֶ ִעּקֶ ָהֶאֶבן 
ר ְגּבַ ּתִ ֶטַבע  ַעל  נּות  ָאּמָ ן  ּכֵ ְוַעל 
ֶנֱהָדר ְיִציָרה  ה  ַמֲעׂשֵ ׁשּום  ְוַעל 

ּכֹוֵרת.  ּכַ ַיֲעלּו  ֶות  ַהּמָ לֹא  ַמן  ַהּזְ לֹא 

ַמְפֶסֶלת אֹו  ִמְכחֹול  ּבְ ן  ּכֵ ַעל  ֵנינּו  ׁשְ ֶאת 
ַאֲחַרי ְודֹורֹות  ָלַעד,  ַאְנִציַח 

ְך.  ּלָ ְוׁשֶ י  ּלִ ׁשֶ ָסִלים,  ַהּפְ ַיַעְמדּו 

ֶאֶלף  נֹות  ׁשְ ַאֲחֵרי  ָהעֹוָלם  ֶיֱחֶזה 
ַני ּפָ ִכעּור  ּבְ ַנִיְך,  ּפָ ִזיו  ְלַצד 

 ִיְסַלח.  ִלי  י,  ּדַ ִלי  ּבְ ַעד  יְך  ֲאַהְבּתִ י  ּכִ ְוַעל 

 ויטוריה קולונה.
י רי וזיאו 1550 ום רי

פר  הקפלה הסיסטינית
קפ ו ר א רירני רונ ו
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 לאונרדו דה וינצ'י — "אישה בתוך גבר"
( una donna in un uomo)

או  "שדון"   — "סלאי"  של  ממכחולו  בעירום"  )ליזה(  "מונה 
"שד משחת", כינוי חיבה של לאונרדו לאחד מתלמידיו, הוא 
 .)Gian Giacomo Caprotti da Oreno( קפרוטי  ג'קומו 
וכמוהו  הומוסקסואל,  לאונרדו  גם  היה  לבואונרוטי,  בדומה 
נתבע  לא  כי  אם  סדום,  במעשי  נאשם  הוא  גם  כבוטיצ'לי 
ממשפחות  לאהבים  שרעיו  משום  הנראה  ככל   — לדין 

זרועות השלטון על מנת  כיצד להתמודד עם  ידעו  האצולה 
הבעיה. את  לפתור 

למותר לציין ש"מונה בעירום" היא בדיחה מוצלחת על 
יותר מכך. לא מדובר רק בשפת  ואולם  חשבון המונה ליזה. 
בעובדה שה"מונה" ממכחולו  כי אם  הידיים,  ובתנוחת  הגוף 
עצמו.  קפרוטי  קרי  הצייר,  של  אוטופורטרט  היא  סלאי  של 

 מונה ליזה. 1503.
ר ו וזיאו

.1515 י קפרו ו קו Mona Vana) מונה בעירום 
ר ו וזיאו
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של  המקורזל  השיער  את  להוציא   — השניים  בין  והדמיון 
בולט   — ליזה  גברת  של  החלקות  מחלפותיה  לעומת  סלאי 
שבמרוצת  בחיוך  מכול  ויותר  בעיניים  באף,  בעיקר  לעין, 

תרבותי.  לאייקון  היה  הימים 
הוא  ליזה  המונה  שדיוקן  בהחלט  ייתכן  כך,  אמנם  אם 
עדות  עצמו.  משחת"  "השד  של  דיוקנו  דבר  של  לאמתו 
לאונרדו,  של  אחר  נודע  בציור  נמצא  זו  סברה  המחזקת 
"יוחנן  הוא  הלא  הנוצרי,  הקודש  כלי  לתמונת  היא  והכוונה 

המטביל". 
להומוארוטיציזם  המפתח  הוא  סלאי  של  דיוקנו  ושוב, 
מופיע  וינצ'י  דה  של  מרישומיו  הנאה  העלם  לאונרדו.  של 
בדמות  זאת  אולם  המטביל,  יוחנן  של  בתנוחה  אמנם 
את  אחת  ובעונה  בעת  הזוקף  דו־מיני,  יצור  של  גרוטסקית 

הנקבי.  חזהו  על  גלימה  ועוטה  אברו 
לאישה  האופיינית  החזה  כיסוי  של  תנועה  אותה 
יוחנן  את  המאפיינת  היא  שדיה,  את  להסתיר  המבקשת 
הרי  במובהק,  הנשית  הבעתו  את  לכך  להוסיף  אם  עצמו. 
במידה  לאונרדו  את  המאפיינת  אנדרוגנית  דמות  שנקבל 
"הסעודה  דוגמת  למופת  זכרית  בתמונה  גם  מסוימת 
יימצא בדמותו של המלאך  מייצג  אנדרוגני  דגם  האחרונה". 

סלעים".  בין  "הבתולה  בציור  נקבה  ממין 
ניסיונו של לאונרדו לפצח את סוד ההבעה, בעיקר בפני 
נשים — ארבע מתוך חמש דיוקנאות מפרי מכחולו ששרדו 
)במושגיו הדרמטיים  נובע מפניה הקפואות   — נשים  הן של 

ר ו וזיאו 1516-1513 ו אונר ייוחנן המטביל פר אוס יוחנן המטביל בדמותו של סלאי. 1513

.1495 ו אונר י י י וני א י י ויר  דיוקנו של סלאי
יי נ י A lois ואיז א קר אוס
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וינצ'י( של הגבירה הטוסקנית המצויה, כפי שזו באה  של דה 
שתי  להלן  המוקדם.  הרנסנס  בימי  קודמיו  אצל  ביטוי  לידי 
לאונרדו,  ורוקיו, מורו של  פרי מפסלתו של  דוגמאות, אחת 
ציירי טוסקנה בימיו.  ואחת ממכחולו של פולאיולו, מבכירי 
אכן  היא  פולאיולו  של  מכחולו  פרי  הצעירה",  "האישה 
עיקר  את  הצופה  מן  מונע  מפרופיל  הדמות  ציור  אולם  נאה, 
ובראש  הפנים,  חלקי  שבין  התואם   — אנוש  פני  של  ההבעה 
תנוחת השפתיים.  אל  יחסן  וכן  העיניים  שילוב שתי  וראשונה 
כל  שאת  ביתר  אף  מונע  לאונרדו,  של  מורו  ורוקיו,  של  פסלו 
הבעה מן הפנים הקפואות, נעדרות המבט וחשוקות השפתיים. 
לפצח את  לאונרדו  הנ"ל, מבקש  הדוגמאות  בניגוד לשתי 
מסתורין הבעת תווי הפנים — הפיזיונומיה — באמצעות שורה 
נשותיו מחזית  הוא מצייר את  וראשונה  של מרכיבים. בראש 
תנוחת  את  להן  להוסיף  אפשרות  לו  המעניק  עיצוב  בלבד, 
הראש  הטיית  ידי  על   — הניגוד  תנוחת   — פוסטו  הקונטרה 
כך  דרמטי.  ממד  לתמונה  המעניקה  תנוחה  הצדדים,  לאחד 
יצוין  היפה".  "ֶפרונייר  של  דיוקנה  וכך  החולד",  עם  "הגברת 
הגברת  טובה.  סיבה  יש  פרונייר  של  החוקר־חושש  שלמבטה 
 ,)ferronnier( היא ככל הנראה רעייתו של סוחר בכלי מתכת 
 — הנראה  ככל  בדוי   — רומנטי  סיפור  פי  על  שהייתה  מי 
ממשיך  הסיפור  צרפת.  מלך  הראשון  פרנסואה  של  פילגשו 
בעגבת,  בכוונה  נדבק  פרונייר  של  הקנאי  בעלה  כי  וטוען 

צרפת.  מלך  את  הדביקה  בתורה  וזו  אשתו,  את  הדביק 
המייחד  והוא  לאונרדו,  של  הציור  באמנות  נוסף  מרכיב 

ו ונ י או רי 1506-1503 פר Pollaiuolo), 1475.הבתולה בין סלעים ו איו פו וניו אנ  דיוקן אישה צעירה
פירנ י אופי רי

.1485 ,(Verrocchio ורוקיו ריא אנ  דיוקן אישה צעירה
יורק ניו F rick  Collection פריק אוס
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 Sfumato  — הספומטו  הוא  הטוסקני,  בסגנון  האמן  את 
קווי  ריכוך  שעיקרו  להימוג(,  לעשן,   —  fumare )מלטינית: 
בזה.  זה  הגוונים  של  מעודן  עירוב  ידי  על  בציור  ההפרדה 
לו  מעניק  ברורים,  מתאר  קווי  הדיוקן  מן  המונע  הספומטו, 
פנים  רב  ריאליזם  זהו  אך  ריאליזם,  של  רבה  מידה  אמנם 
ונתון לפרשנות — לעתים מרחיקת לכת — של הצופה. מכאן 
בין  המסתורין הנסוך על חיוכה של מונה ליזה, הבא לביטוי 
גברתו,  של  שפתיה  זוויות  על  נותן  שהאמן  בצלליות  היתר 

מסתורין.  של  בדוק  הן  אף  המצועפות  ובעיניה 
המונה  תמונת  של  הנוסף  שמה  כי  לציין  הראוי  מן  עוד 
“La Gioconda”, קרי: "המחייכת", הוא משחק מילים  ליזה: 
והן בעובדה שהייתה  מוצלח שמקורו הן בחיוכה של הגברת 

ג'וקונדו.  פרנצ'סקו  בשם  פלורנטיני  משי  לסוחר  נשואה 

ברוכים הבאים למונה ליזה מאניה 
אניולו  היה  ליזה  מונה  של  חיוכה  בשבחי  שהפליג  הראשון 
מי  פירנצה,  איש  ומבקר  פייטן   ,)Firenzuola( פירנצואולה 
Della perfetta bellezza d’una donna — "על  שבחיבורו 
להפוך  ביקש   ,1541 משנת  הגבירה",  של  המושלם  יופיה 
של  בהליכותיה  בדוק  למרשם  ליזה  הגברת  של  חיוכה  את 

המצודדת.  המטרונה 

נימוס  בתנועת  מימין  בזווית  פיך  את  ...סגרי 
מעודן ושנון, ופתחי מעט בצד שמאל כאילו את 
מבקשת לשמור סוד... לא, לא באופן מלאכותי, 
אם  וספונטנית.  מודעת  בלתי  כתנועה  אם  כי 
ונאצל  ובאופן עצּור  ייעשה באיפוק ראוי  הדבר 
וחיננית  ענוגה  קוקטית,  בהתנהלות  המלּווה 

מעט...* מצועפות  עיניים  ובתנועות 

אור  ראתה  פירנצואולה  אחרי  ספורות  שנים 
ג'ורג'ו  האנציקלופדיה הנודעת לאמני הרנסנס, פרי עטו של 

כי:  וטוען  בתיאוריו  מפליג  בקודש,  כהרגלו  וזארי,  וזארי. 

ואלה  יותר מאנושי.  החיוך כה ענוג שהוא אלוהי 
שראוהו נדהמו להיווכח שהוא חי ונושם לא פחות 
מן המדונה... הציור ישבור את לבו וירפה את ידיו 

בעצמו. ובוטח  יהיר  שזה  אפילו  האמן,  של 

וזארי עצמו, המהלל ומשבח  אכן, "אלה שראוהו"... שכן 
ודבריו  בעיניו,  המקורי  הציור  את  ראה  לא  היצירה,  את 

שני.  מכלי  עדות  הם  זה  במקרה 

http://www.nuovorinascimento.org/n-rinasc/testi/pdf/  *
.firenzuola/bellezze.pdf

י או וזיאו וריסקי ר הגבירה עם החולד 1490-1483. אוס
י פו קרקו

 .(La belle F erroniè re) פרונייר היפה
ר ו וזיאו 1496-1490
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החיוך  את  שחולל  האמן  את  וזארי  מהלל  שכך,  כיוון 
מאנושי": יותר  "אלוהי  כאמור,  שהוא  הענוג 

מתת הכישרון הנעלה ניכרת כאשר הטבע מרעיף 
על האדם את הסגולה האלוהית. לעתים הדמות 
ממוקדים  והכישרון  החסד  היופי,  העל־אנושית, 
באורח שאין לו אח ורע בקרב בני האדם, באופן 
הוא  עולה  ובכך  הוא מעשה אלוהי,  פועלו  שכל 
מעל ומעבר לכל אדם הנברא בצלם. וברי הדבר 
שאותה  סגולה  אם  כי  אנושית  תופעה  זו  שאין 
בתופעה  נוכחה  האנושות  ממעל.  אלוה  מעניק 
גדולה  ...כה  וינצ'י,  דה  לאונרדו  של  במקרהו  זו 
לפניו  שניצב  אתגר  כל  שעל  גאוניותו  הייתה 
ידע לגבור בנקל. חברּו בו עוצמת הגוף, מיומנות 

מלכותית.  גבורה  של  רוח  עם  מושלמת 

כי  וקובע  נבואית  וזארי בלשון  את מגילת השבחים מסיים 
"שמו ֵיצא לתהילה ברבים עוד בחייו, ויעלה ויגבר לאחר מותו".

וזארי, אולם לא כך  בקנה־מידה היסטורי אכן הצדק עם 
והרוקוקו  הברוק  המנייריזם,  עידן  מותו".  ש"לאחר  בשנים 
הארוטי  ההיבט  העדר  לאונרדו.  של  ליצירתו  חסד  נטו  לא 
של  בפניה  הפריזאי   Joie de vivreה־ של  וחסרונו  הגלוי 
הג'וקונדה לא דיברו על לבו של רודף השמלות המצוי מבאי 

השישה־עשר.  לואי  של  חצרו 
זה העידן  כך חלפו להן שלוש מאות שנים ומעלה. היה 
והעניק  לתחייה  לאונרדו  של  גברתו  את  שהשיב  הרומנטי 
נהנית היום. תאופיל  נישא שממנו היא  לה את אותו מעמד 
)Gautier(, מצמרת השירה הרומנטית בצרפת, ביקר  גותיה 
ותיאר  ליזה,  המונה  תמונת  את  ראה  בלובר,   1830 בשנת 

עיניו:  שראו  את  נרגשת  התפעלות  ברוב 

כלפי  בקצותיהן  הפונות  המתפתלות,  שפתיה 
את  ללעג  ׂשמות  סגול,  גוון  של  בצללית  מעלה 
ורוחב  התנשאות  צופים,  בנופת  בהן,  המתבונן 
כמונו  מבוכה,  חשים  שאנו  עד  רבים,  כה  לב 

נסיכה.  של  ביקורה  לנוכח  ספר  בית  כתלמידי 

גוטיה, מי שהכתיר את חיוכה של מונה ליזה  כך תאופיל 
ומיודענו מסיים את  בנזר ה־femme fatale — גבירת הקטל. 
ליידי  בדבר,  ספק  "אין  שלפיה  נחרצת  בקביעה  ההלל  שיר 
וסמל  ִהָנה התגלמות החיבור שבין ערכי העבר הדגול  ליזה 

המודרנית". ההגות 
פטר  וולטר  מפני  נסוגים  יחד  גם  וגותיה  וזארי  אולם 
בבריטניה  הבכירים  האמנות  מבקרי  עם  הנמנה   ,)Pater)
הוויקטוריאנית. בחיבורו על אמנות הרנסנס מבקש המחבר 
"ליידי ליזה". להלן מובאות מספר  לפצח את סוד הקסם של 

לכבודה.* נושא  שפטר  התהילים  מגילת  מתוך 

 Walter Horatio Pater. The Renaissance ( London, 1893) .  *
.Berkeley and Los Angeles, 1980

תשוקתו  שנות  לאלפי  ביטוי  היא   ... ליזה מונה 
של הגבר... זהו יופי אשר חושל בקרבה תא אחר 
תא, זהו צירוף של דמיונות תמוהים, תאוות טירוף 
אלות  לצד  לרגע  אותה  הושב  בהקיץ.  וחלומות 
מימי  ביופיין  ידועות  נשים  ליד  או  הצחות  יוון 
מפני  נסוגות  אלו  כיצד  במהרה  ותיווכח  קדם, 
הניסיון  תום.  עד  האדם  נפש  נצרבה  שבו  יופיה 
האנימליזם  בקרבה...  וחושל  נצרב  כולו  האנושי 
הביניים,  ימי  מסתורין  הרומית,  התאווה  היווני, 
שיבת העולם הפגאני... היא עתיקה מן הסלעים 
חזור  לעולמו  ההולך  ערפד  כאותו  כמוה  סביבה, 
כורכת  היא  הקבר...  סודות  את  ולומד  ושוב 
הלנה  של  אמה  כלדה,  כמוה  הכול,  את  בתוכה 
מטרויה, היא חנה הקדושה אם מרים... אין ספק, 
מימים  הגחמות  כהתגלמות  ניצבת  ליזה  ליידי 

אחת.  ובעונה  בעת  המודרנה  וכעקרונות  עברו 

נחשולי  למקרא  לחייך  שלא  קשה  פטר.  וולטר  כאן  עד 
התשבחות של המבקר הרומנטי, המעלות על הדעת את הערתו 
על  ללגלג  יותר  טובה  דרך  לך  "אין  ולס:  אורסון  של  האירונית 

הלל." ודברי  סופרלטיבים  הררי  עליו  להכביר  מאשר  פלוני 
והסגידה  הפולחן  מסע  של  והמסיים  השני  חלקו  את 
מקולמוסו של פטר, הנכתב בפרוזה פיוטית ומוקדש לפירוט 
ייטס להציב  ויליאם בטלר  סגולותיה של הג'וקונדה, החליט 
 **. במתכונת של שיר באנתולוגיה לשירה שערך בשנת 
פרס  חתן  הדגול,  האירי  המשורר  בעקבות  אפוא  נלך 
יחיד  עירוב  שהיא  ליזה  מונה  על  שירו  את  ונתרגם  נובל, 
ולדה, אם הלנה הטרויאנית. במינו של ערפד, חנה אם מרים 

She is older than the rocks among 
which she sits;  
Like the Vampire, 
She has been dead many times,

ב;  ׁשֵ ּתֵ יֵניֶהם  ּבֵ ָלִעים  ִמּסְ ִהיא  ְקדּוָמה 
ד, ַעְרּפָ ּכְ מֹוָה  ּכָ

ָמָתּה,  ִנׁשְ ּפֹוַרַחת  ָוׁשֹוב  ָחזֹור 
ֶבר, ַהּקֶ סֹודֹות  ֶאת  לֹוֶמֶדת 

ם. ַהּיָ ְמצּולֹות  ּבִ צֹוֶלֶלת 
.  .  .

ֶלָדה ּכְ ּוְכמֹוָתּה 
רֹוָיאִנית, ַהּטְ ֶהֶלָנה  ֵאם  ִהיא  ָהְיָתה 

ה דֹוׁשָ ַהּקְ ה  ַחּנָ ּכְ
ִמְרָים. ֵאם  ִהיא  ָהְיָתה 

ְוֵנֶבל, ָחִליל  ְצִליֵלי  ְלִדיָדּה  הּוא  זֹאת  ל  ּכָ
ּוְבַנַחת  ה,  ַחּיָ ִהיא  ְלַבד  ּבִ ְלָוה  ׁשַ ּבְ

ִנים ַהּפָ ַרב  ָרּה  ְקַלְסּתֵ ֶאת  ָבה  ִעּצְ ֶהם  ּבָ
ְוָיֶדיָה. ֵעיֶניָה  מּורֹות  ׁשְ ָרה  ִאּפְ ֶהם  ּבָ

W. B. Yeats, The Oxford Book of Modern Verse ( 1936) .  **
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 הג'וקונדה בתפקיד פח יקוש 
לגבר התמים

... לא, התאריכים אינם   /  4 4 מייקל פילד, 
שם  מאחורי  שכן  קולמוס,  בפליטת  מדובר  ולא  שגויים 
ברדלי  קתרין  נשים,  שתי  מסתתרות  פילד"  "מייקל  העט 
 ,)Cooper( קופר  אדית  חסותה  ובת  ואחייניתה   )Bradley)
של  הנחות  מעמדה  על  להתגבר  שביקשו  לסביות  שתי 
לפגוע  הייתה  שעלולה  הדרה  הוויקטוריאני,  בעידן  האישה 
בידי  זכרי.  עט  בשם  הבחירה  ומכאן   — שיריהן  בפרסום 
הבא  פמיניסטי,  אופי  בעל  אחיד  סגנון  לגבש  עלה  השתיים 
יצירות המופת  לידי ביטוי בשורה של שירים המתארים את 
שהפכה  ג'וקונדה",  "לה  וראשונה  ובראש  האישה  בנושא 
הגבר  בעיני  גם  אם  האישה,  יפי  לסמל  הרומנטי  בעידן 
בעיקר  הנובע  היצירה,  של  הארוטי  ההיבט  מכאן  בלבד. 
ולכבוש את לבו של  מפרשנות לחיוכה האמור להיות מפתה 
הגבר. בשירתן של השתיים מבקשות "מייקל פילד" לשחרר 
פטריארכלי  בעולם  מין  שפחת  של  ממעמד  האישה  את 
של  כהתגלמות  אלא  עצמה  בפני  כאישיות  לא  האישה   —

מינית. בתאווה  המּונעים  הגבר  דמיונות 
פילד מבקשות אפוא להתבונן במונה ליזה לא כאובייקט 
את  הכופה  דומיננטית  כדמות  אם  כי  הזכר  של  תאוותו 

הגבר.  על  מעלותיה 

פילד מייקל 

לה ג'וקונדה

… Side- long, imp licating eyes;  
A smile of v elv et’ s lustre on the cheek;  

ה,  ּדָ ַהּצִ ִקְמָעה  נֹוטֹות  ֲעֵרבֹות,  ֵעיַנִים 
ֶלִחי  ַעל  ְקִטיָפה  ָרק  ּבָ ל  ׁשֶ ִחּיּוְך 

ַמְעָלה, ים  ָפִתּיִ ַהּשְׂ ֶאת  ה  ַמּטָ
ְמנּוָחָתּה ּבִ ַהּסֹוְבָלנּות   — ה  ַרּכָ ְוָיד 

ֶטֶרף.  ת  ּדֹוֶרׁשֶ ְולֹא  יָנה  ַמְמּתִ ַעת,  ִמְרׁשַ
ר  ֲאׁשֶ ְוֶהָחֶזה  ֲעָרֶפל  ּוֵמַצח 

ֶצר.  ַהּיֵ ּיּות  ֻכּלִ ּבְ נֹוְגִעים  ְמּדּוִמים  ּדִ ּבֹו 
ַמִים ׁשָ ֶמְרָחב  ָים  ֶרַקע  ּבָ ִביׁש  ּגָ ַסְלֵעי 

ְוָעָנן,  ַחל  ּנַ ּבַ ֲעָרִאית  ֵכֶלת  ּתְ ל  ׁשֶ
מּורֹות  ַהּתְ ָלַהט  ֶאת  א  ַדּכֵ ַהּמְ ְונֹוף 
ֶבר. ַהּגֶ ָנְפׁשּו  ִלְמסֹר  ָנכֹון  ֲעבּוָרן  ּבַ

ועד היום, החומר הנכתב  ופטר  גוטיה  וזארי,  מאז שבחי 
מכל  ליזה  מונה  של  חיוכה  מסתורין  את  לנפץ  המבקש 
ליזה־ "מונה  לכנותה  שבחרנו  תופעה   — אפשרית  זווית 
בפן  נסתפק  אנו  כרס.  עב  כרך  למלא  בו  די  מאניה", 
של  הסימטרי  היפוכו  שהוא  לאונרדו,  של  ההומוסקסואלי 

בעוד  כן,  כי  הנה  בואונרוטי.  מאסכולת  שדיים  עם  גברים 
 un uomo( אישה"  בתוך  "גבר  הן  מיכלאנ'גלו  של  נשותיו 
 una“ in una donna(, אצל לאונרדו הן "אישה בתוך גבר": 

 .”donna in un uomo
באמנות  הנשי  היופי  אידיאל  בדמות  קצר  עיון 
של  הרב  חלקו  בדבר  אותנו  ילמד  המערבית  הציוויליזציה 
התקופה  לתרבות  בביטוי  אם  בין  ההומוסקסואל.  האמן 
הנוצרית  בתרבות  כפרט  אם  ובין  הקלאסית,  יוון  דוגמת 
נובע מיכולתו  ואחריו. ההסבר המוצע בזאת  בעידן הרנסנס 
של ההומוסקסואל להתבונן באישה במבט אובייקטיבי, מבט 
זניח. האנגלית מעמידה לרשותנו  שבו המרכיב הארוטי הוא 
בעוד   .Nakedל־  Nudeה־ בין  המבחין  הלשוני  הפן  את 
בעירום,  הציור  אמנות  דוק אסתטי של  נסוך   nudeה־ שעל 
)להרחבה  העירום  של  הארוטי  לגוון  יותר  קרוב   nakedה־
היורד  זכר  תייר ממין  כל  על  כן,  כי  הנה  פרק המבוא(.  ראו 
של  במערומיה  להתבונן  הלובר  אל  ויוצא  בפריז  ממטוסו 
יעדיפו את  גברים  צונן, עשרה  ונוס ממילו המגולפת בשיש 
יוכלו להזין את עיניהם בבשר  רובע האורות האדומים שבו 
דיוקן  של  שהארוטיזציה  מכאן  ומדיח.  מפתה  וקיים,  חי 
לנוכח  יצרו  את  לכבוש  יכול  שאינו  הגבר  בעיני  האישה 
יופיה של האישה, לא חלה על הגבר ההומוארוטי, הממקד 

הנאווה.  הגברת  של  האסתטי  בפן  כישרונו  את 
ספק  אך  מודע,  בלתי  אמנם  הוא  הארוטיזציה  תהליך 
האמור  ההומוארוטי  הגבר  של  במקרה  להבינו  ניתן  אם 
על  המצוי,  ההטרוסקסואל  של  המין  מיצרי  פטור  להיות 
ההיבט  את  יצירתו  של  הנשי  למושא  להעניק  שיוכל  מנת 
השקול והאובייקטיבי. ואולם, בניגוד לרציונל הבסיסי בהנחת 
ולאונרדו  זו, בחינה קצרה של התופעה אצל בואונרוטי  יסוד 
אינם  שהשניים  בלבד  זו  לא  הגמור.  ההפך  על  מצביעה 
בשיש,  או  הבד  על  נשותיהם  כלפי  אסתטי  איזון  מגלים 
אלא שבשני המקרים ההקצנה ומעורבותו האמוציונלית של 

הגבר. פיסול  או  ציור  של  אלו  על  עולות  האמן 

לאונרדו — הפן הארוטי הגלוי 
עד כאן ההומסקסואל המאוהב ברוך הנשי, המבקש לפענח 
לעולם  לא  אולם  בלבד.  הפנים  במבע  היופי  מסתורין  את 
אחד  את  הבורא  הוא  לאונרדו  האירוניה,  ולמרבה  חוסן, 
מן  והברבור",  "ֶלדה  היא  הלוא  התקופה,  של  המין  מסמלי 
העירום  של  זה  בתחום  ביותר  הפרובוקטיביות  הדמויות 
הנשי בימי הרנסנס המאוחר. בכך מקדים לאונרדו בעשרות 

וקורג'ו.  טיציאן  דוגמת  הארוטיקה  אמני  את  שנים 
בשנת  לצייר  לאונרדו  החל  שאותה  הנודעת,  היצירה 
אופיה  בשל  במכוון  הושמדה  הנראה  ככל   — אבדה   ,1504
אחד  רבים.  העתקים  בזכות  ידועה  נותרה  אך  המתירני, 
שבוצע  משום  למקור  ביותר  הנאמן  לוודאי  קרוב  מהם, 
האמן  של  מכחולו  פרי  הוא  לאונרדו,  של  חייו  בימי  עוד 

.)Sesto( ססטו  דה  צזרה  המילנזי, 
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ביצירה,  המתבונן  את  לגרות  בגלוי  הנועד  הארוטי,  הפן 
עוצמתו  את  זה  להיבט  המעניק  הפכים  של  צירוף  הוא 
מעיני  הן  דבר  חוסכת  לא  בעירום  העלמה  הדרמטית. 
מוטה  ראשה  אמנם  המתבונן.  מעיני  והן  המיוחם  הברבור 
בניגוד  המצויה  מדומה,  צניעות  של  במחווה  הצדה  מעט 
אינם  אלה  כל  אולם  והמתחסד.  הבתולי  לחיוך  גמור 
הרטוב  חלומו  התגלמות  שהוא  גופה,  עם  בתחרות  עומדים 
הגלויה  ערוותה  כך  המלאים,  שדיה  כך  התקופה.  בן  של 
אופנת  פי  על  השופע  בשרה  וכך  להסתירה,  ניסיון  כל  ללא 
עיקרי  על  האמון  המצוי,  המשכיל  מזאת,  יתרה  העתים. 

אם  כי  איננו  שהברבור  לדעת  אמור  היוונית,  המיתולוגיה 
יופיטר בתחפושת, וכי לדה לא תעז לסרב לאבי האלים. היא 
ועדות לכך הן ביצי הברבור הנבקעות על  לו,  אכן מתמסרת 
ופולוקס, קסטור וקליטמנסטרה.  הארץ, שמהן מגיחים הלנה 
ההומוסקסואל  שלאונרדו  ולקבוע  בקצרה  לסכם  ניתן 
אלה  יהיו  אחריו.  הבאים  של  דרכם  את  הסולל  זה  הוא 
וזאת  המושיבים את אשת הרנסנס על כס המיניות לשמה, 
ברונזינו  טינטורטו,  מאסכולת  המנייריסטי  בסגנון  בעיקר 
של  מותו  עם  לציין  ניתן  ראשיתו  שאת  סגנון  ומרעיהם, 
  . ב־ לאונרדו 

י אנ אוס ו וי 1520 ,(Sesto ו סס זר ו ו ו אונר ק לדה והברבור
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ר ו וזיאו ו נ פונ ו אס ר 1594 ו י א ייר גבריאל ד'אסטרה ואחותה באמבט

פרק 9
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של  ההכתרה  טבעת  את  בשמאלה  אוחזת  באמבט  גבריאל 
לאהבתו  עדות   — המלך  לה  העניק  שאותה  הרביעי,  הנרי 
קלות  לצבוט  בחרה  אחותה  מותו.  בטרם  קצר  זמן   — אליה 

פטמתה.  את 
הייתה  בופור,  דוכסית   ,)d’Estrées( ד'אסטרה  גבריאל 
צרפת,  מלך  הרביעי  הנרי  של  הרבות  פילגשיו  בין  הבכירה 
העמוקה  מעורבותה  ילדים.  ארבעה  לו  ילדה  היתר  ובין 
הוסיפו  לא  בשמה  הקשורות  והשערוריות  החצר  בענייני 
 La מחמיא:  הבלתי  בכינוי  זכתה  אף  ולימים  כבוד,  לה 

הזוהמה.  דוכסית   —  Duchesse d’Ordure
זו, המבקשת לחולל  נודעת  ההיבט המנייריסטי בתמונה 
אסכולת  של  לסגנון  אופייני  הצופים,  בקרב  פרובוקציה 
הדגש  מן  מורכב  בתמונה  הפרובוקטיבי  הפן  פונטנבלו. 
והמרכזי הוא הפן הלסבי של שתי  הארוטי הכפול. הראשון 
הגברות באמבט. השני, המצוי ברקע, הוא דמותו של הגבר 
רגליו פשוקות  גבו,  בתמונה שמעל הקמין. האיש שרוע על 
לוודאי בתנוחה של  והוא אוחז בידו את אברו הענקי, קרוב 
מכל  מחוקים  ואחותה  גבריאלה  אוננות. מאחר שפניהן של 

הפטמה  בצביטת  מתמקד  שהמבט  הדברים  מטבע  מבע, 
מזה.  ברקע  הגבר  של  האימתני  ובאברו  מזה, 

המנייריזם כנטייה למעמדים דרמטיים — ארוטיים במידה 
דמות  של  פיזית  בהקצנה  היתר  בין  לביטוי  בא   — רבה 
האישה. כך למשל הנסיגה מן הפרופורציה הקלאסית תעניק 
לצוואר האישה כמה חוליות נוספות בעורף, על מנת להקנות 
ביחס  יקטן  הראש  המעודן.  הברבור  צוואר  מראה  את  לה 
להידור  אסתטית  מהעדפה  כתוצאה  זאת  גם  הגוף,  לממדי 
הרנסנס,  באמנות  פוסטו  הקונטרה  עמידת  כך  אלגנטי. 
מוקצן  תנועה,  של  דרמטי  נופך  לדמות  להעניק  שנועדה 
עתה לכיוון תיאטרלי הנוגד לא אחת עקרונות בסיסיים של 
בלבוש,  ההידור  פן  את  להוסיף  יש  אלו  אל  משקל.  שיווי 

הסאה.  את  אחת  לא  המגדיש 
כתגובה  רבה  במידה  לראות  יש  המנייריזם  סגנון  את 
הרנסנס  את  המאפיינים  ולנטורליזם  הקלאסי  לתואם 
בשיאו, כפי שזה בא לידי ביטוי בקרב צמרת אמני הרנסנס, 
בשלהי  ורפאל  בואונרוטי  בלאונרדו,  וכלה  בבוטיצ'לי  החל 
מן  לחריגה  המגמה  הט"ז.  המאה  ותחילת  הקווטרוצ'נטו 

La Madonna del Collo Lungo  המדונה עם צוואר הברבור
1535 F rancesco Mazzola ינויו Parmigianino אנינו י פר

פירנ י אופי רי

 Panciatichi) דיוקנה של לוקרציה פנצ'אטיקי
1540 , Bronzino רונזינו ו אניו

פירנ י אופי רי
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ניכרת  אסתטי  הידור  של  עיצוב  אל  הריאליסטי  הסגנון 
עם  בעיקר.  הנשים  דמויות  של  מלאכותי  בדימוי  אחת  לא 
בציור  שראשיתה  המנייריזם,  שאופנת  בלבד  זו  לא  זאת, 
שנים   100 של  נכבד  זמן  פרק  מעמד  החזיקה  הפלורנטיני, 
בקירוב, אלא שהפכה למוקד האסתטי המאפיין את המאה 
האיטלקי  המנייריזם  השפעת  באיטליה.  רק  ולא  הט"ז, 
תחת  מעמד  לעצמו  רכש  שלימים  בסגנון  בצרפת  ניכרת 
מכך  פחות  ולא  בצרפת,  כך  פונטנבלו".  "אסכולת  הכותרת 
בארצות השפלה, עם הצייר הפלמי ברתולומאוס שפראנגר 

בראש.  )Spranger)
אולם עיקר חשיבותו של המנייריזם הוא בסלילת דרכה 
בסגנון  הנשי,  היופי  אידיאל  וקביעת  הציור  אמנות  של 

אחריו.  והרוקוקו  הבארוק 
אלא  רפאל,  של  מעריציו  עם  אמנם  נמנה  פרמיג'אנינו 
על  דיברו  לא  רבו  של  האדם  גוף  בפרופורציות  שהתואם 
הנשי  היופי  אידיאל  את  לעצב  המבקש  התלמיד,  של  לבו 
העניק  שכך,  כיוון  לטעמו.  ואלגנטי  נאצל  מראה  באמצעות 
גוון שנהב צחיח המשולב במבע של תוגה  לפני המדונה שלו 
וקורת רוח. אולם עיקר פועלו בא לביטוי בהארכת האיברים, 
ידי תוספת אנטומית של  וראשונה הצוואר, זאת על  ובראש 
מעוררת  הצוואר  מן  יותר  אף  אולם  לערך.  חוליות  שלוש 
יד מן המניין,  השתאות היד הענקית, הכפולה בממדיה מכף 

נחשים.  ללהקת  בדומה  המדונה  חזה  על  הזוחלת 
דוגמא אחרת להידור אלגנטי המשלב את הקטנת הראש 
פנצ'יאטיקי  לוקרציה  של  בדיוקנה  בולטת  הצוואר  והארכת 
התלוי  הזהב  עדי  על  שהכתוב  מי  ברונזינו,  של  ממכחולו 
"אהבה  קרי:   ,”Amour dure sans fin“ אומר:  צווארה  על 
שורדת לעד". אמנם קנה המידה של שתי התמונות שונה, אך 
כמעט  גדולות  המדונה  של  ידיה  יימצאו   1:1 של  בהשוואה 
כפליים מאלו של לוקרציה, בעוד שראשה של זו קטן בהרבה 
דיוקן  את  המשבח  וזארי,  שג'ורג'ו  יצויין  המדונה.  מראש 
אירונית:  נימה  כל  ללא  וזאת  לכתוב,  לנכון  מוצא  לוקרציה, 

ונושם."  חי  כמו  לעינינו  נדמה  שדיוקנה  טבעית,  כה  "היא 
הגבירה פנצ'אטיקי אופיינית לסגנונו של ברונזינו. הדגש 
על בגדי חמודות בולט לעין. כך השילוב הדרמטי בין גלימת 
והשיער  בידה  הֵספר  הסגולה.  הקטיפה  שרוולי  לבין  השני 
לבת  כיאה  ולצניעות,  להשכלה  עדות  הם  לאחור  האסוף 
וקפואי  הנאצלים  מפניה  נעדר  זאת  עם  הגבוהה.  האצולה 
שהיה  פוסטו  הקונטרה  תנוחת  על  ויתר  )האמן  המבט 
זיק  כל  הגברת(  של  בדיוקנה  חיים  מעט  להפיח  כדי  בה 
כי אם  איננו   — ככל שיהיה  — המרשים  והדיוקן  נטורליסטי, 

פירנצה.  של  הפטריקי  המעמד  את  המייצג  דגם 
של  מגברתו  ג'יימס  הנרי  של  התרשמותו  היא  אופיינית 
יורק,  בניו  המטרופוליטן  במוזיאון  שביקר  לאחר  ברונזינו. 
הרומן  גיבורת  של  בפיה  הבאה  המסקנה  את  ג'יימס  ׂשם 
ארוכות  המתבוננת   )Wings of the Dove( היונה"  "כנפי 

בתמונה: 

רבת הדר ככל שהיא, ספק אם הייתה אישה 
שפתיה  עברו,  ימים  עיני  הן  עיניה  טובה... 
בגד  תכשיטיה,  הארוך,  צווארה  המלאות, 
דמות  על  מעיד  הכול  האדום,  הברוקד 
זהו  בפניה,  חסרה  חיים  חדוות  ורק  מופלאה, 

מת.  מת,  מת,  אדם  של  דיוקן 

יש לא מעט מן האירוניה בעובדה שדווקא בוטיצ'לי, גדול 
המנייריסטים,  חבורת  יצאה  סגנונו  שֶנגד  מי  הרנסנס,  ציירי 
גוף האישה, זאת  הוא אבי אחת הדפורמציות המרכזיות של 
לפרופורציות  והכוונה  היופי.  אידיאל  אחר  לבקש  בניסיון 
וברונזינו  פרמיג'אנינו  להשיג  שביקשו  מה  לגוף.  הראש  בין 
מיצירותיו  באחת  בוטיצ'לי  השיג  הברבור,  צוואר  בסגנון 
הדמויות  שתי  ֶלס.  ָאּפֶ עלילת  את  המספרת  הקלאסיות 
זקנה  בדמות  "חרטה"  הן  הציור  של  השמאלי  בחלקו 
את  לחלץ  הבאה  במערומיה,   — כיאה   — ו"אמת"  מתאבלת, 

נגדו.  העלילה  ממסע  אפלס 
נמצאת  הבוגר  האדם  של  בגופו  הנורמטיבית  המידה 

.1494 י י ו רו סנ ס אפ י ו  החרטה והאמת פר
פירנ י אופי רי
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בוטיצ'לי  של  בוונוס  היחס  לגוף.  הראש  בין   8:1 של  ביחס 
 .11:1 הוא 

 1:2 של  ביחס  עומד  הגברת  של  הברבור  צוואר  אורך 
לפנים, בעוד שהיחס במציאות האנטומית הוא 1:4. הנה כי כן, 
הצייר  צמצם  האישה,  גוף  יפי  של  רצוי  ממד  לקבל  מנת  על 
ידי  על  הצוואר  אורך  את  והכפיל  ברבע,  המטרונה  ראש  את 
שילוש מספר חוליות העורף. העיוות בפרופורציות בולט בין 
היתר בין הראש לשאר חלקי הגוף. כך למשל בעוד שהמרחק 
אדם,  של  לראשו  באורכו  שווה  המפשעה  לקצה  הטבור  בין 
כפי  אכן,  כפול.  כמעט  הוא  המרחק  שלפנינו  שבמקרה  הרי 

בליקוייה".  ניכרת  מופת  "יצירת  דירר,  אלברכט  זאת  שציין 
אין סיבה למבוכה.  זאת,  "האמת". ל"חרטה", לעומת  כך 
גופה  ועד ראש, אך פרופורציות  היא אמנם מכוסה מכף רגל 

המניין. מן  אנוש  בני  של  אלו  את  תואמות 

לא עוד מילים, לשדה הקרב, לנשק 
הגברת החולצת את שדיה בציור היא הקורטיזנה הוונציאנית 
זונות  מעמד  עם  נמנתה  ורוניקה   .)Franco) פרנקו  ורוניקה 
"הקורטיזנה  קרי:   ,cortigiana onestaה־ הן  הלא  הצמרת, 
המעמד  מן  הרחוב  זונות  לעומת  זאת,  המשכילה.  ההוגנת", 
לקוחותיהן  את  ששירתו   ,cortigiana di lumeה־ הנמוך, 

הריאלטו.  גשר  באזור 

את  הכירה   ,cortigiana של  בתה  בעצמה  ורוניקה, 
לעשות  חמוקיה  באמצעות  והיטיבה  בוריו,  על  המקצוע 
את  המדֵרג  הוונציאני,  הסנאט  שפרסם  בקטלוג  לביתה. 
 Il Catalogo di tutte le( בעיר  הקורטיזאנות  של  מקומן 
 ,)principale et piu honorate cortigiane di Venezia
בין היתר הועמדה למשפט  זכתה הגברת למקום של כבוד. 
בסיוע  אולם  כישוף,  באשמת  האינקוויזיציה  של  דין  בבית 
עוד  האשם.  מן  זוכתה  חסדיה,  את  לה  שזכרו  העיר  נכבדי 
נוטפים  מן הראוי לציין שוורוניקה פרסמה שני ספרי שירה 

ומתוחכמת.  מעודנת  ארוטיקה 
גלויות  המציג  נאה  בדיוקן  דמותה  את  הנציח  טינטורטו 
ידה,  מפרי  שיר  מצורף  לדיוקן  הגברת.  של  עיסוקה  את 

תוכנו.  את  בהחלט  התואם 
בשורה: פותח  השיר 

“ Non p iu p arole: ai fatti, in camp o, a l’  armi” *

לא עוד מילים, לשדה הקרב, לנשק 
ַעת,  ַ ּוְמֻרּשׁ ָנה  ּכֵ ַתֲאָוה  ּבְ ה,  ֵהּנָ ּבֹוא 

ִלְגמֹר,  ָך  ְמַלאְכּתְ ֶאת  ָך  ַדְעּתְ ּבְ ֶנְחָרץ 
ְוַחד,  ר  ׂשָ ּבָ חֹוֵדר  ֶדֶקר  ּבְ ָעַלי  ק  ַזּנֵ

ָאחֹור  ְפִקיד,  ּתַ ָיִדי  ּבְ ׁשֶ ִלי  ַהּכְ ְוִיְהֶיה 
ַאְכִניַע. ָך  ַחְרּבְ ֶאת  ְוַגם  ִעּמֹו  ֶאּסֹוג 

ִחיׁש  ְך  ּכָ ֶהָחֶזה,  ִמן  ָהֵסר  ְריֹוְנָך  ׁשִ ֶאת 
אֹונֹו, ֶאת  הּוא  יג  ַיּצִ לּוי  ּגָ ְלַמֲהלּומֹות 

ְלִאיׁש.  ן  ּתֵ ּתִ ַאל  יֵנינּו  ּבֵ ּוְלַהְפִריד 
ָרב,  ַהּקְ ׁש  ִנּטָ ִיְהֶיה  יִני  ּבֵ ְוַרק  יְנָך  ּבֵ

ּוַפַחד. ֶחְמָלה  ְללֹא  ָהַרע,  ֵמֵעין  ַהְרֵחק 
ָיַדי,  י  ּתֵ ׁשְ ּבִ יב  ָאׁשִ מּוְלָך  ּגְ

ְוַיַחד  ָך  ּבְ ק  ֶאְדּבַ ִנְמָנע  י  ְלּתִ ּבִ ִלְקָרב 
ק ׁשֶ ַלּנֶ ִנְלָהב  ן  ָקְרּבָ ֲאַזי,  ָנמּות 

ק.  ַהֵחׁשֶ ֲאַות  ּתַ זֹו  מֹו:  ׁשְ ּבִ נֹוַדע  ר  ֲאׁשֶ
ק  ׁשֶ ַלּנֶ ָרב,  ַהּקְ ֵדה  ִלׂשְ ֵריקֹות,  ים  ִמּלִ עֹוד  לֹא 

ֵטר ְלִהּפָ ֶאְרֶצה  ָלמּות  ה  ְנחּוׁשָ י  ּכִ
ק. ְוֵחׁשֶ ֶחְמָלה  ַחְסַרת  זֹאת  ּכָ רּות  ֵמִהְתַעּמְ

יֹוֵתר,  ְוַאף  ְלָכְך  ֶאְקָרא  ר  ֶאְתּגָ חֹוַבת 
ּסּוי  ִ ַהּשׁ ִלְמֶלאֶכת  גּוָבִתי  ּתְ ִהיא  זֹו  י  ּכִ
ר.  ְמֻיּתָ הּוא  ֶזה  ּכָ ים  ִמּלִ ּדּו־ְקָרב  ֲאָבל 

י, ּבִ ֵריָת  ִהְתּגָ ׁשֶ אַֹמר  ְרצֹוְנָך,  ּבִ ִאם 
ֶאְבַחר.  רֹות  ְלִהְתּגָ ָך  ּבְ ֲאִני  לֹא,  ִאם 
ד, ִמּיָ ֵאפֹוא  ל  ַנּצֵ ז  ַהּפָ נּות  ּמְ ִהְזּדַ ֶאת 

ּדּו־ְקָרב, ְמקֹום  ּבִ אֹו  ַחר  ּבְ ק  ׁשֶ ַהּנֶ סּוג  ּבְ
א ּמָ ׁשֶ אֹו  ֵאר  ָ ּשׁ ּיִ ֶ ׁשּ ַמה  ּבְ ֶאְבַחר  ֲאִני 

מּוָטב.  ֲהלֹא  ְך  ּכָ י  ּכִ ן,  ּכֵ ם  ּגַ ָמקֹום  ּבְ ַחר  ּבְ

http://art .u hi ago.edu/ gi bin/ :לטקסט המלא במקור ראו  *
philologi /getob e t.pl . : : : .iww רי ו פר וזיאו 1570 י וס רו קופו ו ור ינ אישה מגלה את שדיה. 
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ובארצות  המנייריזם האיטלקי מצא לו מעריצים בצרפת 
של  מעיניה  יחסית  פטור  הארוטי,  ההיבט  שם  השפלה, 

רבה. להצלחה  זכה  הכנסייה, 
את  מציגה  ההלנית  במיתולוגיה  ומאיה  וולקנוס  פרשת 
והצולע,  היווני, הנפח המכוער  הוא הפייסטוס  הרומי,  וולקנוס 

כמי שלא נרתע ממעשי אונס באלות שנזדמנו בדרכו. לעומת 
זאת אין כל רמז לנאפופיה של מאיה, אחת הנימפות ואמו של 
הרמס. אולם ברור כי מאיה, בציורו של ברתולומאוס שפראנגר 
(Spranger(, המנייריסט הפלמי, החושפת את חמוקיה לעיני 
 וולקנוס.  את  המפתה  זו  היא  השמלות,  רודף 

וינ נו א וזיאו ר 1580 Spranger ר פראנ אוס ו ו ר וולקן ומאיה
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העירום והחורבן

ר ו וזיאו 1611 Wtew ael) ווא או ים יוא פרסאוס ואנדרומדה
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ההיבט הדרמטי המשולב בעירום הוא מן הנושאים האהובים 
השפלה.  בארצות  לפריחה  זכה  זה  היבט  גם  המנייריזם.  על 
ההולנדי  המנייריסט  אוטוואל,  יואכים  של  מידיו  הפעם 
מאוטרכט. כך בפרשת אנדרומדה, נסיכת אתיופיה, ופרסאוס. 
מן  יותר  יפה  שבתה  לטעון  העזה  הנערה,  אם  קסיופיאה, 
והאל  פוסידון,  של  הלוויה  בנות  הים,  נימפות  הנראידות, 
)Cetus( להחריב את  הים קטוס  הזועם שולח את מפלצת 
נועצים באורקל  הנואשים  ובעלה  חופי אתיופיה. קסיופיאה 
אנדרומדה  את  יקריבו  אם  שרק  להם  מודיעה  וזו  מדלפי, 
יימנע חורבן ארצם. הבת נכבלת לסלע על חוף הים,  לקטוס 
מדוזה,  את  קטל  עתה  שזה  פרסאוס,  אולם  למפלצת.  טרף 
ונושא  ממהר למקום, מחסל את קטוס, מציל את אנדרומדה 
אופראי  רקע  על  בעירום  כבולה  נערה  ואכן,  לאישה.  אותה 
פוער  וקטוס  פרסאוס מעופף ממעל  אדם,  בגולגולות  גדוש 
המנייריסטי  הסגנון  אושיות  עם  נמנים  מתחת,  לועו  את 

לאלפים.  צפונה 
רומא  מלכי  אחרון   ,)Superbus( סופרבוס  לוקיוס 
למבצע  סקסטוס  בנו  את  שיגר  לפנה"ס,  החמישית  במאה 
לוקיוס  בביתו של הקונסול  בדרכו התארח סקסטוס  צבאי. 
בביקורו  הגאים  הנאה,  ולוקרציה אשתו  קולטינוס. הקונסול 

בסעודת  סקסטוס  פני  את  קיבלו  המעלה,  רם  האורח  של 
של  לחדרה  סופרבוס  של  המיוחם  בנו  התגנב  בלילה  פאר. 
או  חסדיה,  את  לו  שתעניק  או  תנאי.  לה  והעמיד  לוקרציה 
שירצח אותה נפש. נראה שלוקרציה בחרה בחלופת האונס, 
אביה  אל  נואשות  מיהרה  היום  למחרת  בחיים.  נותרה  שכן 
ואיבדה עצמה  ברומא, נפלה על ברכיה לרגליו, שלפה סכין, 

לדעת. 
גירה  ומוות  אונס  בין  הדרמטי  שהשילוב  לציין  למותר 
זכה לביטוי  והנושא  את עניינו של אמן המניריזם האיטלקי, 

הט"ז.  המאה  באמנות  רב 
של  בתו  מדיצ'י,  לבית  הגבירה  היא  אחרת  לוקרציה 
מודנה  דוכס  לאלפונסו,  נישאה   13 בגיל  מדיצ'י.  דה  קוזימו 
לשכון  ועבר  אותה  נטש  שבעלה  לאחר  קצר  זמן  ופררה. 
 16 ובגיל  חלתה,  לוקרציה  בצרפת,  השני  הנרי  של  בחצרו 
מי  יש  במחלוקת,  שנויה  מותה  סיבת  עמה.  אל  נאספה 

משחפת.  שנפטרה  הטוענים  ויש  שהורעלה,  שטוען 
מבכירי  ברונזינו,  אניולו  זה  שהיה  היא  המקובלת  ההנחה 
העלמה  את  שהנציח  לעיל,  הנזכר  בפירנצה,  המנייריסטים 
נושאת את אופיים  בדיוקן יפהפה, שנה בטרם מותה. התמונה 
של המרכיבים המנייריסטיים בימיו, הבאים לידי ביטוי בעיקר 

.1580-1570 Bassano סאנו רו אנ  לוקרציה
י ונ י אק ריי

.1560 רונזינו ו  לוקרציה די מדיצ'י. אניו
אר יינ קרו פו וזיאו
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באמצעות  ברונזינו  השיג  המרתק  יופיה  את  הלבוש.  בפאר 
בתוספת  וכן  הנורמטיבית,  לפרופורציה  מעבר  הראש  הארכת 
נוגה נסוך עצבות בעיניה. בניגוד לתנוחתה החזיתית של  מבט 
דרמטי  נופך  האמן  העניק  לעיל(,  )ראו  פנצ'אטיקי  לוקרציה 
ידי שימוש בקונטרה פוסטו.  לדיוקנה של לוקרציה האחרת על 
הנודעים  משיריו  באחד  מככבת  מדיצ'י  דה  לוקרציה 
 My last( שלי"  האחרונה  "הדוכסית  בראונינג,  רוברט  של 

 :)Duchess

בראונינג רוברט 

הדוכסית האחרונה שלי
— ִהיא  ֶמת  נֹוׁשֶ לּו  מֹו  ּכְ  — ִסית  ּכָ ַהּדֻ יֹוַקן  ּדְ

י.  ִעּמִ ָעה  ׁשָ ְלִפי  ָהַאֲחרֹוָנה  ִקיר,  ַעל 
ִמְכחֹולֹו  ְנדֹוְלף,  ּפַ ְפָרה  ָלה.  ָקָראִתי  ּוף  ּשׁ ּכִ

מּולֹו.  אן,  ּכָ ִהיא  ה  ִהּנֵ ִמים,  ּתָ יֹום  ּה  ּבָ ָעַסק 
י,  ָאַמְרּתִ ְך  ּכָ ְנדֹוְלף",  ּפַ "ְפָרה  יט.  ַיּבִ ּוָבּה  ב,  ֵיׁשֵ

י  ְרּתִ ִהּתַ לֹא  ה  ֵהּנָ ַעד  ְבִנית,  ּתַ י  ּפִ ַעל  ר  ִצּיֵ
יֹוָקָנּה,  ּדְ ר  ׁשֶ ּפֵ ֶאת  ִלְקרֹא  מֹותֹו  ּכְ ְלָזר 

ָטּה  ַמּבָ טַֹהר  ּבְ קֹוד  ַהּיְ עֶֹמק  י  ּכִ
אֹוֵסר  ֵעיַני,  ֵהִליט  לֹא  )ִאיׁש  נֹוַעד...  ִלי  ַרק 

חֹוֵקר  לּו  מֹו  ּכְ ִנְרֶאה  ֵעיָניו(,  ַעל  מֹוִני  ּכָ
ְלַבד  ּבִ הּוא  לֹא  ן  ּכֵ ַעל  ַיְרִהיב,  עֹז  ִאם  אֹוִתי, 

ט.  ּבָ ַהּמַ ר  ׁשֶ ּפֵ ַעל  ַהּטֹוב,  ֵרִעי  ה,  ַמְקׁשֶ
ָאֵכן  עֹוְרָרה  ׁשֶ ִהיא  ַעל  ַהּבַ נֹוְכחּות  לֹא 

ַהֵחן,  ת  ּמַ ּגֻ ַרק  ּבְ ֶאת  ִסית  ּכָ ַהּדֻ ְלִחי  ּבִ
ֵמֵאֶליָה,  מֹו  ּכְ סּוָתּה,  "ּכְ ָסח,  ְנדֹולף  ּפַ ֶאָחא  ָבר  ּכְ

ָיֶדיָה."  יֵלי  ַאּצִ ַעל  ִהיא  ת  ּגֹוֶלׁשֶ ׁשֶ ֵיׁש 
ה  ּוֶ ּתַ ִיׁשְ לֹא  ָלַעד  ַבע  "ַהּצֶ מֹוִסיף,  ְועֹוד 

ֵתֶפיָה."  ּכְ ּפּוֵלי  ׁשִ ין  ּבֵ ֶלה  ַהּכָ ַלּסֶֹמק 
ן  ּכֵ ַעל  ִנימּוס,  ָכְך  ּבְ ָהָיה  ּה  ְלַדְעּתָ

ן,  ּכֵ ם  ּגַ ָהָיה  ּה  ִלּבָ יל.  ּגִ ֶתם  ּכֶ לֹו  ָקְרָאה 
ַלְחמֹד,  י  ִמּדַ ִנְמָהר  זֹאת...?  יַע  ַאּבִ יַצד  ּכֵ

ְמאֹוד. ָאֲהָבה  ִהיא  ם,  ֵ ְלִהְתַרּשׁ ָנֵקל 
ֵעיֶניָה,  ּבְ טֹוב  ָהָיה  ּבֹו  יָטה  ִהּבִ ׁשֶ ל  ּכָ
ֶדיָה,  ׁשָ ינֹות  ּבֵ י  ַחְסּדִ ְיִהי,  ר  ֲאׁשֶ ְיִהי 

ֲעָרב,  ּמַ ּבַ ִקיָעה  ׁשְ ַהּיֹום,  ְמּדּוֵמי  ּדִ אֹו 
ָקַטף, ׁשֹוֶטה  ַחְצָרן   — ָבִנים  ְבּדְ ּדֻ ֲעַנף 

ָבן  ַהּלָ ֶרד  ַהּפֶ ת,  ְלַמּתָ ָלה  ֵהִביא 
ן.  ּגַ ּבַ ָלַאְכַסְדָרה  ָסִביב  ָרְכָבה  ָעָליו 
ֵהִפיק  ְלחּוד  ֶאָחד  ְוָכל  ו  ַיְחּדָ ם  ּלָ ּכֻ

ְלַהְסִמיק  ַבח,  ְוׁשֶ ּתֹוָדה  ַבר  ּדְ יָה  ִמּפִ
ָיְדָעה,  ָלֶהם  ָבִרים,  ּגְ ֶחְבַרת  ּבְ הֹוִאיָלה 
ּה,  ֵמַחְסּדָ ַפע  ׁשֶ ּבְ ַלְחלֹק  אַֹמר...  יַצד  ּכֵ
יַצד,  ּכֵ ֵמִבין  ֵאיִני  ָטְרָפה,  הּו  ֵאיְכׁשֶ ָאז 

ַהּזּוָלת. ִעם  ִנים —  ׁשָ ֵמאֹות  ע  ׁשַ ּתְ ן  ּבֶ  — ִמי  ׁשְ ֶאת 
עּוט  ּפָ ּכֹה  ּדִֹפי,  י  ּבִ ֵמִטיל  ָהָיה  לֹא  ִאיׁש 

ָרהּוט  ָבִרי  ּדְ ָהָיה  לּו  ַאף  ֶזה,  ֵארּוַע 
יד,  ַמְכּבִ י  ִלּבִ ַעל  ׁשֶ לֹוַמר  ְך(  ּכָ הּוא  )ְוֵאין 

ַמְסִליד,  ְוָהַאֵחר  ָמאּוס,  ָבר  ּדָ ה  "ִהּנֵ
ַרק  ִלי  ָנְתָנה  לּו  י  ּכִ ת"...  ׁשֶ ִנְגּדֶ ָאה  ַהּסְ אן  ּכָ

ְסָרק,  ִוּכּוַח  ְללֹא  ְדָרׁש  ּנִ ּכַ ּה  ּבָ ִלְנזֹף 
ֲאִני  ֶעְלּבֹון,  ָכְך  ּבְ ָהָיה  ָאז  ֲאִפּלּו 

ֲאדֹוִני,  אֶֹמר,  י  ַמְרּתִ ּגָ ָמקֹום  ל  ִמּכָ
ִלְבחֹן  י  ֶהְחַלְטּתִ ין,  ְלַהְרּכִ לֹא  י  רֹאׁשִ

ָנכֹון,  ֶאל  ִהיא  ָכה  ִחּיְ ַמֲעָלֶליָה,  ְדָבֵעי  ּכִ
ָעַמד.  לֹא  ׁשּוב  י  ִלּבִ ַהּזֹו  חֹוק  ַהּצְ ַבת  ּבְ

ָלַעד.  ִנְמַחק  ְצחֹוָקּה  אּות,  ּיָ ּכַ יִתי  ִצּוִ
ים.  ַחּיִ ּבַ מֹו  ּכְ ְזקּוָפה  ִהיא  ֶבת  ִנּצֶ ה  ִהּנֵ

ְזָמִנים,  ַהּמֻ ְקַהל  ֶאל  ֵנֵרד  ָלקּום,  הֹוֵאל 
ַחְסּדֹו,  רֹב  ּבְ ִסיְך  ַהּנָ חֹוֵזר,  ֲאִני  ּוְבֵכן, 

ְלָבבֹו,  רַֹחב  ּבְ נֹוַדע  ָהָרם,  ֲאדֹוְנָך 
ַהּמַֹהר  ּלֹא  ׁשֶ ְלָכְך  ֶקת  ַמְסּפֶ ה  ֲעֻרּבָ הּוא 

ְלטַֹהר  ֵעדּות  ָהִאיׁש,  ַבת  ּבְ ִעְנָיִני  הּוא 
ו  ְוַעְכׁשָ י.  ְנּתִ ִצּיַ ַבר  ּכְ ׁשֶ ִפי  ּכְ נֹוַתי  ּוָ ּכַ

ב,  ַאּגַ ֶרְך  ּדֶ ֵלב,  ים  ׂשִ ֲאדֹוִני,  ָנא,  ֵנֵרד 
ָיַצק  אֹותֹו  ָים,  סּוס  ף  ְמַאּלֵ טּון  ְלֶנּפְ

ֲעבּוִרי רֹוְנָזה  ּבְ ּבִ ְקַלאּוס,  רּוק,  ִאיְנְסּבְ ִאיׁש 

ברונזינו צייר את התמונה על פי הזמנתו של קוזימו דה 
נועדה להימסר לפרנסואה הראשון מלך צרפת.  והיא  מדיצ'י 
ואכן, הארוטיציזם האמביוולנטי תואם את סגנון חצרותיהם 
לידי  המביאה   — היצירה  טוסקנה.  ונסיכי  צרפת  מלך  של 
ביטוי מרוכז את רוח המנייריזם במחצית המאה הט"ו — היא 
ניתן לפרשה, מה גם שהאמן לא הותיר  אלגוריה שלא בנקל 
והוויכוח בנושא  אחריו מפתח למשמעות הדמויות ביצירתו 

הזה. היום  עצם  עד  נמשך 
האוחזת  ונוס  של  לדמותה  באשר  ספק  שאין  בעוד 
את  לה  המעניק  פריס"  ב"משפט  לניצחונה  סמל   — בתפוח 
בגילוי  הגובל  הארוטי  וההיבט   — תבל  באלות  היפה  תואר 
שאפיונן  הרי  בנה,  קופידון,  עם  החיבוק  מן  הניבט  עריות 
פי הפירוש  של שאר הדמויות בתמונה שנוי במחלוקת. על 

וקנאה. בגידה  תאווה  המייצגות  דמויות  לפנינו  השגור, 
זאת  הזמן,  והמזוקנת אמורה לבטא את  הדמות הקירחת 
הלובשת  הדמות  ראשה.  מאחורי  המצוי  החול  שעון  פי  על 
הזמן  מבקש  אותו  המוות  את  הנראה  ככל  מסמלת  מסכה 
לעצור בזרועו השלוחה. מתחת למוות נמצא אישה זקנה, היא 
ייאוש  ואוספת את ראשה בידיה בתנועה של  זועקת  הקנאה, 
ונוס, בעלת פני  למראה מעשיו של קופיד. הדמות שמאחורי 
יים  ת  ביטוי לשמ בה  יש הרואים  יערת דבש,  ובידה  ילדה 
 ובגידה.  פיתוי  כמעשה  אותה  שמציג  מי  ויש 
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ו ונ י או רי 1545-1540 רונזינו ו אנ ונוס ונ ני ורי א ונוס, קופידון, כסילות וזמן
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אל שולי הגרוטסקה

י רי נייריזם ו אס ו י י ייר  המלכה אליזבת
ו ונ י או רי ז א ו רא ור

ר 1600 Gow er וור ור אר יוק  המלכה אליזבת
ו ונ י או רי

ידי  ועל  הסגנון  דרישות  את  המצוירת  על  לאכוף  היכולת 
כך להבליע לחלוטין את אישיותה, הגיע אל סף הגרוטסקה 
"דיוקן"  בציורי דיוקנה של המלכה אליזבת — הגם שהתיבה 
האבסולוטית  השליטה  אליזבת,  מתוכן.  ריקה  זה  במקרה 
הגדולה ביותר בדורה, אישה משכלת שלמדה יוונית, לטינית, 
וירשה את ספרד  ופילוסופיה, החריבה את הארמדה  מדעים 
האפיפיור  שלטון  את  סילקה  הי"ז;  במאה  כמעצמת־על 
ובשנות  הכתרתה;  על  המנצחת  האנגליקנית  הכנסייה  מן 
למוקד  חצרה  את  הפכה   )1603-1558( הארוכות  שלטונה 
ובין  הבריטיים  באיים  וחסר תקדים  ראשון במעלה  תרבות 
האיטלקי.  הרנסנס  סגנון  את  לאנגליה  לייבא  דאגה  היתר 

סולם  בראש  אותה  המעמידים  אלה,  מכל  אולם 
אין  ההיא,  העת  עד  בריטניה  בקורות  הבריטיים  האישים 
מכחול  משיחות  אלה  מבע.  מכל  החפים  בפניה  זכר  ולּו 

לב  תשומת  יותר  מקדיש  שהוא  באמן  וניכר  אקראיות, 
לפניה. ההפרזה  גלימתה מאשר  ריאליסטי בקישוטי  לדיוק 
האבסורדית בגזרתה המודגשת באמצעות משולש הכותונת, 
והיחס חסר השחר בין הראש לגוף, מעניקים לתמונה ממד 

משהו.  סוריאליסטי 
של  החצר  צייר  גוור,  ג'ורג'  של  מכחולו  פרי  הדיוקן 
ידי הטיה  זאת, על  זיק של מבע,  המלכה, מעניק לה אמנם 
זה הפרופורציות נטולות  קלה של המבט. אולם גם במקרה 
שמלותיה  בהררי  הנסתרת  האישה  ולא  אנטומי,  היגיון  כל 
כי אם פאר הבגד העוטה את הגופה הקבורה בקרבו — הוא 
העוטה  הצווארון  התסרוקת,  הדיוקן:  של  המרכזי  המסר 
העדיים,  גודש  התחרה,  שפע  קודש,  בהילת  ראשה  את 
או  גלימה  ולרקום  לגזור  ניתן  בלבד  שמהם  השרוולים 
 האבנט...  שתיים, 
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גבירת הבארוק

ו ונ י או רי נס רו פאו ר פ 1625 Lunden דיוקנה של הגברת סוזנה לונדן

פרק 10

indb   153.הוואנה יתרבג 04/11/2013   14:32:33



נאוו154 י ר

בלתי  מכיוון  בא  הבארוק  בעידן  האמנויות  לפריחת  המרכזיים  המניעים  אחד  האירוניה,  למרבה 
ועידה אקומנית בעיר טרנטו  1545 כינס האפיפיור פאולוס השלישי  והוא הכס הקדוש. בשנת  צפוי, 
מרטין  של  הפרוטסטנטי  האתגר  עם  להתמודד  היה  המועצה  כינוס  של  ייעודו  איטליה.  שבצפון 
לציין  הראוי  מן  אולם  הלותרני,  לאתגר  הקתולית  הדֹוגמה  למענה  להתייחס  המקום  זה  לא  לותר. 
את התמיכה של מועצת טרנטו באמנויות הפלסטיות, כתשובה לעובדה שרובו של ציבור המאמינים 
מסר  ובציור,  בפיסול  לעין  הגלוי  המסר  של  חשיבותו  מכאן  וכתוב.  קרוא  ידע  לא  הט"ז  במאה 
הפרוטסטנטי  הגל  מול  להציבה  מנת  על  הכס הקדוש  להעביר את בשורת  היה  ניתן  שבאמצעותו 
לטעון  מופרז  זה  יהיה  לא  מילים".  אלף  שווה  אחת  "תמונה  שלפיו  העיקרון  בסיס  על  הגואה, 
באמצעות  הושג  המסר  האתגר.  כפפת  את  שהרים  הוא   — המנייריזם  צאצא   — הבארוק  שסגנון 
ניגוד  מכאן  הצופה.  של  האמוציונלית  מעורבותו  את  להשיג  המבקשים  וישירים,  דרמטיים  כלים 

ועוד.  בתשובה  חזרה  השם,  קידוש  מוות,   — דרמטיים  אירועים  על  הדגש  מכאן  הקיארֹוסקּורֹו, 
בציור  אמנם  הקיים  טרנטו,  ועידת  של  המלצותיה  בנוסח  הדתי  המוטיב  אף  על  זאת,  עם 
מופיע  זה  כאשר   — האמוני  הפן  הסרקזם,  למרבה  אך  חילוני,  הוא  הסגנון  של  עיקרו  הבארוק, 
של  לבם  למׂשוׂש  דווקא  לאו  מובהק,  ארוטי  היבט  לעתים  נושא  דרמטי,  אירוע  אחר  המבקש   —

האפיפיור.  מועצת  חברי 
למקומה של האישה תפקיד מרכזי בתפיסת הבארוק את ההיבט הדרמטי. בין אם זו קליאופטרה 
לחשוף  הגברות  תדאגנה  המקרים  בשני  בנפשה,  יד  השולחת  לוקרציה  או  לדעת  עצמה  המאבדת 
הקדושה  ותרזה  המגדלית  מרים  של  המקרים  בשני  שאת,  ביתר  ואף  כך,  הצופה.  לעין  שדיהן  את 
 הזה.  העולם  מן  שלא  אורגסטי  סיפוק  באמצעות  האלוהית  ההארה  לחסד  זוכות  שתיהן   —
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רובנס — חדוות המשקל העודף

את  להציג  ידאג  הבארוק,  ציירי  גדול  רובנס,  פאול  פטר 
נשותיו הדשנות כהתגלמות היופי הנשי; נשותיו של לוקאס 
רמברנדט  גזרה;  ונאות  בשר  דקות  זאת,  לעומת  קראנאך, 
סגנון  את  בעליל  הסותרות  הריאליסטיות,  בנשותיו  מפתיע 
הבארוק; ולבסוף ניקולא פּוֶשה, המציב את נשותיו הנחשקות 
על סף הפאר התיאטרלי — המאולץ על פי רוב — של עידן 

הרוקוקו. 
ביטוי  ואין   — התמכרותו  כידוע  הוא  רובנס  של  ייחודו 
דומה  זה  במובן  בשר.  עבות  דשנות  לנשים   — מזה  קולע 
אולם  השריריות,  נשותיו  עם  למיכלאנג'לו  הפלמי  הצייר 
יחיד  ניתן להסביר בצירוף  בעוד שאת מקרהו של בואונרוטי 
והומור מקברי מזה,  במינו של הומוסקסואליזם כפייתי מזה 

רובנס.  של  במקרהו  כך  הדבר  אין 

ניכורו  בצל  אומלל  שחי  האיטלקי,  לקודמו  בניגוד 
חסדיו  את  להעניק  סירב  אשר  נפשו,  מחמד  קבליירי  של 
הצייר  של  חייו  הצחנה,  ומדיף  המכוער  הזקן,  לבואנרוטי 
יפה  גבר  הוא  רובנס  ואושר.  להצלחה  דוגמה  הם  הפלמי 
תואר, משכיל, מופת של חצרן המשלב את אמנותו בפעילות 
שוק  על  רמה  ביד  משליטתו  נאה  הון  צובר  דיפלומטית, 
בניגוד לקודמו האיטלקי  ואף מעבר לה.  האמנות של ארצו 
זקוק אפוא להדחקה ולהשלכת תסכוליו על נשים,  אין הוא 
בפרשת  סובלימטיבי  תפקיד  ממלא  שאינו  בוודאי  והציור 

חייו.
 ,1630 ונאה מקיים. בשנת  יתרה מזאת, רובנס נאה דורש 
הוא  בבריטניה,  דיפלומטית  משליחות  לאנטוורפן  שובו  עם 
בן  בנו  של  גילו  בת  פורמנט,  להלנה  הפעם  בשנית,  נישא 

.1632-1630 נס רו F ourment( הלנה פורמנט 
ינ A lte Pinak othek י ק פינקו

.1625-1622 נס רו פר  בואה של מריה דה מדיצ'י למרסיי 
ר ו וזיאו
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ִהגזים הצייר בממדיה  ה־16. אין לדעת אם בתמונת העלמה 
אחרת,  או  כך  משקל.  מעודף  הלנה  סבלה  אכן  שמא  או 
אינַפְנטה עצמו, חשמן אנטוורפן,  זה הקרדינל פרדיננד  היה 

בעירנו".  ביותר  היפה  האישה  היא  "הלנה  כי  שהצהיר 
בא  המצויה  הגבירה  משמני  את  רובנס  של  העדפתו 
לביטוי משעשע משהו ביצירתו "בוריאס חוטף את אוריתיה" 
בוריאס  בת אדם, חטף  הייתה  בהם  בימים  עוד   .)Orithyia)
ועד  אתונה  מחוצות  הדרך  כל  אותה  ונשא  הצפון  רוח  את 
הפכה  וכך  לאישה  אותה  נשא  שם  תרקיה,  בהרי  משכנו 

ההרים".  "נימפת  בתואר  זכתה  ואף  אלמוות  לבת  הגבירה 
ביוון הקלאסית,  כדים  בציורי  מופיע  הסיפור המיתולוגי 
ולא עוד.  אולם זאת באיפוק מרבי הבא לספר את המעשה 
רובנס הופך את העלילה לאירוע תיאטרלי שאינו נעדר היבט 
די  יש  הישיש  בוריאס  לכנפי  אם  ספק  למשל  כך  משעשע. 
העלמה  משמני  את  למרחקים  לשאת  מנת  על  עילוי  כוח 
מחוריהן  היוצאות  בעיניו  ניכר  המאמץ  ואכן,  שבזרועותיו. 
שחבורת  ייתכן  אולם  לדעת,  אין  מעמל.  התפוחות  ובלחייו 

לעזר.  לו  תהיה  הקופידונים 
הדשנות  הנשים  אופנת  בדבר  השגורים  הטיעונים  אחד 
היו עדות לשפע  וגוף מלא  רובנס קובע שעודף משקל  של 
הנשי  היופי  לאידיאל  היו  ולפיכך  כלכלית,  והצלחה  חומרי 
ספק  אולם  וי"ח.  י"ז  במאות  והבארוק  המנייריזם  בעידן 
סיבות  משלוש  זאת  המציאות.  במבחן  עומדת  הטענה  אם 
לפחות: א. רובנס צייר בעידן המכונה "תור הזהב" של הולנד 
פריחת  כלכלי,  שפע  של  תקופה   ,)De Gouden Eeuw)
וכן עוצמה צבאית חסרת תקדים  המדע, המסחר והאמנויות 
החטאים  משבעת  אחד  עם  נמנית  גרגרנות  ב.  )ואחרית(. 
ג. עובדה היא שציירים מאסכולת  שהכנסייה מגנה בכל פה. 
ללא  נורמטיביות  נשים  לצייר  הרבו  והבארוק  המנייריזם 
לוקאס  של  מקרהו  אולם  רבות,  הדוגמאות  עודף.  משקל 
בן  פרוטסטנטי,  גרמני  צייר  קראנאך,  אופייני.  הוא  קראנאך 

הוא,  אף  בדורו  הציירים  ומגדולי  רובנס  של  תרבות  לאותה 
משקל,  תוספת  ללא  גזרה  חטובות  נשותיו  את  לנו  מגיש 
מעלים  הוא  מזאת,  אף  יתרה  היום.  גם  עלינו  כמקובל 
האישה  לפריון  סמל  מעט,  התפוחה  הבטן  את  מנשותיו 
העלמה  את  וראו  גרין,  בלדונג  הנס  גם  כך  בימיו.  המקובל 
הצייר.  של  )והמדכדכת(  הנודעת  בתמונת  הגזרה  חטובת 
הקורנת  החיים  חדוות  שלעומת  לציין  הראוי  מן  זאת,  עם 
אטומת  הגרמני  הצייר  של  ונוס  רובנס,  נשות  של  מפניהן 
המורה  באצבע  ביטוי  לידי  בא  להביע  לה  שיש  וכל  מבע, 

לימינה.  המקפץ  קופידון  על 
החיים  שמחת  מרכיב  ניכר  הגרציות  שלוש  אצל  גם 
וגם בתנוחתן, של נשות רובנס. שלוש הגרציות  וכאן  בפניהן, 
זו  דוגמת  נשגבת  רוחניות  להביע  מבקשות  אינן  בתמונה 
צעירות,  נשים  שלוש  אלו  שלו.  ב"פרימוורה"  בוטיצ'לי  של 
ככל הנראה חברות במועדון שומרי משקל, הנפגשות בחיק 
את  בוחנות  הן  מחלצותיהן  את  שהשילו  ולאחר  הטבע, 
הקרבה  מפניהן,  הניבטת  החיים  שמחת  במועדון.  הישגיהן 
גוברים על  הפיזית, מגע הידיים, הרקע הפסטורלי, כל אלה 
ואם הוא  ומעוררים אמפתיה בעיני המתבונן,  עודף המשקל 

האיש.  של  המין  חדוות  את  אף  אולי   — גבר 

 בֹוריאס רוד אחר אֹוריתיה.
ס פנ י י א יווני יור

.1615 נס רו  בֹוריאס חוט את אֹוריתיה
וינ נו א י אק רי
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.1530 רי ונ נס  שלוש תקופות בחיי אישה
רי ו פרא וזיאו

.1534 ראנא וקאס  ונוס וקופידון
י או וזיאו ווארי
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רמברנדט ושות' — נטורליזם הבארוק

ריין  ואן  רמברנדט  שלפיה  הסברה  על  ויכוח  אין  כי  דומה 
זו  זאת תהיה  הי"ז. עם  ציירי המאה  גדול  (1669-1606( הוא 
זו בלבד, אלא שהצייר  טעות לסווג אותו כצייר הבארוק. לא 
הסגנון   — הבארוק  של  ניגודו  רבה  במידה  הוא  ההולנדי 
האירופי המכריע בימיו. המאפיין היחיד שאותו נטל מאמני 
אשר  הקיארוסקורו,  היה  מקאראווג'ו,  ובעיקר  הבארוק, 
המצויר,  הדיוקן  של  פניו  תווי  את  המבליט  רקע  לו  שימש 
והדיוקן הוא אכן המרכיב המרכזי בעבודתו. רמברנדט ביקש 
להעניק לדיוקניו בראש וראשונה הבעה, זאת בניגוד למרכיב 

רוב  פי  על  המציגים  והבארוק  המנייריזם  ביצירות  המכריע 
בעבודתו  הדיוקן  של  חלקו  הבעה.  נעדרות  קפואות  פנים 
אוטופורטרטים   90 אחריו  הותיר  היתר  בין  מכריע.  הוא 
הן  צייר  רמברנדט  עצמו.  את  לפענח  מבקש  האיש  שבהם 
ומן  המקרא  מן  דמויות  תמונות של  והן  מוזמנים  דיוקנאות 
ססקיה  הייתה  שלו  העיקרי  והמודל  היוונית,  המיתולוגיה 
שנות  בשלהי   .1642 בשנת  מותה  יום  עד  אשתו,   )Saskia)
 ,)Stoffels( ְסטֹוֶפלס  ֶהנדריקה  הארבעים תחליף את ססקיה 

שנה. בעשרים  ממנו  הצעירה  האמן,  של  פילגשו 
הנושאים  מן   — אנדרומדה  של  בתמונתה  המפתיע 
אתיופיה  נסיכת  של  פניה  הם   — במיתולוגיה  הבכירים 

רי ו פרא וזיאו 1639 נס רו שלוש גרציות
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הרנסנס,  ציירי  היופי הקלאסי של  לאידיאל  יעד   — הצעירה 
רמברנדט,  של  האנדרומדה  לעומתם,  והבארוק.  המנייריזם 
מכוערים  אינם  אם  גם  פניה,  זאת  עם  מחוטב,  אמנם  גופה 

יופי. של  שמץ  ולו  נעדרים  במפורש, 
שתי המוזות של רמברנדט בציורי הנשים פרי מכחולו 
שתיהן  סטופלס.  והנדריקה  אשתו  ססקיה  כאמור,  היו, 
לשפר  ביקש  לא  שהצייר  להודות  ויש  ביופיין,  זהרו  לא 
ססקיה  את  הלביש  היותר  לכל  בציוריו.  דמויותיהן  את 
בסגנונו  דופן  יוצאת  בהחלט  תופעה  פאר,  במחלצות 

הנטורליסטי. 
ריאליזם  ניבט   )160 )עמ'  יחד  גם  התמונות  משתי 
זר לסגנון התיאטרלי של הבארוק. שתי הנשים  מפתיע, כה 
של  המדונה  בנוסח  נשגבת  תוגה  זו  אין  אולם  עצובות, 
היום־יום,  זו עצבותה של אשת  או הלנה מטרויה.  הרנסנס 
או  בה  בגד  שבעלה  כיוון  המתייסרת  המניין,  מן  שֵכנה 
שניים  או  פלורין  בידה  ואין  לחם  לפת  שהגיעה  משום 
את  מוחה  האחרת  ערב.  לארוחת  פרגית  בהם  לקנות 
בגין  שמא  או  עמיו  אל  הנאסף  אביה  למראה  דמעותיה 
עליית  את  לפנות  שעליה  לה  המודיע  הבית  מבעל  מסר 

הדירה.  שכר  אי־תשלום  בגין  הגג 

את  ברמברנדט  לראות  גוזמה  זו  תהיה  דומה שלא  אכן, 
מודרני.  המכונה  הריאליזם  אבי 

כמקובל  מצועצעת  נימה  נעדר  שגרתי,  אפור,  ריאליזם 
דורו.  בני  על 

הצייר  ורמר,  יוהנס  של  ביחס  המעטים  ציוריו  נושא 
מדלפט, הוא מה שהיינו מכנים היום "המעמד הבינוני" )עמ' 
161(, ומכאן תיאור השגרה היומית. ההיבט המרתק בתמונה 
החלון  בתאורת  לביטוי  הבא  שבה,  הנטורליסטי  הפן  הוא 
כגון  להדגיש,  הצייר  של  שברצונו  הפרטים  את  המאירה 
וכן  הכד  מן  הניגר  החלב  האישה,  כותונת  הלחם,  סלסילת 
ברובם.  בצל  נותרים  עצמם  האישה  פני  זאת,  לעומת  ידיה. 
שהן  הקדימויות  סדר  את  להדגיש  הנראה  ככל  היא  הכוונה 

הבית.  עקרת  של  דיוקנה  דווקא  ולאו  המלאכה 
ספרדי  אמן   ,)1682-1618( מורילו  אסטבן  ברטולומה 
שאליהם  הקבצנים  ילדי  בזכות  "הפרחח"  בכינוי  שנודע 
היתר  בין  נודע  בציוריו,  הנציח  ואותם  מיוחדת  חיבה  פיתח 
הזמנת  פי  על  לצייר  שהרבה  הנצרות  קדושי  בדיוקנאות 
יוצא  בבחינת  אפוא  היא  בחלון"  "הנשים  תמונת  הכנסייה. 
מלווה  בחלון"  "האישה  מוטיב  הכלל.  על  המעיד  הכלל  מן 
המסתתר  העיקרון  העתיקה.  העת  מאז  הציור  אמנות  את 
המתעוררת  הסקרנות  הוא  המתבוננת  האישה  מאחורי 
האישה  של  הנבוך  צחוקה  את  מעורר  מה  למרָאּה.  בנו 
צחוקה  את  ולהסתיר  עיניה  למראה  להתאפק  המבקשת 
על  ראשה  את  המשעינה  העלמה  רואה  מה  צעיף?  בפיסת 
שמו  הסקרנות.  את  בנו  מחדד  לנו  הידוע  המעט  היד?  כף 
חבל  הגליסיות.   —  Las Gallegas היה  במקור  הציור  של 
ונודע  גליסיה בעת ההיא היה מן העניים בצפון־מערב ספרד 
פרוצות  בשתי  אפוא  מדובר  מזנות.  המתפרנסות  בנשותיו 
פוטנציאלי  לקוח  הנראה  ככל  צדו  עיניהן  ללקוח.  המצפות 
והן מבקשות לעורר  נוסע צרפתי או סוחר פלמי —  — שמא 
 דרכה.  פי  על  אחת  כל  לבו,  תשומת  את 

א אוס אורי י ו רי 1630 רנ ר אנדרומדה הכבולה
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י ר יור נו א רי 1655 רנ ר ניהנדריקה סטופלס בחלון ר רז יור נו א רי 1633 רנ ר אישה צעירה

.1632 רנ ר  אישה צעירה
א אוס אורי נו א י ו רי

רוי נו א ו 1654-1645 רנ ר אישה בוכה
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ז א א Metsu סו ריא  הכובסת
ור י או וזיאו

.1630-1628 ס א פרנ  הצוענייה
ר ו וזיאו

.1660 Vermer ר ור נס יו  מוזגת החלב
ם ר ס א וזיאום רייקס

.1675-1665 ( Murillo) ו ורי אס ו ו ר  נשים בחלון
ו ינ וו נו א י או רי
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קאראווג'ו — אתנחתא מקברית

 — קאראווג'ו  דה  מריזי  )מיכלאנג'לו  קאראווג'ו  את 
עוד   ,)Michelangelo Merisi da Caravaggio
 — איטליה  של  ההומוארוטית  ברשימה  הומוסקסואל 
גלוי  איברם  מלאות,  שפתיהם  הנשיים,  נעריו  את  וראו 
וחלקן  מעניינות,  אינן  נשים   — תאווה  מקרין  וגופם  לעין 
זאת, המקרה  במורשתו האמנותית אכן שולי לחלוטין. עם 
של  ראשו  את  הכורתת  "יהודית  עם  )יחד  מדוזה  של 
הפסיכולוגית  המורכבות  בשל  דופן  יוצא  הוא  הולופרנס"( 

נתן פרויד את דעתו. הציור הוא שילוב  היצירה שעליה  של 
היא  א. המדוזה במיתולוגיה  רבי עוצמה.  של שני מרכיבים 
מחלפותיה  השאול.  מן  מפלצתי  יצור  הרשע,  התגלמות 
לגוש  בה  המביט  את  הופכות  ועיניה  נחשים  להקת  הן 
ניתן  ולא  קאראווג'ו,  של  עצמי  דיוקן  הוא  הציור  ב.  אבן. 
בה  המביט  על  אימה  מפילה  המדוזה  אמנם  אם  להכריע 
בדמות  עצמו,  הצייר  זהו  שמא  או  לאבן,  אותו  והופכת 
 מוות.   עד  המבוהל  נקבה, 

פירנ י אופי רי 1596 ו קאראוו ראש מדוזה
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מגווידו קניאצ'י ועד טיציאן ולורנצו ברניני — 
הסיפוק שלא מן העולם הזה

ַרק ִלי  יחּו  ְוַהּנִ ַהּכֹל  י  ּנִ ִמּמֶ ְקחּו 
ים. ַהחּוׁשִ ְכרֹון  ׁשִ ֶאת 

ֶרת ֶ ְמֻאּשׁ ֶאְהֶיה  ְך  ּכָ
ָהָאָדם. ֵני  ּבְ ל  ִמּכָ

ן  נסו דיקי לי  אמי

שיאו  אל  הגיע  המאוחר  הבארוק  של  הארוטי  ההיבט 
יליד   ,)1663-1601  ,Cagnacci( קניאצ'י  גווידֹו  של  ביצירתו 
רימיני שלחוף האדריאטי, שאת עיקר מלאכתו  כפר במחוז 
נושאיו  את  בוונציה.  ישב  שבהן  בשנים  עשה  זה  בתחום 
בהיסטוריה,  הדרמטיים  המעמדים  מן  האמן  בחר  ונשותיו 
אירועים  המספקת  היוונית,  המיתולוגיה  מן  דווקא  לאו  אך 
חבורת  בקרב  האולימפוס  במרומי  המתחוללים  ספור  לאין 
הפן  ובגרציות.  בסאטירים  וכלה  בזאוס  החל  הארוטומנים, 

מן  דווקא  לקוח  קניאצ'י  של  בארוטומניה  הפרובוקטיבי 
השיכור  נַֹח  זהו  אם  בין  הקודש.  בספרי  הנוצרי  הסיפר 
ובין שזו "מרים המגדלית  )י"ג(  ושושנה במרחץ מספר דניאל 
במידה  הוא  קליאופטרה  של  מותה  זה  במובן  בעלפונה". 

הכלל.  על  המעיד  הכלל  מן  היוצא  מסוימת 
תחת   1845 בשנת  שפרסם  נאה  בנובלה  גוטיה,  תאופיל 
 ,)Une Nuit de Cléopâ tre( קליאופטרה"  "ליל  הכותרת: 

לעיניו:  הנגלית  קניאצ'י  של  יצירתו  את  כך  מתאר 

שנטלה  סדין  אלא  היה  לא  לבושה  ...כל 
ביקשה  במערומיה  ונכלמת   — ממשכבה 
שלא  אלא  העליון.  גופה  פלג  את  לכסות 
הייתה  לבנה  כה  הקטנה.  בידה  הדבר  עלה 
העירום  גופה  בצחות  שנבלעה  הבד  פיסת 
את  עוטה  העששית.  של  החיווריין  באור 
הייתה  חמוקיה,  את  שגילה  העדין  הבד 
הרוחצת  גבירה  ַשיש עתיק של  לפסל  דומה 
אדם  או  פסל  נושמת,  או  מתה  באמבט... 
המזהיר.  יופיה  היה  אחד  גוף,  או  צל  חי, 
התוגה,  ניבטה  הירוקות  עיניה  מזוהר  ורק 
עתה  נותר  לא  בעבר  האדומות  ומשפתיה 

כלחייה...* כמוהו  חיווריין,  ורוד  אלא 

ירד  והסופר הצרפתי  נאה, אולם ספק אם המשורר  אכן 
נניח  אם  גם  זה.  בציור  קניאצ'י  של  הארוטי  הפן  לעומק 
ביקשה  במערומיה  ה"נכלמת  שקליאופטרה  העניין  לצורך 
את  לה  המעניקה  הנחה  העליון",  גופה  פלג  את  לכסות 
גלויות השד הנזעקות  תואר הצניעות, מה עושות אמהותיה 
ומשפת  קליאופטרה  של  מפניה  אחרת,  או  כך  גִברתן.  אל 
ניכרת השָלמה עם המוות. יתרה מזאת, שלווה  הגופה המתה 
בגידות,  פורענות,  גדושת  סוערת  חיים  פרשת  מקץ  ומנוחה 
הזעיר  לנחש  תודות  זאת  כל  מלוכה.  ואובדן  רצח  מעשי 
 הימנית.  זרועה  אמת  על  המתפתל 

http://www.mediterranees.net/romans/cleopatre/ :למקור ראו  *
index.html וינ נו א וזיאו 1658 י קניא ו ווי מות קליאופטרה. 
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מרים המגדלית ותרזה — ההתגלות האורגסטית

דווקא  שלאו  הגם   — ישראל  בת  המגדלית,  מרים  את 
הכנרת,  שלחוף  ִמגדל  מכפר  צדוקים  ממשפחת   — כֵשרה 
קדשה  של  במינו  מיוחד  לשילוב  האוונגלי  הסיפר  הפך 
אחת.  ובעונה  בעת  והקודש  הזנות  את  בנפשה  המשלבת 
זכויותיה בברית החדשה ובכתבים אחרים. בנעוריה  רבות הן 
מתירני.  חיים  בסגנון  ונודעה  תענוגות  לחיי  מרים  התמסרה 
ישוע, נטשה את חייה  כיוון ששמעה את בשורתו של  אולם 
ואף  והייתה למאמינה נחרצת של המסר הנוצרי,  הבוהמיים 
זו שליוותה  היא  יוחנן המטביל עצמו.  על  זה  בנושא  עלתה 
ראשונה  זכתה  והיא  הצלב,  אל  בדרכו  הנוצרי  המשיח  את 
הגנוסטית  אלה, המסורת  בכל  די  לא  כמו  בתחייתו.  לראות 
בנים.  ושני  בת  לו  ילדה  ואף  לישוע  נישאה  שמרים  קובעת 

גולש על עורה בגון השנהב, מביטה  מרים, ׂשערה הזהוב 
על  מכסה  שמרים  והעובדה  הצלב  המוות,  גולגולת  על.  אל 
בתשובה,  חוזרת  המופקרת  שהגברת  לכך  עדות  הם  שדיה 
עם  תבוא  הגאולה  לפיה  אשר  אלוהית  להארה  זכתה  שכן 
ניכרת השפעת  רני  של  ביצירתו  המשיח.  ישוע  של  צליבתו 
פניה  בתווי  בעיקר  ביטוי  לידי  שבאה  רפאל,  של  סגנונו 

הגברת.  של  והתואמים  העגולים 
מרים של טיציאן, החוזרת בתשובה, עדיין לבושה בסגנון 
וׂשערה  שדיה,  את  מגלה  מטה  הגולשת  הכותונת  מתירני. 

מותניה.  על  גולש   — ההפקרות  סמל   — המתולתל 
אמנם  לכת.  מרחיק  ג'מפייטרינו,  לאונרדו,  של  תלמידו 
עירומה  עדיין  היא  אך  הענוגות,  מפניה  קורן  האמונה  חסד 

.1635 Reni רני ו ווי  מרים המגדלית חוזרת בתשובה
אר ור י ו ר וו נו א וזיאו
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 מרים המגדלית בגלימה אדומה.
ירים יו י Giampietrino רינו פיי ס יו

י פר אוס 1515 ו ר יוריו ים ר יק י ו אונר

 מרים המגדלית חוזרת בתשובה.
ור ר פ סנק אז י אר וזיאו ר 1560 יא י

.1665 י קניא Maddalena sv enuta) מגדלנה בעלפונה 
א רו יק נו א י או רי

רניני ו ורנ אני ו  שיכרון החושים של תרזה הקדושה
א. רו ורי וי רי סנ נסיי 1652-1647

.

היצירה האלמונית עד שנות התשעים של המאה הקודמת זכתה להכרה בינלאומית עם פרסום רב־המכר "צופן דה וינצ'י" מאת דן   *
בראון. שורה של מומחים לנושא בוחנים את האפשרות שהציור המיוחס לג'מפייטרינו הוא פרי מכחולו של לאונרדו עצמו. 
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את  מושכת  היא  עליה,  ניחתה  הקודש  שרוח  כיוון  למחצה. 
הגלימה השקופה לחלוטין ממותניה מעלה — הברקת הומור 

הצייר.  של  לזכותו  לזקוף  שיש 
 — הארוטי  מיצויו  אל  הנושא  את  שהביא  מי  אולם 
ב"מגדלנה  קניאצ'י  גווידו  הוא   — הפורנו  מסף  הרחק  לא 

שלו.  בעלפונה" 
אמילי  מאת  המוטו  בשורות  חושים"  "שיכרון  הביטוי 
 ”ecstasy“ התיבה  את  להחליף  בא  לעיל(,  )וראו  דיקינסון 
וייחום. ואכן, האקסטזה במובן  במקור, ביטוי הטעון חושניות 
זו הנשקפת מן התמונה. לא ברור מי הוא זה  האורגסטי היא 
בחיקה,  המוות  גולגולת  אולם  סיפוקה,  את  לגברת  שהעניק 
הצלב המושלך כלאחר יד ארצה, ככלי שאין בו חפץ, השרשרת 
הקרועה, ומעל לכול הלחיים הסמוקות הם אכן עדות מרחיקת 

הזה.  העולם  מן  לסיפוק שלא  לכת 
 L’Estasi di( פסל "שיכרון החושים של תרזה הקדושה" 
רניני, נחשב  ּבֶ ג'אן לוֶרנצו  Santa Teresa(, פרי מפסלתו של 
סל מספר  לאחת מיצירות המופת של הבארוק המאוחר. הּפֶ
המסדר  מן  נזירה   ,)Á vila( מאווילה  תרזה  של  סיפורה  את 
ידי האפיפיור אינוקנטיוס  הכרמליטי. היצירה, שהוזמנה על 
בתמורה שכר  קיבל  סל  והּפַ  ,1652 בשנת  הושלמה  העשירי, 
של  השנתי  שכרו  על  העולה  סכום  סקודי,   ,000 של  נאה 

ההיא. בעת  מיומן  מלאכה  בעל 
תרזה,  של  מזיכרונותיה  יצירתו  נושא  את  נטל  ברניני 
עם  פגישתה  לאחר  שידעה  החושים  שיכרון  את  המתארת 

מלאך:

וקצהו  זהב  דקר  מולי  מושיט  אותו  ...ראיתי 
מבוער. הוא דקר אותי שוב ושוב בלבי וחדר 
מגופי  הדקר  את  ששלף  לאחר  תוכי.  אל 
ידעתי אושר של אהבת אלוהים. הכאב היה 
ערֹוך  היה  לא  אך  מפי,  נמלטה  וזעקה  רב 
פיזי  אינו  הכאב  שידעתי...  העונג  לחדוות 
בו.  מרכזי  חלק  לגוף  כי  אף  נפשי,  אם  כי 
ממנה,  מתוקה  שאין  אהבה  של  חיבוק  זהו 
בניסיון  אותי  שזיכה  לאלוהים  מודה  ואני 

זה.* מופלא 

שיכרון  תיאור  את  הן  לפרש  נטו  שרבים  לציין  למותר 
של  בפסלו  ביטויה  את  והן  עצמה  בידי  תרזה  של  החושים 
למראה  בעיקר  זאת  אורגזמה,  של  אופייני  כמייצג  ברניני 
עצמו  לאקאן  ז'אק  פניה.  והבעת  תרזה  של  גופה  תנוחת 
מה  "כל  וכותב:  היצירה  של  האורגסטי  ההיבט  את  מנתח 
ברניני  של  פסלו  את  ולראות  ללכת  הוא  לעשות  שעליך 
כל  אין  מיני,  בפורקן  שמדובר  מיד  להבין  מנת  על  ברומא, 

בכך.** ספק 
דורו — בנוסח:  בני  הביקורת שהוטחה בברניני עוד מפי 
אל  הנצרות  בתולות  בין  והצנועה  הקדושה  את  גרר  "ברניני 
ממקומו.  הפסל  את  לסלק  דרשה   — הטומאה..."  אשפתות 

 The Life of St. Teresa of Jesus by Saint of Avila Teresa :מתוך  *
http://www.gutenberg.org/ebooks/8120

Jacques Lacan ( ”Encore“, Sem. X X : 70-71) .  **

פר שכרון החושים של תרזה
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של  ורעהו  ההיסטוריון   ,)Mascardi( מסקרדי  אוגוסטינו 
טען  כאשר  תחכום  ביתר  התופעה  את  ניתח  ברניני, 
של  ההתגלות  על  משליך  ברניני  של  בפסלו  ש"המתבונן 
עם  קודש".  לחילול  מביא  ובכך  המיניים  יצריו  את  תרזה 
את  "לסלק  תוקף  בכל  סירב  הקדוש  שהכס  לציין  יש  זאת 
כל  לעיני  גלויה  ומעלה  שנה   360 זה  ניצבת  וזו  הטומאה", 

ברומא. ויטוריה  דלה  מריה  סנטה  בכנסיית  אורח  עובר 

על הנעורים שלא ישובו עוד
ונוס —  "אישה עם מראה" הוא מוטיב מקובל בציור, כאשר 
על מנת להתבונן  בראי  — מביטה  נאה אחרת  גבירה  כל  או 
)Do( הצייר הספרדי  דו  ולזכות ברגע של נחת. חואן  ביופיה 
והעניק לנו  ניצל את המוטיב המקובל  מתחילת המאה הט"ז 
זו שוב איננה עלמת  אף הוא אישה מתבוננת במראה, אולם 
וראו   — עיניה  ממראה  המזועזעת  בוגרת  אישה  אם  כי  חן 

במצח.  האוחזת  ימינה  את 

והמדינאי  הפילוסוף   ,)Burke( ברק  אדמונד  זה  היה 
של  המביך  הנושא  על  סאטירי  שיר  לחבר  שראה  האירי, 

במועד. שלא  בראי  התבוננות 

I look in the mirror
And what do I see?
A strange looking person
That cannot be me

ֶאְתּבֹוֵנן ְרִאי  ּבָ
ֵעיִני ְוקֹוֶלֶטת 

מּוָזָרה מּות  ּדְ ֵמֵעין 
ֲאִני. ה  ֵאיֶנּנָ ׁשֶ

ְצִעיָרה ֲאִני  י  ּכִ
ֶנת ֶ ְמֻדּשׁ ּכֹה  ְולֹא 

ְרָאה ּמַ ּבַ מּות  ַהּדְ מֹו  ּכְ
ִמְתּבֹוֶנֶנת. ֲאִני  ּה  ּבָ

ְראֹות ַהּמַ ֵהיָכן  ָהּה, 
ְלָפִנים, ּנֹוְדעּו  ׁשֶ

ׁש ּטַ ּלֻ ׁשֶ ְרִאי  מֹו  ּכְ
ִנים. ׁשָ ָלֶמד  ֶטֶרם 

ּנּוי ׁשִ ָחל  ּכֹל  ּבַ ֵהן 
נּו ִעּמָ ימּו  ְוַתְסּכִ

ֵאיָנן ׁשּוב  ְראֹות  ּמַ ׁשֶ
ָיַדְענּו. ַעם  ּפַ ׁשֶ ִפי  ּכְ

ׁש ֲחׁשָ ַאל  ן  ּכֵ ְוַעל 
ַצח ַהּמֵ ַעל  ָמִטים  ִמּקְ
י ְלּתִ ּכַ ִהׂשְ ם  ּגַ ה  ִהּנֵ י  ּכִ

ָלֶבַטח: ְדַבר־ָמה  ּבִ

ֵאיָנן ׁשּוב  ֵניֶכם  ּפְ ִאם 
ְונֹוי, יִֹפי  ֵלמּות  ׁשְ

ְרָאה  ַהּמַ זֹו  ָאז  י  ּכִ
 ּנּוי.  ׁשִ ת  ַהּדֹוֶרׁשֶ

יורק ניו י רופו וזיאו 1645 Do ו וא אישה עם מראה
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ניקולא פּוֶשה — על מפתן הרוקוקו

הנודעים  מן  דווקא  לאו   ,)1733-1653  ,Fouché( פושה 
הנושא  זה  הוא  בעידן הבארוק המאוחר,  ציירי צרפת  שבין 
בא  הדבר  הרוקוקו.  ראשית  של  האסתטי  המסר  את  עמו 
פרי  "ּפֹומֹוֶנה"  בציורי   — משהו  מפתיע  אכן   — ביטוי  לידי 

מכחולו. 
במיתולוגיה  הפרי  אלת  הייתה   )Pomone( פומונה 
מקבילה  ללא  בלטינית(,  פרי   —  pomum( הרומית 
עונות  אל   ,)Vertumnus) ורטומנוס  היווני.  בפוליתיאיזם 
"גינת" פומונה ואף לשאתה  וגני הפרי, זכה לחדור אל  השנה 

לאישה, לאחר שלבש דמות של אישה זקנה )וראו את דמותו 
וזהו המסר שמבקש  בציור(. סמלה של פומונה היה השפע, 
פושה להעביר בדמותה. שתי הגבירות זהות לחלוטין בפניהן 
אידיאל  של  האסתטי  העיקרון  פי  על  עוצבו  שכן  ובגופן, 
הנוף,  רקע  את  להוסיף  יש  אלו  אל  הבארוק.  בעידן  היופי 
השד  של  הארוטי  הרמז  את  השתיים,  של  הגוף  שפת  את 
קרי:  ומקדם,  מאז  המיני  הפיתוי  סמל  התפוח,  ואת  הגלוי 
ואילך סלולה הדרך אל הראוותנות  וחוה — מכאן  מאז אדם 
 הרוקוקו.  של  המוקצנת 

פ ו נו א וזיאו 1700 פו א ניוק יפומונה פר אוס 1704 פו א ניוק ֶורטּומנּוס ופומונה
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הגבירה בכלוב הזהברוקוקו

ורסאי ו אר 1775 Gautier d’ A goty י ו א י ו ר אנ מארי אנטואנט

פרק 11
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נאוו170 י ר

מוקצן  ביטוי  לידי  בא  הרוקוקו  של  הדקורטיבי  העולם 
מחקיהם  ספור  ואין  ורסאי  ארמונות  של  הפנים  באדריכלות 
על  העולה  הגודש  ורוסיה.  אוסטריה  גרמניה,  צרפת,  ברחבי 
דיוקנאות  עמוסי  קירות  גילופי  תקרה,  פיתוחי  של  גדותיו 
ושופעי מיתולוגיה, ריהוט מגולף הזוהר בזהב פרוויים ומרופד 
המַשכן  זהב  של  לכלוב  הופכים  אלה  כל  סגולה,  בקטיפה 
במידה  והופכות  עיניים  מנקר  פאר  לבושות  דמויות  בקרבו 
האבסורד.  ותיאטרון  ארטה  דל  בקומדיה  לשחקנים  מסוימת 
לואי  השמש,  מלך  בימי  לשיאו  שהגיע  הבארוק  סגנון 
יצאה  הבשורה  הרוקוקו.  בעידן  מדרגה  לקפיצת  זכה  ה־14, 
קצר  זמן  בתוך  הפך  גבירות החצר  הבד של  עיצוב  מוורסאי. 
ורסאי" —  "צו  כולה, במה שנהוג היה לכנות  לאופנת אירופה 
בצוואר  הצטיינה  הבארוק  יפיפיית  אם   .Versailles diktat
הרי  המציאות,  סף  על  עדיין  היה  מותניה  היקף  אך  ברבור 
האפשר,  ככל  גזרתה  את  להצר  מחויבת  הרוקוקו  שגבירת 
וחשוקה  מהדקת  תחבושת  של  בסיוע  זאת  עושה  והיא 
בתולה  היא  אחת  כל  לא  שהרי  די,  לא  בכך  אולם  באבנט. 
גזרה  של  רושם  לקבל  מנת  על  כן,  כי  הנה  שש־עשרה.  בת 
את  שילדה  יותר  בוגרת  מטרוניתא  אצל  גם  במיוחד  צרה 
אגן  את  להרחיב  יש  לעד,  אבדה  הדקה  וגזרתה  צאצאיה 
הגברת  למותני  המחובר  מתלה  על  אפוא  נותנים  הירכיים. 
את הקרינולינה, שמלות פאר רקומות המרחיבות את הירכיים 
המחוך  יבוא  האבנט  מעל  האנטומי.  מרוחבן  ויותר  כפליים 
ולדחוס  המותן,  את  להצר  כפול:  ותפקידו  הוא,  אף  המהודק 
ככל  שייחשפו  מנת  על  מעלה  כלפי  הגברת  של  שדיה  את 
האפשר מעל המחשוף הנדיב. הזרוע נתונה עד מרפק בשרוול 
ואת  השחונה  היד  את  זה  באופן  להדגיש  כדי  ממדים,  רחב 
האצבעות הדקות. הפאה הנוכרית שעל ראש הגברת אמורה 
החזה.  על  הגולשות  מחלפות  שפע  של  הידור  לה  להוסיף 
הנוכרית  הפאה  שלעומת  לציין  יש  מוסגר  במאמר  כי  אם 
הנשית  הפאה   — אחת  לא  הגרוטסקית   — הרוקוקו  גבר  של 
האופנה,  במיטב  לבושה  שהגברת  כיוון  עתה,  יותר.  טבעית 
את  ולאפר  ספור,  לאין  עדיים  עליה  לתלות  אלא  נותר  לא 

עז.  באדום  שפתיה  ואת  מפתה  בסומק  לחייה 
בניגוד מפתיע משהו לסגנון הארוטי של חלק  זאת,  עם 
חסוי,  נותר  האישה  גוף  של  התחתון  החלק  העליון,  הגוף 
על  הנגררים  האופנה  מלבושי  בשפע  כליל  נסתרות  ורגליה 

בלכתה.  הארץ 
ספק אם עקרונות אלו של אופנת הרוקוקו באים לביטוי 
יותר מזה שבתמונתה של מארי אנטואנט, האידיאל  מוקצן 
המאה  של  השנייה  במחצית  האישה  יפי  של  האולטימטיבי 
1775, מארי בת  היא  גוטיה. השנה  — פרי מכחולו של  הי"ח 
ואונה, עולה בנקל על בעלה המשמים,  יופיה  עשרים, בשיא 

המלוכה.  כס  על  הכושל  המנעולים  חובב  ה־16,  לואי 
כישרון  ברוך  אמן   ,)Kucharsky( קוחרסקי  אלכסנדר 
מארי.  של  החצר  צייר  למעמד  ב־1790  זכה  פולין,  יליד 
הגיליוטינה,  בכיכר  מותה  טרם  בלבד  שנים  שלוש  זה  היה 
העריפה.  מעמד  אחרי  או  לפני  בוצע  הציור  אם  לדעת  ואין 
המלכה  האידיאליזציה של  פן  הדיוקן  מן  נעדר  מקום,  מכל 
 ,38 בת  היא  אלינו  הניבטת  הגבירה  דיוקניה.  ברוב  המקובל 

של  המרומם  מעמדה  את  ממנה  לשלול  ניתן  לא  כי  ואף 
על  דווקא  וזאת  אותותיו.  את  בה  נותן  הגיל  צרפת,  מלכת 
סומק  המקושתות,  הגבות  הגדולות,  העיניים  אידיאל  רקע 
ביצירה  לזהות  ניתן  בהחלט  האדומות.  והשפתיים  הלחיים 
הרוקוקו.  דמדומי  ראשית  את  קוחרסקי  של  הנטורליסטית 
הריאליסטי  הפן  הדוגמאות האופייניות להתבטלות  אחת 
זו  היא  הרוקוקו  בעידן  היופי  אידיאל  בפני  פני המצוירת  של 
לצייר  שזכה  מי   ,)1766-1685  ,Nattier( נטיה  מרק  ז'אן  של 
פני  סגנון  את  קבע  נטיה  ה־15.  לואי  של  החצר  גבירות  את 
הגברת בלי שיהיה קשר כלשהו בין הדיוקן המצויר למציאות. 
זו, הציור קיבל ֵשם  על מנת להעניק רציונל לעובדה תמוהה 
בקלסתר  זכתה  המצוירת  והגבירה  מיתולוגית,  דמות  של 
הנחשב להתגלמות היופי. באופן זה זכו שתי גבירות נכבדות 
— מאדאם דה פומפדור, פילגש־העל של המלך, ומאדאם דה 

דיאנה.  בשם   — בחצר  בכיר  שוע  אשת  מזון־רוג', 
זה אחר  בנושא  הולך  בושה, מבכירי הרוקוקו,  פרנסואה 
אידיאל  מסכת  את  פומפדור  של  פניה  על  ומלביש  קודמו 
האופנה. זאת בלי להזדקק לגיבוי מיתולוגי. יתרה אף מזאת, 
נטיה,  של  מזו  שנים  בשבע  הבוגרת  בושה,  של  פומפדור 
טבעי  אפוא  זה  היה  לפחות.  שנה  בעשרים  צעירה  נראית 
בנשים.  היפה  של  דמותה  את  לבתו  העניק  שהאמן  בלבד' 
ִהכתיבה  בוורסאי  החצר  נשות  שלהקת  לציין  למותר 
ובחינה  הצרפתית,  האצולה  נשות  בקרב  האופנה  סגנון  את 
מכנה  על  מעידה  הרוקוקו  דיוקנאות  שאר  של  מקרוב 
משותף. מבנה פנים אובלי, שיער שופע אסוף לאחור, עיניים 
ולחיים  ואדומות  מלאות  שפתיים  מקושתות,  גבות  גדולות, 
 Joie de vivreה־ חיים"  "שמחת  על  המעידות  סמוקות 
 ורסאי.  של  הזהב  כלוב  בנוסח 

רפ י פר אוס 1793 רסקי קו ר סנ א מארי אנטואנט
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171 רוקוקו

בדמות דיאנה.  מאדאם דה פומפדור
י סנ וזיאו 1743 N attier י נ רק א ז

רוז' )Maison-Rouge בדמות דיאנה.  מאדאם דה מזון
.1756 י נ

.1750 Boucher ו פרנסוא  מאדאם דה פומפדור
רוואר רסי אוני פו וזיאו

.1760 ו פרנסוא  דיוקן בתו של האמן
פריז ז קוניאק וזיאו

indb   171.הוואנה יתרבג 04/11/2013   14:32:44



נאוו172 י ר

אנטואן ואטו — שיירי הבארוק בדיוקן

סדר  פי  )על  נמנים  הרוקוקו  ציירי  טריומוויראט  עם 
פרנסואה   ,)1721-1684  ,Watteau( ואטֹו  אנטואן  כרונולוגי( 
פָרגֹונאר  אונורה  וז'אן   )1770-1703  ,Boucher( בּוֶשה 
הצעד  את  אמנם  עשה  ואטו   .)1806-1732  ,Fragonard)
והוא  הרוקוקו,  לכיוון  הבארוק  מגמות  הקצנת  של  הראשון 
ספור  ואין  אחריו  הבאים  שני  של  דרכם  את  שסלל  זה 
עדיין  שמר  הנשים  בדיוקנאות  דווקא  זאת  עם  מחקיהם, 

ואטו על איפוק מסוים המאפיין את הבארוק ביחס לרוקוקו, 
הצייר  של  האינדיבידואליזם  על  שמירה  היתר  בין  הכולל 
על  עדיין  שורה  מלנכוליה  של  חוט  למשל,  כך,  והמצויר. 
ציוריו, מרכיב שילך לאיבוד כליל בהתמכרות עידן הרוקוקו 
fê, ביטוי שתרגומו הוא בעייתי ביותר  te galanteלאופנת ה־
"נשפי  ולאו דווקא מילולית:  ונעניק לו אפוא חלופה תוכנית 
חשק", שבמהלכם ביקשה אצולת החצר להביע את אשליית 

ר רו אוס 1716 Watteau ו וא וא אנ אישה צעירה יושבת
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173 רוקוקו

זאת  להביע  היטיב  ואטו  לעיל.  הנזכרת   Joie de vivreה־
הטבע,  בחיק  לרוב   — ורסאי  באצולת  גדושים  ענק  בציורי 
החצר,  ושועי  סגולה  אבירי  בידי  מחוזרות  יפיפיות  נשים 
ידוניות  נדלה של שמשיות, כפפות, מניפות,  וכן שפע בלתי 

פאר.  וצווארוני 
המשוחררים  הצנועים,  ברישומיו  דווקא  זאת,  עם 
הנטורליסט,  ואטו  את  נמצא   ,fê te galanteה־ מהמולת 
מחובת  כליל  משוחרר  ספונטני  רגע  שבידו  בחרט  הלוכד 
רישום  יושבת",  צעירה  "אישה  היא  כזאת  השליט.  הסגנון 
הדיוקן המלאכותי המעוצב  היפוכו של  רבה  שהוא במידה 
של  ׂשערה  מתייפייף,  ולא  ספונטני  רישום  זהו  בקפידה. 
ומתבוננת  שדיה  את  לכסות  מבקשת  היא  פזור,  הגברת 
בא  יופיה  זרועה.  על  שנחת  בפרפר  חיבה  של  במבט 
על  הסולד.  ובאפה  הגבוהות  הלחיים  בעצמות  לביטוי 
אולם  הידיים,  לשתי  זקוקה  היא  שדיה  על  לכסות  מנת 
מונע ממנה את המעשה,  זרועה  על  בפרפר שנחת  העניין 
אותו  את  לתמונה  המעניק  הוא  זה  משעשע  וקונפליקט 

מסכת  של  הקיפאון  תחת  וריאליסטי  ספונטני  עין  הרף 
האופנה.

תמונה  מתוך  שנשלף  כפרט  כמוה  הקפריזית"  "העלמה 
פנורמית, מציגה היטב את הפן הריאליסטי של ואטו, החורג 
ממבע  החוגג.  ההמון  תמונות  של  השבלונית  לשגרה  מעבר 
אהבה  זו  אם  יודעים  איננו  הגברת  של  גופה  ושפת  פניה 

חיזורים. של  בשלב  קצר  זמן  פסק  שמא  או  נכזבת 
אינה  המחזר  עם  ספסל  על  העמוק  במחשוף  העלמה 
נימה  מקרינה  היא  זאת  עם  הצניעות,  התגלמות  בהכרח 
הגבר  אל  בגבה  יושבת  היא  לב.  גבהות  או שמא  עלבון  של 
העוגב; הסומק על לחייה עשוי לנבוע מן העלבון שפגע בה 
ואולי הסומק הוא דווקא ביטוי לתאווה  המחזר הנלהב מדי. 
והנה  לכת  הרחיק  שהמחזר  לכך  סימן  זהו  האם  מאופקת. 
ימינה המרימה את השמלה(,  )וראו את  רגע  עוד  היא קמה 
למיודענו  לרמז  הבא  מתוחכם  שלב  לעוד  הכוונה  שמא  או 
ולשקוד על  יש ברצונו להשיג את היעד עליו להוסיף  שאם 
 המלאכה. 

La Boudeuse)  העלמה הקפריזית
אז י אר וזיאו 1718 ו וא
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פרנסואה בושה — ההבקעה הארוטית

נותן פורקן  ואטו,  )1770-1703(, תלמידו של  פרנסואה בושה 
גבולות  המיתולוגיה.  מן  בציוריו  הרוקוקו  של  הארוטי  לפן 
בושה  של  החושניות  ודמויותיו  נפרצים,  הבארוק  מוסר 
לסף   — מיתולוגי  סיפור  של  באצטלה   — אחת  לא  נושקות 
שהעדפנו  והברבור",  "לדה  את  משל  לצורך  וראו  הפורנו. 
את  בנקל  ימצא  המעוניין  אולם  זה,  בכרך  להביא  שלא 
המיוחם  לזאוס  ערוותה  את  ומגלה  רגליה  הפושקת  לדה 

לברבור. המחופש 
של  הארוטי  לפן  בושה  של  המכרעת  תרומתו  זאת,  עם 
הרוקוקו היא דווקא בציור אשת בשר ודם שאינה נמנית עם 

בת  נערה  של  למערומיה  היא  והכוונה  האולימפוס.  גבירות 
ארבע־עשרה, אחת לואיז או'מרפי, בתו של דניאל או'מרפי, 
שבצרפת.  ברּוֶאן  סנדלר  של  למעמד  שהידרדר  אירי  קצין 
את  האם  ֶהעתיקה  לעולמו,  הלך  האירי  שהסנדלר  לאחר 
בספר  מספר  קזנובה  ג'קומו  לפריז.  ילדיה  עם  משכנה 
השחקנית,  אחותה  בבית  לראשונה  בה  פגש  כי  זיכרונותיו 
"יצור לבוש סחבות,  והיא ילדה בת שלוש־עשרה בעת ההיא: 
דאג  הנודע  השמלות  רודף  יפהפה."  זאת  עם  אבל  מטונף, 
להפשיט את הסחבות מגופה, והזמין את תמונת העירום של 
ונפעם,  מגורה  וזה,  המלך,  של  לידיו  הגיעה  התמונה  לואיז. 

ינ י ק פינקו 1752 ו פרנסוא ( O ' Murphy) לואיז או'מרפי 
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פי קזנובה,  מיהר לצרף את הנערה אל חבורת פילגשיו. על 
המקורי  הציור  מן  העתק  היא  בושה  של  הנודעת  יצירתו 
בציור  בדבריו.  אמת  יש  אם  ספק  אולם  עצמו,  הוא  שיזם 
השנה  ארבע־עשרה,  בת   ,1737 ילידת  העלמה,  בושה  של 

מלכותו.  להוד  הרתה  שבה 
עם פרסומה עוררו מערומיה של לואיז שערורייה בציבור. 
אולם זו התבררה במהרה כלא יותר מסערה בכוס מים. הייתה 
ה־15  לואי  של  מפילגשיו  שאחת  הראשונה  הפעם  אמנם  זו 
מיתולוגיים,  שמות  מאחורי  להסתתר  בלי  בעירום  הופיעה 
של  המעלות  בסולם  שלב  עוד  אם  כי  זה  היה  שלא  אלא 
נוסח הרוקוקו, ותמונת העירום של לואיז  המתירנות הארוטית 

החדש.  הסגנון  של  נערץ  לסמל  במהרה  הפכה 
קזנובה מכל מקום הביע את התפעלותו מן הציור, ובספרו 

וכותב: האמן  את  לשבח  לנכון  רואה  הוא  האוטוביוגרפי 

על  שוכבת  היא  מושלמת.  העלמה  ...תנוחת 
ראשה  כר,  על  נחים  והחזה  הזרועות  בטנה, 
את  לצייר  היטיב  הפיקח  האמן  מעט.  מוטה 
עיני  כי  עד  רב,  כה  בכישרון  וירכיה  רגליה 

שאר  אחר  מלבקש  נלאות  אינן  המתבונן 
הנסתרים...* חמוקיה 

חייה  טעות  את  עשתה  שלואיז  לציין  הראוי  מן  עוד 
כאשר, לאחר שילדה את צאצאיו של המלך, ביקשה לחתור 
תחת מעמדה של מאדאם דה פומפדור — תאוות נפשן של 
סולקה  היא  לבוא.  איחר  לא  העונש  בחצר.  קורטיזנות  עוד 
הצליחה  בנישואיה,  כשלה  נישאה,  פנים,  בבושת  מוורסאי 
בת  והיא  טובה  בשיבה  ונפטרה  המהפכה,  אימי  את  לשרוד 

ההיא.  בעת  מופלג  גיל  במותה,   77
לּבּוֶשה.  טינה  שמרה  לא  עצמה  פומפדור  דה  מאדאם 
שכך  כיוון  תועלת.  לה  יביא  שכישרונו  היטב  הבינה  היא 
פרׂשה עליו את חסותה, הזמינה אותו לקשט ביצירותיו את 
לצייר  במהרה  הפך  והאיש  פריז,  שבחוצות  ארמונה  חדרי 
להעלות  דאג  מצדו  ּבּוֶשה  ואטו.  מות  לאחר  בצרפת  הבכיר 
שורת  היא  לכך  ועדה  היופי,  אידיאל  לגובהי  הפטרונית  את 
 מכחולו.  מפרי  המאדאם  של  הדיוקנאות 

 Jacques Casanova, Histoire de ma vie. É ditions Robert  *
Laffont, 1993,Paris.
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פרגונאר — "הכהן הגדול של אמנות הרוקוקו"

)Fragonard(, "הכהן הגדול של אמנות  ז'אן אונורה פרגונאר 
להעניק  ביקש  גוטיה,  תאופיל  זאת  שציין  כפי  הרוקוקו", 
ורבו, פרנסואה בושה, ממד מתוחכם  לפן הארוטי של מורו 
ואכן,  זו או אחרת.  גילוי מערומיה של קורטיזנה  יותר מאשר 
זכה פרגונאר להביא לביטוי אולטימטיבי את רוח  זה  במובן 
שם  באיטליה,  הצייר  שהה   1761-1756 בשנים  התקופה. 
טֵייּפֹולֹו,  בנוסח  והעגבני  המאוחר  הבארוק  סגנון  את  ספג 
ָקראצ'י. עם שובו לפריז התמסר לנושא  ֶלה  וָאניּבָ קאראווג'ו 

ו"בירת  החטאים"  ב"עיר  ההיא  בעת  הפופולרי  הארוטי, 
צדקנות  של  משמינית  ביותר   — שציין  כפי  הזימה",  תועבת 

וולטר.   — מעושה 
וג'ון   )Honour( יו הונור  "הנדנדה", כך על פי חיבורם של 
מאצילי  אחד  ידי  על  תחילה  הוזמן   *,)Fleming( פלמינג 
 ,)Saint-Julien( סן־ג'וליין  דה  הברון  הנראה  ככל  החצר, 

 Hugh Honour and John Fleming, The V isual Arts: A H istory.  *
Prentice Hall;  2002

ו ונ אס וו אוס 1765 ונאר פר אונור א ז La Balancoire) הנדנדה
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נודע מן העת ההיא. הברון ביקש להזמין את  רודף שמלות 
הנודעים  מן   ,)Doyen( דֹוֶין  פרנסואה  גבריאל  אצל  היצירה 
סיפר  ההצעה,  את  שדחה  דוין,  עת.  באותה  פריז  ציירי  בין 
 ,)Collé( בהתרגשות על המעשה לידידו הסופר, שרל קולה 
שרל  מתאר  וכאן   —  "...? מאמין "היית  דבריו:  את  רשם  וזה 
מנכבדי  אציל  עם  לפגישה  דוין  הוזמן  כיצד  לקורא  קולה 
"בית  אל  הגיע  כיצד  שמלות,  כרודף  לשמצה  הידוע  החצר 
בחברת  אותו  ומצא  אריסטוקרט  אותו  של  התענוגות" 
מתשוקה  "מת  שהוא  לו  וגילה  אליו  פנה  זה  וכיצד  פילגשו, 
בישוף,  בידי  המונפת  נדנדה  על  פילגשו  תתואר  בו  לציור 
בעוד הוא עצמו מסתתר בשיחים מול העלמה ושוזף בעיניו 
אל  הנאות שעה ששמלתה מתרוממת  ירכיה  את  החומדות 

על.
שמן  סרקסטית  בהערה  להמליץ  לנכון  ראה  אמנם  דוין 
יהיה אם העלמה תניף את נעלה אל על, זאת על מנת  הדין 
כאמור,  סירב,  זאת  עם  בחמודותיה,  להתבונן  עליו  שיקל 
מי  לפרגונאר,  ההצעה  את  והעביר  העבודה,  את  לקבל 
ונרתם לעבודה במרץ רב. הציור הושלם  שקפץ על המציאה 
לצייר  שהקנה  רב  לפרסום  זכה  הצגתו  עם  ומיד  ב־1767, 
אצולת  מקרב  הדיוקנאות  מזמיני  אצל  מסחררת  הצלחה 
פילגשו של   ,)du Barry( בארי  דו  הקונטסה  ביניהם  החצר, 
הפך  עצמו  הציור  חסותה.  את  עליו  שֶהאצילה  ה־15,  לואי 
הרוקוקו,  עידן  של  הארוטי  ההיבט  לסמל  היום  ועד  מאז 
גדולי הציור של  נכבד בטריומוויראט  זכה למעמד  ופרגונאר 

ובושה.  ואטו  עם  יחד  התקופה 

הנודעת,  היצירה  של  וצורני,  תוכני  קצר,  ניתוח  להלן 
רוח  את  אחרת,  אמנות  יצירת  מכל  יותר  להביע,  האמורה 
השורה  החיים"  "שמחת   —  Joie de vivreה־ התקופה, 
האצולה.  כת  של  המציאות  מן  והמנותק  המוגף  בעולמה 
יצירתו בתכנים סמויים שמֵעבר  עם זאת טוען פרגונאר את 
המעניקים  אלו  והם  "ספונטנית",  חיים  שמחת  לאותה 

ומרתק. נסתר  פן  לתמונה 
הרעיה  את  הושיב  אכן  המזמין,  בקשת  פי  על  פרגונאר, 
את  להציג  מיטיבה  היא  שבו  בשלב  הנדנדה  על  הצעירה 
דוין  של  הצעתו  את  קיבל  הוא  מאהבה.  לעיני  חמודותיה 
הרמת  את  בכך  להצדיק  מנת  על  הגברת,  נעל  את  והעיף 

הרגל. 
את  המניף   — הבישוף  רעיון  על  ויתר  פרגונאר   — הבעל 
רעייתו קלת הדעת, שרוי בצל, ככל הנראה על מנת שיקשה 
את  המושך  ודולפין  קופידונים  שני  נמצא  לימינו  לזהותו. 
ונוס, סמל לפרץ אהבה שזכה בעידן הרוקוקו  מרכבתה של 
לביטוי ארוטי בעיקר. קופידון אחד מביט מרותק למתרחש, 

מיאוס.  ושמא  מבוכה,  של  במבע  עיניו  את  מסיט  השני 
ימינו,  על  נשען  העבות,  בשיח  המסתתר  עצמו,  המאהב 
ההיבט  הפילגש.  של  ירכיה  אל  כובעו  את  מניף  ובשמאלו 
בין  היה  בעובדה שהכובע  ביטוי  לידי  בא  האירוני במעשהו 
ומסתיר  במערומיו  הנתפס  הגבר  של  ארוטי  לסמל  היתר 
את מבושיו במגבעתו, הוא מונף — אינסטינקטיבית לכאורה 
מאבד  המעשה  העלמה.  ערוות  את  להסתיר  מנת  על   —
ער  שאיננו  המודרני,  המתבונן  בעיני  הארוטי  העוקץ  את 

ר ו וזיאו 1769 ונאר פר רדיוקן דידרו ו וזיאו 1770 Houdon ו או וא אנ א ז דיוקן דידרו
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באמצע  רק  נשי  לבוש  לפריט  הפכו  שתחתונים  לעובדה 
"מטעמים  גלויה  נותרה  המפשעה  אז  עד  וכי  הי"ט,  המאה 
כן, המראה הנחשף לעיני המאהב הוא  כי  של היגיינה". הנה 
יעד תשוקתו האולטימטיבי, והנפת הכובע אינה כאמור אלא 
אינסטינקטיבית בעלת משמעות סרקסטית במקרה  תגובה 
הנחלצת,  הנעל  מעוף  את  מאזן  הכובע  מזאת,  יתרה  הנדון. 
)וראו את הנעל  שאף היא סמל ארוטי של אובדן הבתולים 
וחשיפת  הרגל  להנפת  עילה  וכאן  סינדרלה(,  של  האבודה 

תכולותיה. על  המפשעה 
כן  על  הניצב  קופידון,  של  לכיוונו  מונפת  עצמה  הנעל 
שפתיו  על  אצבעו  את  ומניח  כיאות  עירום  תגליפי  עטור 
"שפתי  בבחינת  בסוד  הניאוף  מעשה  את  לשמור  מנת  על 

חתומות".
של  הגלויים  תכניה  את  המרכיבים  אלו  לפרטים  מֵעבר 
של  מפניהם  הנשקפת  המהות  את  פרגונאר  מוסיף  היצירה, 
הבעל  של  האווילי  החיוך  מבע  לעומת  חלק.  בה  הנוטלים 
המהופנט  הצעיר,  האציל  מפני  הניבטת  התדהמה  ושמחת 
הוא  היצירה  גיבורת  של  הבנאלי  קלסתרה  עיניו,  ממראה 
ואכן, בניגוד לנטורליזם רב ההבעה של המאהב  ריק מתוכן. 
והבעל, פניה של הגברת הם אך מסכה מחויכת של משיכות 
הגבות,  העיניים,  מקום  את  לציין  הבאות  אחדות  מכחול 

עוד. ולא  הפה  האף, 
מכללי  אחד   — המשולש  הוא  המנחה  הצורני  העיקרון 
במקרה  אולם  ומעולם.  מאז  הציור  את  המלווה  היסוד 
הערכי־ ההיבט  את  הן  בהצלחה  משלב  המשולש  שלפנינו 
הצורני  ההיבט  היצירה.  של  האסתטי  הפן  את  והן  מוסרי 
מניח את שני הגברים בשוליים, מתרכז בגברת, קובע אותה 
השמש  מן  הקורן  עז  בצבע  אותה  ומושח  היצירה  במרכז 
מזרועותיה  ונשקפת  העצים  ענפי  מבין  המבליחה  השוקעת 
לידי  בא  התוכני  ההיבט  וממחלצותיה.  הגברת  של  הגלויות 
ביטוי במשולש הבגידה הקלאסי: הבעל הקרנן השרוי בצל, 
המאהב  הפרשה;  של  האפל"  "הצד  את  שמסמל  למי  כיאה 
קלת  הרעיה  הפירמידה  ובראש  העבות;  בשיח  המסתתר 

והנואפת.  הדעת 
 ,1767 בשנת  כאמור  האלמוני  למזמין  נמסר  הציור 
עם  הרוקוקו.  באמנות  קאנוני  מעמד  לעצמו  קנה  ובמהרה 
שלא  גם  היו  היצירה,  זכתה  שבהם  השבחים  לצד  זאת, 
 ,)Diderot( חסכו ממנה דברי ביקורת. בין היתר דניס דידרו 
הצייר,  את  ביקר קשות  עידן ההשכלה,  ההוגים של  מבכירי 
ודרש  בהפקרות,  הגובלת  דעת  בקלות  האמן  את  האשים 
לפילוסוף  הפריע  מה שלא   — עצמי  כבוד  על  לשמור  ממנו 
תמונת  פרגונאר  אצל  להזמין  האנציקלופדיה  ועורך  המוסר 
לאחר  בלבד  ספורים  חודשים  ב־1768,  עצמו  של  דיוקן 

החצר.  בחוגי  התרגשות  סערת  עוררה  ש"הנדנדה" 
האנציקלופדיה  לעורך  נמסר  פרגונאר  שצייר  הדיוקן 
שבו  בעידן  מופלגת  זקנה  של  גיל   ,68 בן  כשדידרו  ב־1769, 
ניצל  40 שנה. אין ספק שפרגונאר  תוחלת החיים עומדת על 

ידי  על  הדמות  של  קריקטורה  וצייר  לקוחו  תמימות  את 
וראו לשם השוואה את  30 שנה לערך —  שהחסיר מן הדיוקן 
 ,)Houdon( אודון  אנטואן  ז'אן  בידי  המפוסל  דידרו  דיוקן 
של  נטורליסטי  פנים  קלסתר  לערך(  עת  )באותה  המציג 

הישיש. 
מביקורתו  במיוחד  התרגש  לא  פרגונאר  אחרת,  או  כך 
צמרת  עם  האיש  נמנה  המהפכה  ימי  עד  ואכן,  דידרו,  של 
 )du Barry( הציירים המצליחים בצרפת. הקונטסה דו בארי 
ארמונה.  לקירות  ציורים  של  שורה  כאמור  אצלו  הזמינה 
מקיף  מערך  פרגונאר  בפני  פתחה  בארי  דו  של  חסותה 
והצייר  האצולה,  מרום  מקרב  פוטנציאליים  רוכשים  של 
ועוד מאות  יצירות של שמן על בד   55( ורב התפוקה  הנערץ 
 Fê te galanteזמנו בין אורחי ה־ זכה לבלות את  רישומים( 

ה־15. לואי  של  בחצרו 
בשיא  האיש  עוד  ימים.  האריכה  לא  ההצלחה  ואולם 
 Joieה־ את  הכר  ללא  ומחקה  המהפכה  באה  הצלחתו, 
לסמל  במהרה  הפכה  ו"הנדנדה"  האריסטוקרטי,   de vivre
ואיור לפריצות הזימה של אצולת החצר שאותה  השחיתות 
פרגונאר  של  לקוחותיו  העולם.  מן  להעביר  המהפכה  באה 
ברובם  נערפו   — לגלות  להימלט  בידם  סיפק  היה  שלא   —
את  לנטוש  בחר  עצמו  המנודה  הצייר  הגיליוטינה.  בכיכר 
מקץ  אמנם  שבפרובנס.  הולדתו  כפר  לגראס,  ושב  פריז 
והוא  ולקוחות,  עשור חזר לבירה, אולם עתה ללא פטרונים 
ונשכח.  פרוטה  חסר  בודד,   ,1806 בשנת  נשמתו  את  הוציא 
הדעת  קלות  את  כאמור  מחקה  הצרפתית  המהפכה 
הדעת  קלת  הרעיה  את  ואכן,  הרוקוקו.  עידן  של  המופקרת 
המהפכה,  סמל  החליף  מאהבה  בפני  ערוותה  את  המציגה 
“La liberté guidant le peuple” — "החירות המובילה  היא 
ואולם למרבה האירוניה, בעוד  את העם" של אז'ן דלקרואה. 
שהצעירה מן הנדנדה חושפת את חמודותיה לעיני מאהבה 
אמֹור   — בציור  המתבונן  מעיני  כליל  נסתרים  ואלה  בלבד 
שגברת  הרי  לו,  יאה  שהשתיקה  מעשה  זהו  כי  מציין  עצמו 
עם  קבל  הנדיבים  שדיה  את  לחשוף  לנכון  רואה  המהפכה 
באחד  מצויה  חשפנית  מבייש  היה  שלא  באופן  ועולם, 

ִלידֹו. או  רוז'  מולן  זה  ויהיה  פריז  של  הקברטים 

ויליאמס קרלוס  ויליאם  של  ווה   מ
פרגונאר אונורה  לז'אן 

דיוקן אשה

Portrait of a Lady

Your thighs are appletrees 
whose blossoms touch the sky. 
Which sky? The sky 
where Watteau hung a lady’s 
slipper.
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179 רוקוקו

ְיֵרַכִיְך ּפּוַח  ּתַ ֲעֵצי 
ָרִקיַע. ק  נֹוׁשֵ ִריָחָתן  ּפְ
ָהָרִקיַע ָרִקיַע?  ֵאיֶזה 

ַנֲעָלּה  ֶאת  ָלה  ּתָ ָואטֹו  ּבֹו 
ִיְך  ּוִבְרּכַ ֶבֶרת.  ַהּגְ ל  ׁשֶ

אֹו   — רֹום  ַהּדָ רּוַח  ֵהן 
ֵאיֶזה  אּוף,  ָלִגים.  ׁשְ סּוַפת 
ָהָיה? ְפָרגֹוַנאר  ִטּפּוס  ִמין 

ה.  ּנֶ ְמׁשַ לֹא  ֶזה  לֹא,   —
ַחת  ִמּתַ ָנכֹון.   —

ַחן ַהּלַ ן  ּכֵ ׁשֶ ִים,  ְרּכַ ַלּבִ
ֶזהּו  ַמְנִמיְך,  אן  ּכָ

ָבִנים,  ַהּלְ ִיץ  ַהּקַ ִמיֵמי  ֶאָחד 
בֹּהַ  ַהּגָ ִיְך  ַקְרֻסּלַ ב  ֵעׂשֶ

— חֹוף  ַעל  זֹוֵהר 
חֹוף? ֵאיֶזה  ן,  ּכֵ  —

— ָפַתִים  ַלּשְׂ ִלי  ק  ִנְדּבָ ַהחֹול 
חֹוף?  ֵאיֶזה 

ּכֹוֶתֶרת.  ֲעֵלי  אּוַלי  אּוף, 
ָלַדַעת  ִלי  ֵמֵאיפֹה 

חֹוף?  ְוֵאיֶזה  חֹוף?  ֵאיֶזה 
ּפּוַח  ּתַ ֵעץ  ל  ׁשֶ ּכֹוֶתֶרת  ֲעֵלי   —

חֹוף? ֵאיֶזה   — ר  ּתֵ ִמְסּתַ
ּכֹוֶתֶרת  ֲעֵלי  י  ָאַמְרּתִ

ּפּוַח.  ּתַ ֵעץ 

קרלוס  ויליאם  פרסם   ”Portrait of a Lady“ יצירתו  את 
על  פרודיה  לכתוב  הייתה  כוונתו   .1920 בשנת  ויליאמס 
אור  שראתה  כותרת,  אותה  בעלת  אליוט  ט.ס.  של  יצירה 
פורסמה  מכן  לאחר  ושנתיים   ,1915 בספטמבר  לראשונה 
 Prufrock and Other“ הכותרת  תחת  שירתו  באסופת 

 .”Observations
מבטאיו  עם  נמנה  ויליאמס  שקרלוס  בשירה  האימז'יזם 
והחסכוני של  נס את התיאור הקצר  העיקריים, המעלה על 
ובוחר לכאורה בשפת  נזהר מלשון נמלצת  יום־יומית,  חוויה 
ט.ס.  של  העשירה  שפתו  את  לחלוטין  נגד  והעגה,  הרחוב 
אינטלקטואלי,  מסד  על  ונשענת  בדימויים  הגדושה  אליוט, 

וחרוז. משקל  של  הצורני  השבר  גם  וכך 
נוסף  לגורם  להתכחש  ניתן  לא  שלפנינו  במקרה  אולם 
הנה  סופרים.  קנאת  והוא  ומקדם,  מאז  השירה  את  המלווה 
של  הסימטרי  ניגודו  הוא  שאליוט  לעובדה  בנוסף  כן,  כי 
מבחינה  במקביל  שירתם  את  פרסמו  והשניים  ויליאמס, 
עם  מיד  זכתה,  אליוט  של  שיריו  שאסופת  הרי  כרונולוגית, 
דרכו  את  שסללה  זו  והיא  מפליגים,  לשבחים  הופעתה, 
 arguably the most important“ של  למעמד  אליוט  של 
לעיטורי   ,”English-language poet of the 20th century

נובל.  ולפרס  רבים  כבוד 

ובעיקר אסופת  ויליאמס,  מנגד, שירתו האימז'יסטית של 
אליוט  של  "פרופרוק"  לאחר  שנתיים  אור  שראתה  שיריו 
רבות,  תקוות   — ההיא  בעת  האלמוני   — המשורר  תלה  ובה 

חמורה.  לא  אם  צוננת  לביקורת  זכתה 
של  סגנונו  כאמור  הוא  ויליאמס  של  הפרודיה  מושא 
אליוט, ובראש וראשונה לשון הדימויים העשירה המתנהלת 
בוחר  שכך  כיוון  שלו.  הליידי  לבין  המשורר  בין  בדו־שיח 
שלו.  ל"ליידי"  המשורר  בין  בדו־שיח  הוא  אף  ויליאמס 
של  המשכלת  לגברתו  בניגוד  שכן  במירכאות,  "ליידי" 
יאה  מיודענו  של  שגברתו  הרי  גבוהה,  המדברת  אליוט 
לה הכינוי "פֵרחה מצויה". הנה כי כן, בעוד המשורר מפליג 
ירכי  בין היתר את  "פיוטיות" האמורות להציג  במטפורות 
העלמה בדמות פריחת עצי תפוח שעלוותם נוגעת בשמים, 
מעידות  כך  ועל  לכאן,  שמים  עניין  מה  מבינה  אינה  זו 
בסיומו  וחוזרת.  שבה  היא  שעליהן  הבנאליות  שאלותיה 
"נשבר  שמא  או   — משוררנו  של  נפשו  נוקעת  השיר  של 
והוא  אילו שאלנו את העלמה החפה מלשון מָשלים,  לו", 
"ֵאיֶזה חֹוף?"  וחוזרת  פוטר את שאלתה האחרונה הנשנית 

י..."  ב"ָאַמְרּתִ
ָואטֹו  ּבֹו  "ָהָרִקיַע  במשפט  פרגונאר  של  הנדנדה  אזכור 
ֶבֶרת" הוא "טעות" שניתן לזקוף לסגנונו  ַהּגְ ל  ׁשֶ ַנֲעָלּה  ֶאת  ָלה  ּתָ
אין  אולם  בעצמו.  מהתל  אחת  שלא  המשורר  של  הסאטירי 
בקלסתרה  מקרוב  ונתבונן  נשוב  אם  בלבד.  משני  אזכור  זה 
נבין  לעיל(,  )וראו  היצירה  גיבורת  של  מתוכן  הריק  הבנאלי, 
מהיכן שאב המשורר את השראתו בעיצוב דמותה של העלמה 
המשורר  מוצא  חֹוף?"  "ֵאיֶזה  החוזרת  לשאלה  ואכן,  השואלת. 

ָפַתִים".  ַלּשְׂ ִלי  ק  ִנְדּבָ "ַהחֹול  כותב  כשהוא  אירוני  פן  היגע 
לדימוי האירוני של  להיווכח שאת השראתו  יקשה  לא 
המשורר  נוטל  ָרִקיַע"  ק  נֹוׁשֵ ִריָחָתן  "ּפְ שאת  העלמה  ירכי 
מ"הנדנדה". שכן אם הירכיים הם עצי תפוח, הרי שהעלווה 
הפורחת מסמלת מן הסתם את ׂשער ערוותה של הגברת, 
המטפס  של  האולטימטיבי  היעד  אפוא  הוא  ו"הרקיע" 
שהוא  משורר  של  מפיו  בעיקר  זאת  הירכיים.  במעלה 
לובשת  לא  פרגנואר  של  שגִברתו  היודע  במקצועו,  רופא 

תחתונים.
היפוך המשמעות האמורה להציג  הוא  נוסף  פרט פרודי 
הברכיים  תיאור  כגון  בכסילותה,  המטפורה  את  היא  אף 
לחרוז  באנגלית  הזוכה  ָלִגים",  ׁשְ סּוַפת  אֹו   — רֹום  ַהּדָ כ"רּוַח 
*.)Your knees / are a southern breeze( ואווילי  מאולץ 

עם זאת, על אף שנינותו של ויליאמס, ניסיונו לכתוב פרודיה 
על יצירתו של ט.ס. אליוט, הוא בומרנג החוזר ונוקם במיודענו. 
מיטב  עם  בוודאי  נמנה  אליוט  של  מעטו  ליידי"  של  "דיוקנה 
ניתן  לא  הצער  שלמרבה  הגדרה   — אנגלית  הנכתבת  השירה 
 ויליאמס.  קרלוס  ויליאם  של  ה"ליידי"  על  להחילה 

לדיון על ההיבט הפרודי בשירו של ויליאמס ראו:  *
 Stoicheff Peter Against ‘ An Easy Lateral Sliding’: William
 Carlos Williams’ Early Poetry of Differentiation.“ American

P oetry ( Spring 1988) .
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נאוו180 י ר

.1782 רי א ר ויז יז א קש  דיוקן עצמי בכובע
ו ונ י או רי

 היפה בנשות רוקוקו 
( Vigée- Le Brun) אליזבת ויֶז'ה־לה ברן 

זו  תהיה  לא  בנשים,  היפה  את  הרוקוקו  בסגנון  נבקש  אם 
ֵאָלה מן המיתולוגיה, לא מאדאם דה פומפדור ולא קורטיזנה 
ויז'ה־לה  אליזבת־לואיז  מארי  אם  כי  בוורסאי,  החצר  מן 
ברן  לה  עצמי.  בדיוקן  המחוננת,  הציירת   ,)1842-1755( ברן 
ציירי החצר של פומפדור. שמה  נמנתה אף היא עם חבורת 
רבה,  הצלחה  נחלה  היא  אירופה,  רחבי  בכל  לפניה  הלך 
בפריז  החל  לאמנות  באקדמיות  בחברּות  זכתה  היתר  בין 

וברוסיה.  באנגליה  וכלה  ובאיטליה 
הציירת  לעצמה  מחמיאה  מידה  באיזו  לדעת  אין  אמנם 

בדיוקן העצמי, אולם הצירוף המיוחד במינו של שפת הגוף 
מעניקים  מזה,  היפות  הפנים  על  הנסוכה  וההבעה  מזה, 
הרוקוקו  בעידן  הנשי  היופי  מאידיאל  החורג  נדיר  שילוב 
אמנות  את  היורש  הניאו־קלאסי  הסגנון  את  יותר  ותואם 

הבארוקו.
או  בושה  בסגנון  מנייריסטית  הפרזה  כל  נטול  הדיוקן 
פרגונאר. אין אלו הפנים המסוגננות של בובה בחלון ראווה, 
הארוטי  הרמז  עצמי.  ביטחון  המקרין  גאה  קלסתר  אם  כי 
נטול אף הוא אותה חושניות מאולצת  של המחשוף העמוק 
של הרוקוקו. כך השיער הפזור הסותר את כללי התסרוקת 
האסופה לאחור בתלתלים; כך כובע הקש — פשוט ועם זאת 
כה שרמנטי — שאותו העתיקה לה ברן מציורו של רמברנדט 
בשחור  והצעיף  בוורוד  השמלה  כך  באמסטרדם;  בביקורה 
להוות  הצורך  בלי  מאופק  דרמטי  נופך  לציור  המעניקים 
שבידה,  והמכחולים  הצבעים  לוח  ולבסוף  אופנה;  תצוגת 
המצהירים בפני הצופה שלא מדובר בעוד אחת מפילגשות 
ורסאי שכל עולמן מרוכז בשכר שיזכו לו בתמורה לשירותי 
כישרונה ברחבי  בזכות  כי אם באמנית בחסד הנערצת  מין, 

ההיא.  העת  של  תבל 
נטורליסטי  אך  מהודר,  אמנם   — הריאליזם  מן  משהו 
שרשמה  הדיוקן  לצייר  בהוראות  ביטוי  לידי  בא   — ביסודו 

זיכרונותיה:  בספר  ברן  לה 

כן  על  המתוח  הבד  אל  ניגש  אתה  בטרם 
על  עמוד  המודל,  עם  שיחה  גלֵגל  הציור, 
חר  ּבְ ולבסוף  תנוחות,  כמה  נסה  אישיותו, 
ביותר,  הנוחה  בעיניך  הנראית  בזאת  לא 
ככל  טבעיים  שהם  ובזווית  בתנוחה  אם  כי 
גילו  אישיותו,  את  להביע  ומיטיבים  האפשר 
אישה,  הוא  המודל  אם  המצויר.  של  ואופיו 
יופיה, אמור שגון  רצוי שתחמיא לה, ציין את 
וכו'. בכל מקרה שמֹור על  עורה הוא מושלם 
הציור  שמלאכת  מנת  על  הנינוח,  רוחה  מצב 
 לשניכם.*  הנאה  תעניק 

 The Memoirs of Madame :לגרסה האנגלית של הזיכרונות ראו  *
Vigée-Le Brun ( Souvenirs) , New York: Doubleday, 1903.
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 eine edle Einfalt und“ "פשטות נאצלת ושגב השלווה" — 
מתוך  משפט  הוא  הגרמני,  במקור   ,”eine stille Größ e
 (Winckelmann) וינקלמן  יוהן  של  ההשפעה  רב  חיבורו 
וינקלמן כתב את חיבורו לאור  המהלל את העידן הקלאסי.* 
שנתגלו  בעיקר,  פסלים  הרבים,  הארכיאולוגיים  הממצאים 
שנתגלתה  ממילו  ונוס  היא  האולטימטיבית  הדוגמא  בימיו. 
 1820 ומיד עם הצבתה בלובר בשנת  במלוס, אי בים האגאי, 
יעד לעלייה לרגל מכל רחבי אירופה וארצות הברית. הפכה 

גתה, שילר וביירון העלו על נס את הקלאסיציזם בבחינת 

 Gédanken über die Nachahmung der griechischen Werke  *
.in der Malerei und Bildhauerkunst

http://books.google.ch/books?id=4LM-AAAAcAAJ  

הסגנון  את  שהפך  מי  נפוליאון,  והתוכן.  הצורה  שלמות 
הקלאסי לסימן היכר של האימפריה, דאג להביא אל הלובר 
שגילה  הרומיים  העתקיה  ואת  יוון  תרבות  של  פיסה  כל 
לפיסול  ההערצה  מסע  של  שיאו  כיבושיו.  במסע  )ושדד( 
הברית  לארצות  צרפת  במחווה של ממשלת  הגיע  הקלאסי 
החירות"  "פסל  של   1886 בשנת  הקמתו  עם  אמריקה,  של 
 La Liberté éclairant le( בעולם"  החירות  את  "המאיר 

.(monde
כאמור  היו  שנתגלו  הארכיאולוגיים  הממצאים  רוב 
ולמותר לציין שהפסל התלת־ממדי מאפשר בחינה  פסלים, 
הציור  מאשר  הגוף  במבנה  הפרופורציות  של  יותר  מדויקת 
 הדו־ממדי. 
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נשות המפסלת של קנובה, תורוולדסן ואודון

הייתה  אכן  הרומנטי  בעידן  הניאו־קלאסי  הפיסול  הצלחת 
קנובה  אנטוניו  בתחום:  הבולטים  סלים  הּפַ ושלושת  רבה, 
הדני  תורוולדסן  רֶטל  ּבֶ  ,)1822-1757  ,Canova( האיטלקי 
הצרפתי  אודון  אנטואן  וז'אן   )1844-1770  ,Thorvaldsen)
בשנים  עשרות  ממעמד־על  נהנו   )1828-1741  ,Houdon)
במרכיב  להבחין  שלא  קשה  זאת  עם  הי"ט.  המאה  במהלך 
"פשטות  מאותה  בהתלהבות   — מעושה  לומר  שלא   — זר 
המכונן  חיבורו  הכול,  ככלות  אחרי  וינקלמן.  נוסח  נאצלת" 
אור  ראה  העתיקה",  יוון  "תרבות  הגרמני,  הארכיאולוג  של 
וינקלמן נקעה מן המלאכותיות  ב־1764. אין פלא שנפשו של 
כה  השפעה  נודעה  לספרו  וכי  הרוקוקו,  של  התיאטרלית 

השלטון  את  לַאל  ששמה  חברתית  מהפכה  של  בעידן  רבה 
שעברה  תרבות  לתחייה  להקים  הניסיון  אולם  האבסולוטי. 
מן העולם אלפיים שנה קודם לכן, היה בו לכשעצמו מרכיב 
אף  על  הניאו־קלאסי,  הפיסול  ואכן,  כפייה.  של  מלאכותי 
מן  במהרה  עבר  מוגבל,  זמן  בפרק  המרשימה  הצלחתו 
כי עיון קצר באָחדות מנשותיו עשוי להסביר  ודומה  העולם, 
הניאו־קלאסית  החיקוי  למגמת  מייצג  דגם  התופעה.  את 
בפני  כליל  המתבטל  העתק  "דיאנה",  אודון,  של  פסלו  הוא 

ההלנו־רומי.  הקלאסיציזם 
הפיסול  בעידן  ביותר  הנודעת  היצירה  אחר  נבקש  אם 
אנטוניו  של  "ונוס"  זו  שתהיה  לוודאי  קרוב  הניאו־קלאסי, 

ו יס נקיא ו וזיאו 1776 ו או וא אנ א ז אדיאנה רו ז ור רי 1808-1805 קנו וניו אנ ונוס
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קנובה. פסלה העירום למחצה של פולין, אחותו של נפוליאון 
מרחבי  נהרו  ומי  המי  כל  ועניין.  התפעלות  עורר  בונפרטה, 
בחמוקי  להתבונן  כדי  ברומא  בורגזה  ארמון  אל  אירופה 
ייחודו של הפסל הניצב  השיש של הגברת המרוחים בדונג. 
היה  דו־ממדי,  ציור  לעומת  בורגזה,  בווילה  האולם  במרכז 
של  יופיה  את  ולבחון  צדדיו  מכל  בו  להתבונן  באפשרות 
נה מיצירת המופת  זווית. אולם אל ההתפעלות הּכֵ פולין מכל 
ידוע היטב בקרב האליטה  נלווה מרכיב סנסציוני  של קנובה 
אירופה בעת ההיא. הכוונה להתנהלותה של  החברתית של 
נישואיה  נפוליאון, מי שפרשיות  הגברת, אחותו ההוללת של 
הכושלים ושורת מאהביה — החל בגנרלים של בונפרטה ועד 
לאחיה  כהוגן  הציקו   — פגניני  ניקולו  הכנר  דוגמת  אמנים 
דברי  שאר  בין  עולם.  של  שברומו  בעניינים  העסוק  הבכור 

כיצד  תואר  לאחיה,  פולין  בין  עריות  גילוי  על  סופר  הרכיל 
עירומה  טובלת  בעודה  הגברים  אורחיה  את  מקבלת  היא 
ורדרד.  וגוון  באמבט חלב האמור להעניק לעורה רוך מפתה 
של  המשטרה  שר   )Fouché( פושה  ז'וזף  של  דבריו  הנה 

בונפרטה: של  אחותו  על  נפוליאון 

חסרת  והפכפכת,  דעת  קלת  מוזרה,  דמות 
הברקות  נעדרת  לא  זאת  ועם  ועניין  השכלה 
עד  שקועה  לתפנוקים,  משועבדת  הומור, 
לעולם  הארוטי,  הסוג  מן  בהנאות  צוואר 
לקלרק  גנרל  שניים:  למֵעט  לגבר  תסרב  לא 
השני.  בעלה  בורגזה  והנסיך  הראשון  בעלה 

כי  הזמן,  עם  לחו  נס  שלא  בלבד  זו  לא  יופיה, 
מוזרים  פרחים  כאותם  כמוה  וגבר;  הלך  אם 
ניזונים מחלאת הצואה  הפורחים דווקא כשהם 

והזבל. 

עם  גבולות.  אין  המין  חדוות  אל  לתשוקתה 
וזוממת  אחיה,  מתגובת  פולין  חוששת  זאת 
תחבולות עם אחת מבנות הלוויה שלה כיצד 
בלבד  זו  לא  בונפרטה.  את  שולל  להוליך 
עוד  שנפוליאון  אלא  בידה,  עולה  שהדבר 
והתגלמות  בנשים  היפה  שהיא  עליה  מצהיר 
גבול  היה  לא  זאת  עם  בימינו.  ונוס  של 
כאשר  לואיז  למארי  פולין  של  לשנאתה 
לצדו  יושבת  אחיה,  אשת  והיא  אותה,  ראתה 

המלוכה...* כס  על 

מן  נבע  הניאו־קלאסי  בפיסול  הבסיסי  הכשל 
האידיאליזציה של הסגנון העתיק, שלא הניחה מקום לביטוי 
מפניו  היא  אף  ָמחקה  הרוקוקו  לנוסח  ובדומה  נטורליסטי, 
של המפוסל — ושל המפוסלת בפרט — כל הבעה המעניקה 
יותר מציורי הרוקוקו העניק  לדיוקן ביטוי אינדיבידואלי. אף 
הפנתיאון  מגיבורות  אחת  של  דמות  שלו  למודל  סל  הּפַ
והתמטי  הרעיוני  הנובעת מעצם ההקשר  עובדה  האולימפי, 
של  לפניה  קשר  כל  נעדרים  ונוס/פולין  של  פניה  כאחת. 
דוגמת  תמונותיה  מסדרת  שעולה  כפי  במציאות,  הגברת 
)Lefevre( משנת  ז'אק לפבר  הדיוקן פרי מכחולו של רובר 
 הפסל.  מעשה  של  זמן  פרק  מאותו  קרי:   ,1808

לפרשת מתירנותה של פולין ראו את ספרו של הקטור פליישמן:   *
 Fleischmann, Hector. Pauline Bonaparte and her lovers, London

. http://ar hi e.org/details/paulinebonaparte eiri h

ונפר י פו  אישה עם עפרון ובלוק רישום
1808 Lefev re ר פ אק ז ר רו

ס אנ וס נו א וזיאו
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הלנה מטרויה

Was this the face that launch’ d a thousand ship s, 
And burnt the top less towers of I lium?  
Sweet H elen, make me immortal with a kiss.

אי  מרלו,  כריסטופר  של  שירו  את  הפותחות  המילים  אלו 
יופיה  שם בשלהי המאה הט"ז, שבו הוא מבקש להנציח את 
זה שירו של מרלו שהעניק השראה לקנובה  של הלנה. היה 

טרויה.  מלחמת  עילת  פריס,  אשת  את  לפסל  בבואו 

האלו הפנים...
ֶאֶלף ְסִפינֹות  יטּו  ֵהׁשִ ִנים  ַהּפָ ַהֵאּלּו 

ִאיְליּום?  ּבְ לּוִיים  ּגְ ְצִריִחים  ֵאׁש  ּבָ ְוִכּלּו 
ֶהֶלן.  ַאְלָמֶות,  ְלֶבן  ְוֶאְהֶיה  ִקיִני  ְ ַנּשׁ

ְפַרח. ּתִ ְלָאן  ְראּו  ָפֶתיָה.  ׂשְ י  ַנְפׁשִ יֹוְנקֹות 
ָמִתי. ִנׁשְ ֶאת  ִלי  יִבי  ְוָהׁשִ ֶהֶלן,  ּבֹוִאי, 
ֵהן,  ְפתֹוַתִיְך  ׂשִ  — ָהֵעֶדן  ַגן  ּבְ ּכֹן  ֶאׁשְ
הּוא. סֶֹלת  ּפְ ֶהֶלָנה  ֵאינֹו  ר  ֲאׁשֶ ְוָכל 
ֶאְהֶיה,  ָלְך  ִריס  ְלּפָ ַאֲהָבֵתְך  ְזכּות  ּבִ

ַאְחִריב. ְרג  ִויֶטְנּבֶ ֶאת  ְטרֹוָיה  ְוַתַחת 
ֵחם, ְלִהּלָ ֵאֵצא  ָהָרֶפה  ֶמֶנָלאּוס  ּבְ

ְוָגֶון, צּוָרה  ַרּבֹות  נֹוצֹות  ִציַצת  חֹוֵבׁש 
ָאִכיֶלס,  ֲעֵקב  ּבַ ִלְפּגַֹע  ֵאַדע  ָאֵכן, 

יָקה.  ְנׁשִ ּבִ ִלְזּכֹות  ְלֶהֶלן  ָאׁשּוב  ֲאַזי 
ֶעֶרב, ִעם  ב  ָ ּשׁ ֵמַהּמַ ֶהֶלן,   , ַאּתְ ָיָפה 

ְספֹר; ֵאין  ּכֹוָכִבים  ל  ׁשֶ ָיְפָים  עֹוָטה 
לֹוֵהט ְתׁשּוָקה  ּבִ ֵעת  זֹוֶהֶרת,  יֶטר  ִמּיּוּפִ

ֻאְמֶלֶלת. ּגֹוָרל,  ת  ֻמּכַ הֹוִפיַע,  ֶסֶמֶלה  מּול 
ְזרֹועֹוֶתיָה  ּבִ רֹום  ֵמי  ׁשְ ֵמֵאל  יֹוֵתר  ָיִפית 

ְפֶקֶרת.  ַהּמֻ ָאֶרתּוָזה  ל  ׁשֶ ים  ֻכּלִ ַהּתְ
ֲאהּוָבִתי.  ִהי  ּתְ ַאּתְ  ַרק  ְך,  ַבּדֵ ִמּלְ ֵאין 

קופנהגן,  יליד  דני  פסל   ,)1844-1770( תֹורַווְלְדֶסן  רֶטל  ּבֶ
בן  והוא  ילד פלא שהתקבל לאקדמיה המלכותית לאמנויות 
ובה  נסע  אליה  ברומא,  לימודים  במלגת  זכה  אחת־עשרה, 
ימיו. בשובו עטור פרסים ותהילה היה לגיבור  בילה את רוב 
יצירותיו — הוא  ומוזיאון על שמו, המקבץ את  לאומי בארצו, 
הדני.  לפרלמנט  בסמוך  בבירה  הוקם   — תורוולדסן  מוזיאון 

.1812 ר א קנו וניו אנ פר  הלנה מטרויה
ו ונ ר וא ורי ויק וזיאו
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משני  אחד  ואת  קנובה  של  יורשו  את  באיש  לראות  נהוג 
האמנים הבכירים בתחום הפיסול הניאו־קלאסי. תורוולדסן 
מגיבורי  החל  אישים,  של  ארוכה  שורה  בפסליו  הנציח 
פיוס  האפיפיור  של  לקברו  ועד  קופרניקוס  דוגמת  תרבות 
פרוטסטנט.  הדני  סל  הּפַ היה  האירוניה  למרבה   — השביעי 
הנשיות  היצירות  וגם  ביצירתו מקום משני,  תופסות  הנשים 
אם  כי  ודם  בשר  אדם  בנות  אינן  מפסלתו  מפרי  הנודעות 

גרציות.  ושלוש  אחת  ונוס  אולימפית:  חובה  ידי  יציאה 
אותו  של  העתקים  בשלושה  שמדובר  לציין  למותר 
אינן  הנאות  החסד  בנות  ששלוש  לזכור  יש  זאת  עם  דפוס. 
והיצירה.  הפריון  הטבע,  היופי,  אלות  הן  סיאמיות.  תאומות 
שלוש הגרציות, ה"חאריטות" במקור היווני, כל אחת וחסדיה. 
מעניקה לנו את תפארת ההוד וההדר,   Aglaia כך אגליאה — 
 — ותאליה  החיים,  חדוות  את   Euphrosyne  — אפרוסינה 
ייחודן של בנות החסד בהשראה לסוֶגיה  Thalia את השפע. 
והמיתולוגיה  היוצר,  האמן  של  נפשו  על  מאצילות  שהן 
ואילך אכן מעניקה להן שפע של תיאורים  היוונית מהומרוס 
ולו מעט הבעה  להן  היה אפוא להעניק  ניתן  אופי.  ותכונות 
את  העניין  לצורך  )וראו  סגולותיהן  את  התואמת  אישית 
ולא להציגן כחיקוי מלאכותי  שלוש הגרציות של בוטיצ'לי(, 

המבע.  נטול  הקלאסי  האידיאל  של 
האידיאליזציה של הדפוס הקלאסי ומחיקתה של הזהות 
רבתי  להצלחה  וזכתה  הברית,  לארצות  מאירופה  הועתקה 
שלושת  אצל  נמצא  לכך  נאמן  ביטוי  החדש.  בעולם  גם 
אמצע  של  באמריקה  הבולטים  הניאו־קלאסיים  הפסלים 
ויליאם הנרי ריינהרט   ,)Rogers( המאה הי"ט: רנדולף רוג'רס 
של  דבקותם   .)Powers( פאוורס  והייראם   )Rinehardt)
קנובה  מאסכולת  הקלאסית  האישה  בקלסתר  השלושה 

לפירוש.  זקוקה  ואינה  לעין  בולטת 
.1819-1817 ס ורוו  שלוש הגרציות. 

קופנ ס ורוו וזיאו

פאוורס ייראם פר  פסיכה 
י פר אוס 1848 Pow ers

1871 Rinehardt ר ריינ נרי יאם וי פר הרו 
אר ור י ו Peabody י ו פי אוס

וזיאו 1855 רס רו ו רנ פר רות המלקטת
יורק ניו י רופו
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 (Récamier( ֶרַקמֵיה  קרוב לוודאי שדיוקנה של מאדאם 
ז'אק־לואי דויד הוא הדגם המייצג האולטימטיבי  בציורו של 
של הסגנון הניאו־קלאסי בציור. דויד לא נזקק לאידיאליזציה 
מי  רקמיה,  ז'ולייט  שלה.  הלניזציה  באמצעות  הדמות  של 
הסופרים  מיטב  של  כינוס  למקום  היה  ביתה  שטרקלין 
יוונית  גלימה  ואנשי ההגות שלאחר המהפכה, דאגה ללבוש 
הסגנון האטרוסקי. מכאן  פי  על  ביתה  ולרהט את  קלאסית 
ומאופק  צנוע  לניאו־קלאסיציזם  ביטוי  לעצמו  שהמבקש 
וקירות  שאינו זקוק להפלגה דקורטיבית של תקרה מגולפת 
חדר  רקמיה:  במאדאם  אותו  ימצא  תמונות,  עמוסים בשלל 
גבוה.  ריק, גלימה צחורה, ספה פשוטה, הדום רגליים ופמוט 
נצרב  שהוא  כפי  התמונה  מן  העולה  הדימוי  אכן  זהו 
ז'ולייט  יותר.  מעט  מורכב  סיפור המעשה  אולם  בתודעתנו. 
ובחוסר סבלנותה.  נודעה בגחמותיה הקפריזיות  "הקלאסית" 
והיא  עצביה,  את  מרטה  הצייר  כן  מול  הארוכה  הישיבה 
שלא  האמן  בחר  שכך,  כיוון  דויד.  של  דעתו  את  הטריפה 
האפל.  בחדר  הריקנות  של  פירושה  וזהו  הציור,  את  לסיים 
ושנים  הגברת,  בעיני  חן  נשא  לא  הציור  אחרת,  או  כך 
פרי  הפעם  נוסף,  דיוקן  להזמין  דאגה  מכן  לאחר  ספורות 
דויד  של  תלמידו   ,)Gérard( ז'ראר  פרנסואה  של  מכחולו 

בזמנו.  הנודעים  הפורטרטים  ציירי  ובין 

ר ו וזיאו 1800 וי ואי אק ז מאדאם ֶרקמיה

.1805 ראר ז פרנסוא  מאדאם ֶרקמיה
פריז Carnav alet קרנוו וזיאו
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ז'ראר לא הפך אמנם את הדיוקן להפלגת דמיון פרועה 
וכך הגלימה הקלאסית אשר לה בחר  נותר חסכוני  — הרקע 
להוסיף צעיף צהוב בוהק. עם זאת, השינוי העיקרי הוא בדֹוק 
הגברת, המשתחרר  הנדיב של  מן המחשוף  העולה  הארוטי 
העולה  המעודן  הפיתוי  מבע  וכן  השמאלי,  בצדה  מאחיזתו 

דויד.  של  בדיוקנו  המרוכז  המבט  לעומת  מפניה 
מחמיאה,  בלתי  ביקורת  קיבל  דויד  של  שציורו  בעוד 
אוהדות  לביקורות  זכה  ז'ראר  של  מכחולו  פרי  הדיוקן 
מן  העולה  ביופיה  גאה  הייתה  ז'ולייט  הציבור.  ולהתלהבות 
זמן קצר לצייר הפורטרטים  וז'ראר עצמו היה בתוך  הדיוקן, 

בפריז.  המבוקש 
בדומה  עליה.  שפר  לא  רקמיה  של  גורלה  זאת,  עם 
רקמיה  הסתירה  לא  סטאל,  דה  מאדאם  הקרובה  לידידתה 
בעקשנות  וסירבה  בונפרטה,  של  מהתנהלותו  סלידתה  את 
ז'וזפין אשתו. יתרה מזו, רקמיה  לחבור אל בנות הלוויה של 
נסיך פרוסי, אוגוסט, מבכירי צבאו  ניהלה פרשת אהבים עם 
נפוליאון בווטרלו.  ומי שנלחם מול צבא  של פרידריך הגדול 

אין זה פלא אפוא שנפוליאון דאג לנקום ברקמיה. בין היתר 
ז'ולייט  בעלה.  של  עסקיו  את  ומוטט  מפריז  אותה  גירש 
שונות  מחלות  נלוו  המחפיר  העוני  ואל  כל,  חסרת  נותרה 

 .1849 בשנת  הכולרה  ממחלת  שמתה  סופה  ועיוורון. 
הניאו־ ציירי  גדול  את  דויד  לואי  בז'אק  לראות  נהוג 

זה, הראוי בוודאי לתואר  קלאסיציזם. עם זאת, גם אמן דגול 
סגנונו  בפנינו את  להציג  בניסיונו  לעתים  כושל  לו,  המוענק 
האמן  של  כניעתו  את  המדגימה  היצירה  הפנים.  בעיצוב 
היא  והתוכן",  הצורה  "אחדות  של  הניאו־קלאסי  לציווי 
 .1807 )Le Sacre de Napoléon( משנת  "הכתרת נפוליאון" 
גברות,  ארבע  הצייר  מדגיש  לטקס  המוזמנים  ציבור  בתוך 
הנטורליסטי,  ההיבט  אולם  בונפרטה.  של  אחיותיו  ארבע 
האמור להעניק להן את מבע הפנים, נעלם לחלוטין, בדומה 
בלבד  זו  לא  אחיד.  בדפוס  המוטבעות  הרוקוקו  לנשות 
)וראו  ובתכשיטים  בלבוש  דקורטיבי  העתק  הן  שארבעתן 
וההבעה הקפואה  לדוגמה את הצווארון(, אלא שתווי פניהן 
 זהה.  דפוס  של  שבלונה  הם  אף  מהן,  הניבטת 

ר ו וזיאו 1807 וי ואי אק פר ז הכתרת נפוליאון 
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האם והבת

ספק אם ניתן לתאר פער גדול יותר בין שתי נשים המייצגות 
מזו,  זו  עשורים  מארבעה  פחות  של  בהפרש  תקופות  שתי 
)מאדאם  בתה  ודיוקן  ֶנֶקר(  )מאדאם  האם  תמונת  דוגמת 
ילידת   ,)Curchod( קורשו  סוזן  היא  הראשונה  סטאל(.  דה 
אדוארד  עם  וסוערת  ארוכה  אהבים  פרשת  לאחר  שווייץ. 
נישאה סוזן לאיל ההון השווייצרי  גיבון, ההיסטוריון הבריטי, 
לואי  של  בחצרו  האוצר  שר  לימים   ,)Necker( נקר  ז'אק 
ז'רמיין,  היחידה,  בתם  בימיו.  צרפת  ומעשירי  השישה־עשר 

סטאל.  דה  מאדאם  היא 
מנהלת  שהיא  ההוללות  ובחיי  ביופיה  הנודעת  סוזן, 
בהררי  החל  הרוקוקו.  סגנון  התגלמות  היא  המלך,  בחצר 

ההדוק  במחוך  עבור  על,  אל  המתנשאות  מחלפותיה 
הגולשים  הזוהר  בנחשולי המשי  וכלה  מותניה,  עד  היורד 
על  זאת  הבעה,  חסרי  כמקובל,  הפנים,  ומטה.  ממותניה 
בהערה  לביטוי  הבאה  בוורסאי,  החצר  גבירות  אופנת  פי 
הרוחני  עולמן  "כל  לוולטר:  המיוחסת  משהו  מרושעת 
על  רכיל  דברי  למשרתות,  רומנים  בקריאת  מתמצה 
חורשות  שהן  ומזימות  פלוני  של  המיטות  חדר  מנהגי 

זו."  נגד  זו 
הניאו־קלאסי  הסגנון  סמל  היא  הבת  האם,  לעומת 
נעדר,  המחוך  פזור,  השיער  ברן.  ויז'ה־לה  של  ממכחולה 
על  יכופר  בל  חטא   — רחבים  והמותניים  גלויות  הזרועות 

 דיוקנה של מאדאם ֶנֶקר.
וויי קופ ו א 1771 Duplessis סי ופ וז ז

de) בדמות קורינה. Staë l  דיוקנה של מאדאם דה סטאל 
נ ז נו א ו ו וזיאו 1809 ר ויז
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שמלת  מחליפות  המלבושים  הררי  את  הרוקוקו.  כללי  פי 
וגלימת פשתן אדומה המכסה את ברכיה  בד לבנה ופשוטה 
המבט  את  להוסיף  יש  אלו  אל  היורד.  הערב  צינת  מפני 

השראה.  בבקשת  השמימה  הפונה 
קולמוסה  מפרי  רומן  גיבורת  של  שמה  הוא  קורינה 
איטליה"  או  "קורינה  הכותרת  תחת  סטאל,  דה  של 
והיה   1807 בשנת  אור  שראה   ,)Corinne ou l’Italie)
נוף  רקע  על  בתמונה  מוצגת  קורינה  לרב־מכר.  במהרה 
של  נפלאותיו  את  הלירה  צלילי  בליווי  ומהללת  טוסקני, 
האלגורי  שהמוטיב  להוסיף  הדין  מן  האפניני.  האי  חצי 

בציור  ללהיט  מהרה  עד  היה  הלירה"  עם  "הגברת  של 
והוויקטוריאני.  הרומנטי 

לא  הכישרון,  ברוכת  סטאל  דה  מאדאם  לִאמה,  בניגוד 
 — ברן  ויז'ה־לה  והציירת,  המושלם,  היופי  במתת  נתברכה 
ביקשה  לא  אכן   — במלאכתה  הריאליסטי  לפן  הנאמנה 
להחמיא לה. הדיוקן הניבט לעינינו הוא ככל הנראה תיאור 
יצוין, אגב, שהנושא הציק לדה סטאל. כך  נאמן של הגברת. 
למשל, באיגרת למאדאם רקמיה הנאווה, היא כתבה: "בחפץ 
שנוהגים  השכל  מחריפות  מחצית  על  מוותרת  הייתי  לב 
 ניחנת."  בו  התואר  יפי  למחצית  בתמורה  לי  לייחס 
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לואיזה — "נשמת האומה"

מלך  אשת  לימים  מקלנבורג־שטרליץ,  לואיזה  הדוכסית 
ובין היתר אמו של הקיסר  ויליאם השלישי,  פרוסיה פרידריך 

הראשון.  וילהלם 
חוכמה  יופי,  של  במינו  מיוחד  בצירוף  שניחנה  כיוון 
 1806 נפוליאון בשנת  זו שנשלחה לפגוש את  ודעתנות, היא 
כניעה  תנאי  להשיג  בניסיון  זאת  הפרוסית.  התבוסה  לאחר 
נוחים ככל האפשר. בונפרטה אכן התרשם מיופיה המהמם 
"הנציגה המוכשרת ביותר  ומחריפותה, העניק לה את תואר 
היחיד  "הגבר  סרקסטי:  כינוי  הוסיף  ואף  ומתן",  במשא 
נותרו  הכניעה  ותנאי  הועיל,  לא  דבר  אולם  בפרוסיה". 
הגרמני,  הציבור  לאהבת  לואיזה  זכתה  זאת  עם  משפילים. 

35, בהספד שבעלה המלך נשא לזכרה, הוא  ועם מותה בגיל 
תישאר  מאיתנו  שבלכתה  מי   — האומה  "נשמת  אותה  כינה 

הבאים".  הדורות  למען  מופת  דמות 
לימים הייתה לאידיאל היופי הנשי בתעמולה הנאצית, 
לואיזה"  המלכה  "ליגת   —  Bund Königin Luise והארגון 

המושלמת.  הגרמנייה  האישה  כהתגלמות  אותה  הציג 
ההיבט הניאו־קלאסי בדיוקנה של הדוכסית היפהפייה בא 
כך  הגוף.  בין חלקי  וראשונה בתואם המושלם  לביטוי בראש 
הראש, כך החזה הנדיב וכך המותניים הפרופורציונליות. לכל 
להציב  מנת  על  אחת  צוואר  חוליית  הצייר  לה  הוסיף  היותר 
את ראשה היפהפה על צוואר ברבור. כל זאת בגלימה צחורה 

ראסי רי יוז Meck lenburg-Strelitz שטרלי הדוכסית לואיזה מקלנבורג
ני ר Hohenzieritz נזירי ו יר אוס 1804 Grassi
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הקשורה במותן כמנהג הסגנון הניאו־קלאסי. מוקד יופיה הוא 
היישר  היורד  הישר  אפה  הגדולות,  עיניה  המשולש של שתי 
מן המצח והחיוך המעודן על שפתיה האדומות. מעט העדיים 
נועדו לקשט את הגברת כי אם להפשיל  וצמיד, לא  — סיכה 
את השרוול על זרועה ולאחוז בשולי הגלימה על הכתף. וכך 

המעמד.  סמל  הוא  בעת  ובה  השיער  את  האוסף  הנזר  גם 
רפאל  הדיבור  את  מרחיב  שעליו  הקלאסי  התואם  זהו 
הסגנון  מאבות  גרמני  צייר   ,)1779-1728  ,Mengs( מנגס 
היסוד  הנחת  את  להגדיר  שביקש  מי  הניאו־קלאסי, 
הממצאים  לאור  אירופה  את  שכבש  הסגנון  של  האסתטית 

ורומא:  יוון  מימי  הארכיאולוגיים 

ב"אידיאל היופי", כוונתי למה שהננו מסוגלים 
מכאן  בעינינו.  דווקא  ולא  בדמיוננו  לראות 
ביטוי  להעניק  חייב  בציור  היופי  שאידיאל 
רבב  מכל  הנקיים  בטבע  היופי  מרכיבי  לכל 

שלמות.* העדר  של 

 Winckelmann, Mengs and Casanova: A Reappraisal of a  *
 Famous Eighteenth-Century Forgery, The Art Bulletin 54.3
September 1972.

נמנה  מנגס  קיים?  נאה  גם  האומנם  אך  דרש,  נאה  אכן 
הניאו־קלאסיציזם, אך האיש עצמו שקוע  כאמור עם אבות 
אירוני  ביטוי  הרוקוקו.  של  הדקורציה  בעולם  עמוק  עדיין 
לתופעה נראה באחת מיצירותיו הנודעות, תמונתה של מריה 
לעקרונות  סימטרי  היפוך  כולה  שכל  מנאפולי,  קרולינה 
גבול  שעל  אחד  בהבדל  זאת  אולם  הניאו־קלאסיציזם. 
מותניה  מהיקף  יותר  הרחב  הגדול,  הראש  והוא  הפרודיה, 
לרוקוקו,  האופיינית  הקרינולינה   — דמיוני  במחוך  הדחוסים 
הרחבה כפליים ויותר ממותני הדיוקן. במקרה שלפנינו היחס 

 . : הוא  הגרוטסקי 
היסוד  להנחת  ביטוי  היא  מנגס  של  הצהרתו  זאת,  עם 
הקלאסית  האמנות  שלפיה  הי"ח,  המאה  בשלהי  המקובלת 
ייעודו  וכי  בטבע,  הצורנית  השלמות  אחר  ביקשה  ביוון 
או  במפסלתו  ולהעתיקה  זו  שלמות  לגלות  הוא  האמן  של 
אנג'ליקה  גם  העניקה  עיקרון  לאותו  נאה  ביטוי  במכחולו. 
 קאופמן. 

 מריה קרולינה מנאפולי.
.1768 ס נ רפא

רי ו פרא וזיאו
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 אנג'ליקה קאופמן — "האדם חייב לבחור
בימי חייו בין שעמום לייסורים"

הניאו־קלאסי.  בפנתיאון  הנשים  צמרת  עם  נמנית  אנג'ליקה 
ואת  הרנסנס  אמנות  את  למדה  ברומא, שם  ישבה  בנעוריה 
וברומא. בביקורה בלונדון התיידדה  ביוון  היצירה הקלאסית 
ההיא,  בעת  הבריטיים  הציירים  גדול  ריינולדס,  יהושע  עם 
אנג'ליקה  המלכותית.  באקדמיה  חברות  לה  להעניק  שדאג 
זו  ובהזדמנות  הבריטית,  האצולה  בחיבת  במהרה  זכתה 
וזכתה  האצולה,  בקרב  ומי  המי  כל  של  דיוקנאות  ציירה 

הבריטית,  בחברה  נכבדת  אישה  של  דופן  יוצא  למעמד 
ביסודה.  הפטריארכלית 

קאופמן:  של  סגנונה  את  המאפיינות  דוגמאות  שתי 
קאוניץ־ פון  פרנצ'סקה  של  ודיוקנה  שלה  העצמי  הדיוקן 

ריטברג. 
— הדיוקן העצמי של  הפער בלוח הזמנים הוא המכריע 
צויר בטרם המהפכה, בעוד שפרנצ'סקה מצוירת  אנג'ליקה 

.(Kaunitz-Rietberg ריטברג  פרנצ'סקה פון קאוני
י פר אוס 1805 קאופ יק אנ

.1783 קאופ יק אנ  דיוקן עצמי
ור ר פ סנק אז י אר וזיאו
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בעוד  ב־1789.  אירופה  את  שפקדה  האדמה  רעידת  לאחר 
של  הדקורציה  סמלי  את  עדיין  נושאת  בדיוקנה  אנג'ליקה 
השופע  הצווארון  כך  השוליים,  רחב  הכובע  כך  הרוקוקו: 
והמותנייה  התפוחים  השרוולים  כך  הנדיב,  המחשוף  בעל 
הרי   — האמנית  פני  על  הסמוק  האיפור  וכך  המהודקת, 
חובשת  התואר  יפת  העלמה  לחלוטין.  שונה  שפרנצ'סקה 
)הרקומה  המהפכה  ימי  של  הניאו־קלאסית  הטוניקה  את 
שערה  ניכר,  לא  כמעט  המעודן  האיפור  בשוליה(.  זהב 
את  לוודאי  קרוב  אוחזת  היא  ובידה  במטפחת,  אסוף 
 ,É galité  ,Libertéה־ עקרונות  בדבר  המהפכה  הצהרת 

.Fraternité
הבעת פניה היא של אישה משוחררת בעידן האמנציפציה, 
הוא  פניה  על  הנסוך  המלנכולי־המהורהר  הדוק  זאת  ועם 
הוא  זה  ייתכן שהיבט  המיוחד.  התואר  יפי  את  לה  המעניק 
רגשות  בין  נעו  חייה  שכל  עצמה,  הציירת  של  אישי  וידוי 

שלעיל.  במוטו  היטב  זאת  שהגדירה  כפי  ועצב  שמחה 
)Harrop(, זמרת אופרה  הגברת הנאווה היא שרה הארופ 
של  ממכחולה  הארופ,  של  דיוקנה  חשיבות  בזמנה.  נודעת 
נשים,  בשתי  שמדובר  בעובדה  היא  קאופמן,  אנג'ליקה 
אשר פילסו את דרכן אל צמרת המעמד הסוציאלי בחברה 
הי"ח. השתיים לא  פטריארכלית מובהקת של שלהי המאה 
באמצעות  מעמדן  את  ורכשו  אריסטוקרטי,  למוצא  נזקקו 

 self-made“ לביטוי  מובהקת  דוגמא  בלבד,  הכישרון 
הלירה  צחיח,  בנוף  יושבת  קאופמן  של  הארופ   .”woman
רָנסֹוס, משכן  ּפַ ובידה מגילת תווים. הרקע מרמז להר  לצדה 
ֶאראטֹו, מוזת  המוזות במיתולוגיה, מכאן שהלירה מזוהה עם 

הלירית.  השירה 
במרב  למתבונן  מוגשים  הנאווה  הזמרת  של  פניה 
 — הרוקוקו  בסגנון  עדיין   — על  אל  אסוף  שערה  העדינות, 
ורודה  סאטן  גלימת  הצוואר,  על  רכות  גולשת  שיער  ציצת 

הנדיב.  המחשוף  למֵעט  הגברת,  של  גופה  את  מכסה 
צמרת  עם  ונמנית  לפרסום  שזכתה  נוספת  ציירת 
Marie-( וייר  מארי־דניז  היא  הניאו־קלאסיים  האמנים 
אישים  של  דיוקנאות  בזכות  הנודעת   )Denise Villers
זה  הוא  מכולם  הנודע  הדיוקן  המהפכה.  שלאחר  בפריז 
של  ליזה  "המונה  לכינוי  שזכתה  מי  המציירת,  העלמה  של 
המאה הי"ח". הציור אמור לצוד את עינו של הצופה בראש 
כפי  "להפנט"  או   — לרתק  המבקש  מבטה  בזכות  וראשונה 
כך  בה.  המתבונן  את   — ההיא  העת  של  בביקורות  שצוין 
שבו  החלון  דרך  הקורן  באור  הרוחצת  הצחה  הגלימה  גם 
נובע מתנוחת  הציור  עיקר קסמו של  אולם  זכוכית שבורה. 
ההופך  בה,  המתבונן  בפני  היישר  כאמור  המביטה  העלמה, 
מיטיבה  שבו  מתוחכם  תכסיס  המצויר,  לדוגמן  זה  באופן 
 שימוש.  לעשות  וייר 

.1780 קאופ יק אנ  ליידי הארופ בתפקיד מוזה
אר ו פרינס רסי אוני נו א וזיאו

.1801 Villers וייר ניז ארי  עלמה מציירת
יורק ניו י רופו וזיאו
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 "האֹוָדליסק הגדולה"
והפרידה מן הניאו־קלאסיציזם

של  תלמידו   ,)1867-1780( אנגר  דומיניק  אוגוסט  ז'אן 
האחרון  אף  לוודאי  וקרוב  המאוחר  הוא  דויד,  לואי  ז'אק 
הגדולה",  ב"אודליסק  הצרפתי.  הניאו־קלאסיציזם  שבציירי 
את  לזהות  ניתן  אנגר,  של  ביותר  המפורסמת  יצירתו 
הפרופורציות  ומן  התואם  מן  פרידה  של  הרומנטי  ההיבט 
המאפיינות את הניאו־קלאסיציזם. על מנת להשיג את היעד 
של אידיאל היופי בעירום הנשי היה על הצייר להאריך את 
האנטומית. לפרופורציה  מעבר  שלו  האודליסק  של   גופה 
בגבה  חוליות  שלוש  של  הוספה  ידי  על  זאת  השיג  "...הוא 
של הגברת", כפי שציינה, ביותר משמינית של סרקזם, אחת 
כי  )יצוין  בזמנו  אנגר  של  יצירתו  על  שנמתחו  הביקורות 
תוספת  מונה  האודליסק  גוף  של  מדויקת  אנטומית  בחינה 

חוליות(. חמש  של 

האקזוטי  לטעם  אופיינית  דמות  הגדולה,  האודליסק 
והאוריינטלי המקובל בעת ההיא בפריז — המילה "אודליסק" 
היא   — בטורקית  ומקורה  הסולטאן  בהרמון  פילגש  מציינת 
ביטוי לדבקותו של אנגר בעירום הנשי, כיאה לקביעתו של 
ויליאם בלייק שלפיה "אמנות ללא עירום נשי אינה אמנות". 
מאדאם  של  מדיוקנה  אנגר  נטל  לאחור  המבט  את 
הפילגש,  דויד.  לואי  ז'אק  מורהו  של  מכחולו  מפרי  רקמיה, 
ההרמון,  בעל  הסולטאן  של  יצריו  את  לספק  האמורה 
המדונה  את  הדעת  על  ומעלה  פיתוי  בתנוחת  מתוארת 
על  הפרק  ראו  )להשוואה  פרמיג'אנינו  של  הצוואר  ארוכת 
מכוון  אנטומי  בעיוות  הבולטת  יצירה  עוד   — המנייריזם( 
ושל  הצייר  של  האסתטית  התפיסה  את  לשרת  האמור 

התקופה.

ר ו וזיאו 1814 I ngre ר אנ יניק ו וס או א ז האודליסק הגדולה
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אר ור י ו רס וו נו א וזיאו 1842 I ngres ר אנ יניק ו וס או א אודליסק ושפחה מנגנת ז

)נגזר מ־oda, "חדר מיטות" בטורקית( כשמה  האודליסק 
כוונת  )נערת( חדר המיטות. בתרבות המערב  כן היא: אשת 
אנגר  של  בתקופתו  הסולטן.  של  בהרמונו  לפילגש  המונח 
מזרחית  אישה  קרי:  הארוטית.  במשמעות  המונח  התייצב 
את  המתבונן  לעיני  ומציגה  צידה  על  שוכבת  בעירום 
מתת   — האודליסק  של  תפקידה  רוב  פי  על  חמודותיה. 

של נאמני הסולטן לאדונם — היה לשרת את נשות ההרמון 
עצמו  לאדון  מין  שירותי  להעניק  הזכות  את  עוד.  ולא 
ניחנה  או  מאוד  יפה  הייתה  אם  האודליסק  לעצמה  רכשה 
ומחול. האודליסק ביצירתו של אנגר  בכישרונות מין, שירה 
היא  לכך  עדות  מועדפת.  פילגש  של  מעמד  לאותו  שייכת 
 לפניה. מנגנת  ששפחה  העובדה 
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"שטף ספונטני של העידן הרומנטי
רגשות עזים"*

ר ו וזיאו 1855 Scheffer פר ארי רוחות פאולו ופרנצ'סקה מופיעים לעיני דנטה ּוורגיליוס

”spontaneous o er ow of powerful feelings ויליאם וורדסוורת:   

פרק 13
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העידן הרומנטי, שאת ראשיתו ניתן למקם בשלהי המאה הי"ח 
ואת סיומו באמצע המאה שלאחריה, הוא בראש וראשונה מרד 
ההשכלה.  תור  של  והרציונליזם  הניאו־קלאסיציזם  במוסכמות 
הדגש הוא על הפרט, הסובייקטיבי, הבלתי רציונלי. בראש סדר 
העדיפויות יעמדו הדמיוני, הספונטני, טעון הרגש והטרנסצנדנטי. 
היצירה מחייבת — כפי שהגדיר זאת באופן קולע פייטן רומנטי 
וורדסוורת — "שטף ספונטני של רגשות  ויליאם  מובהק דוגמת 
והוא  בשירה  הרומנטי  הסגנון  למניפסט  שהיה  ביטוי  עזים", 

הציור.  אמנות  את  גם  בהחלט  תואם 
של  מקומה  כי  לטעון  הפרזה  זו  תהיה  שלא  דומה 
מעצם  זאת  מכריע.  הוא  פלגותיו  על  הרומנטי  בעידן  האישה 
בתהליך  מכך  ויותר  "רומנטי",  בתיבה  הנטוע  הארוטי  הפן 
שילוב  זה.  בעידן  מדרגה  לקפיצת  שזכה  הנשית  האמנציפציה 
המאה  של  לאורכה  הנשי  המוטיב  לגיבוי  זוכה  המרכיבים  שני 
ונוס  בנוסח  הקלאסי  הסגנון  בחיקוי  החל  זאת  כולה.  הי"ט 
בסגנונו  הפורנוגרפיה  בסף  עבֹור  האולימפוס,  מן  החסד  ובנות 
נוסח  הפרה־רפאליטית  האישה  האלהת  בירדסלי,  אוברי  של 
מעטו  הרוע"  ב"פרחי  הצרפתי  הסימבוליזם  ועד  רוזטי,  דנטה 

בודלר.  שארל  של 
הפייטנים  מבכירי  ביירון,  הלורד  זאת  להגדיר  היטיב 
אהובתו  יוליה,  ז'ואן".  "דון  הסאטירית  בפואמה  הרומנטיים, 
בין  הבסיסי  ההבדל  על  עומדת  הנודע,  השמלות  רודף  של 
היא  / אך  גבר  היא רק מקרה בחייו של  "האהבה  גבר לאישה: 

אישה."  של  חייה  תכלית 
ויהיה זה הצייר,  הסגנון הרומנטי כובש את רוחו של היוצר, 
החדש.  הסגנון  את  מובילה  הספרות  ואכן  הסופר;  או  המלחין 
ושילר,  בגתה  עבור  במערב,  ביירון  ולורד  בלייק  מוויליאם 
מנצוני,  ואלסנדרו  ליאופרדי  ג'אקומו  גוטיה,  ותאופיל  סטנדל 
אם   — המזרח  בקצווי  פושקין  ואלכסנדר  מיצקביץ'  אדם  ועד 
למנות מדגם מייצג בלבד — הסגנון הרומנטי כובש את אירופה 

בציור.  ובעיקר  החזותיות,  באמנויות  וכך  בספרות  כך  כולה. 
המעשה  לסיפור  ומעניק  הרומנטי  הסגנון  גולש  אחת  לא 
דוגמא  המקור.  מן  הנעדר  מלודרמטי  ממד  הספרות  מן  שנטל 
שדנטה  ופרנצ'סקה,  פאולו  של  סיפורם  הוא  לכך  אופיינית 
מביא בחלקה הראשון של "הקומדיה האלוהית" — התופת. הזוג 
הקנאי  בעלה  ג'ובאני,  ידי  על  מעשה"  "בשעת  נתפס  המאוהב 
הבוגדים.  צמד  את  רוצח  וזה  פאולו,  של  ואחיו  פרנצ'סקה  של 
אצל  "המעשה"  אולם  גיהינום.  השניים  יורשים  הבגידה  בגין 
קוראים  יחדיו,  מסובים  השניים  ארוטי.  היבט  כל  נעדר  דנטה 
מאהבת  המושפעת  ופרנצ'סקה,  וגווינביר,  לנסלוט  עלילת  את 
שתי הדמויות מן המחזור הארתוריאני, מתאהבת בפאולו, הרוכן 

חמדה.  נשיקת  שפתיה  על  ומדביק  אליה 
הם  שם  בתופת,  השני  המעגל  אל  מגיעים  וורגיליוס  דנטה 
פוגשים תחילה ארבע גבירות הנודעות בתאוותן, "מי שביטלו את 
וקליאופטרה.  דידו  היצר": סמירמיס, הלנה,  תבונתן מפני חמדת 
עתה פונים השניים אל פאולו ופרנצ'סקה, ודנטה מבקש לשמוע 

לו:  משיבה  וזו  עצמה,  הבוגדת  מפי  המקרה  פרטי  את 

.  .  .

ֲאהּוִבים ּפֹוֶטֶרת  ּלֹא  ׁשֶ ָהַאֲהָבה 
לֹות ְכּ ַעד  ַלֲאהּוִבי  ה  ֶחְמָדּ ָעַלי  ְפָתה  ָכּ

ֵעיֶניָך. רֹואֹות  ֲהלֹא  ִלי,  יָחה  ִהִנּ ְולֹא 

ְלמֹוֵתנּו, ֵהִביָאה  ַבּסֹוף  ְלּ ׁשֶ זֹו  ִהיא 
ֵחנּו." ִלְמַרְצּ ין  ַמְמּתִ ְמדֹורֹו  ִבּ ַקִין  עֹוד 

ֵאֵלינּו. ֵניֶהם  ׁשְ רּו  ְבּ ִדּ ים  ִלּ ַהּמִ ֵאּלּו  ְבּ

לּו, ַהָלּ מֹות  ׁשָ ַלְנּ ַמֲאִזין  י  עֹוֶדִנּ
ַעד י  נֹוַתְרּתִ ְוָכְך  י  רֹאׁשִ ֶאת  י  ְנּתִ ִהְרַכּ
ִהְרהּוֶריָך." ִלי  ד  "ַהֵגּ ַאל:  ׁשָ ְיָטן  ַהּפַ ׁשֶ

מֹות, ׁשָ ַהְנּ י  ּתֵ ׁשְ ֶאל  י  ְרּתִ ְוִדַבּ י  ָחַזְרּתִ
ִיּסּוַרִיְך "ְפַרְנֶצ'ְסָקה,  ְדָבִרים:  ִבּ י  ֵהַחְלּתִ
ׁשּוִני. ִרְגּ ָמעֹות  ְדּ ְוַעד  ֶחְמָלה  ְבּ אּוִני  ִמְלּ

ה, ֶחְמָדּ ִניחֹות  ְגּ ַעת  ׁשְ ִבּ ִלי,  יִדי  ַהִגּ ֲאָבל 
ַעת ַדּ ָלֶכם  יָרה  ִהּתִ ָהַאֲהָבה  יַצד  ֵכּ

ׁשֹוֶכֶנת?" ִעיָלה  ַהּמְ ֶכם  ִלְבּ ְכִמיַהת  ִבּ י  ִכּ

ר ֵמֲאׁשֶ ֶעֶצב  רֹב  ְלָך  "ֵאין  יָבה:  ֵהׁשִ
ְוֵסֶבל, ָמצֹוק  יֵמי  ִבּ ר  אֹׁשֶ ל  ׁשֶ ִעּתֹות  ִלְזּכֹר 

יֹוֵדַע. זֹאת  ֶאת  ֵהיֵטב  ֲאדֹוְנָך  ׁשֶ ִפי  ְכּ

ׁשֶֹרׁש ֱאֵלי  ָלֶרֶדת  ְרצֹוְנָך  ִבּ ֵיׁש  ִאם  ַאְך 
אַֹמר, ִסּפּוִרי  ֶאת  ָאז  ַאֲהָבֵתנּו, 

ִכי. ִמֶבּ ק  ֶאְתַאּפֵ לֹא  ִרי  ְבּ ַדּ ְלֵעת  ִאם  ם  ַגּ

ְוַנַחת ֶחְדָוה  רֹב  ְבּ ֶאָחד  יֹום  ָקָראנּו 
ַלְנֶסלֹוט, ֶאת  ה  ְבׁשָ ָכּ ָהַאֲהָבה  יַצד  ֵכּ
ְלּכֶֹדת. ִמּמַ נּו  ׁשְ ָחׁשַ לֹא  ָהִיינּו,  ְלַבד 

ֶפר ַהֵסּ ְקִריַאת  ַעת  ׁשְ ִבּ ְגׁשּו  ּפָ ָוׁשֹוב  ָחזֹור 
ַעם, ּפַ י  ִמֵדּ ֶהְחַוְרנּו  זֹו,  ֶאת  זֹו  ֵעיֵנינּו 
הּוַבְסנּו. י  ִכּ ָיַדְענּו  ַאַחת  ה  ְנֻקָדּ ִבּ ַאְך 

ק נֹוׁשֵ ַהְמַאֵהב  ר  ֲאׁשֶ ַכּ ֶזה  ָהָיה 
ַעד ָלּ ׁשֶ ֶבר  ַהֶגּ צֹוֶחֶקת.  ַעְלָמה  ְפֵתי  ׂשִ

ֶרֶטט, ְבּ ֵאַלי  ָרַכן  י,  ִנּ ִמּמֶ ֵרד  ִיּפָ לֹא 

ה. ֶחְמָדּ רֹב  ְבּ ק  ֵ ִנׁשּ י  ּפִ ַעל  ָפָתיו  ּוִבׂשְ
הּוא. ָהָיה  ּפּור  ַהִסּ ִמן  ָלאֶהד  ַגּ מֹו  ְכּ ָאֵכן, 

ֶפר."  ַהֵסּ ֶאת  ָקָראנּו  לֹא  ׁשּוב  ַההּוא  ּיֹום  ַבּ

ֶרת, ּוְמַסּפֶ עֹוֶמֶדת  ָרה,  ְבּ ִדּ זֹו  רּוַח  עֹוד 
ְוַצַער, ֵמַרֲחִמים  ִהִזּיָלה,  ְמָעה  ִדּ ִנָיּה  ׁשְ

ָמֶות. ַאִני  ָבּ לּו  מֹו  ְכּ ָרִתי  ַהָכּ ָאְבָדה 

י. ְוָנַפְלּתִ י  ָקַרְסּתִ מֹוֵעד,  ן  ר־ִמַנּ ַבּ מֹו  ְכּ

142-104 חמישי,  קנטו  השני,  המעגל  התופת 
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ֶבר  "ַהֶגּ היותר  לכל  הוא  "המעשה"  פירוש  כן,  כי  הנה 
י  ּפִ ַעל  ָפָתיו  ּוִבׂשְ ֶרֶטט,  ְבּ ֵאַלי  ָרַכן  י,  ִנּ ִמּמֶ ֵרד  ִיּפָ לֹא  ַעד  ָלּ ׁשֶ

ה."  ֶחְמָדּ רֹב  ְבּ ק  ֵ ִנׁשּ
מתאר  והוא  אוהבים,  בנשיקת  די  לא  ֶשֶפר  לָארי  אולם 
סוער  אורגיאסטי  משגל  של  בתנוחה  הדמויות  שתי  את 

.(197 )עמ'  דנטה  של  ביצירתו  אזכור  כל  לחלוטין  הנעדר 
הייתה  חייו  בימי  לאמן  החמיאה  שלא  אחרת  יצירה 
מסמלות  בציור  הגברות  שתי  וארצית".  שמימית  "אהבה 
הארצית,  זו  על  השמימית  האהבה  עדיפות  את  לכאורה 
המטרונה  בעוד  בפרח,  האוחזת  בעירום  באישה  המגולמת 
הנזירה  דמות  לכאורה  היא  ראש  ועד  רגל  מכף  העטופה 
הצלוב  לישו  המיניות  תשוקותיה  את  המקריבה  המקודשת 
של  זו  פרשנות  אולם  רום.  לשמי  מצביעה  לכך  ובהתאם 
הדיון  את  המאייר  שפר  של  כוונתו  היפוך  היא  היצירה 
זו  אחת.  הן  הגברות  שתי  לאפלטון.  ב"סימפוזיון"  בנושא 
אפלטון  פי  על   — כאשר  הארצית.  ונוס  וזו  השמימית,  ונוס 
ונוס הארצית לא לחינם מעוררת בנו את האהבה הפיזית,   —
מתחולל  ארצית  באהבה  הניסיון  בעל  של  בלבו  רק  כי 
השינוי הנעלה לקראת הבנה מעמיקה של האהבה השמימית 

עמה.  וההזדהות 

למותר לציין כי הגישה שנטל הצייר עוד מן הזרם הניאו־
המוסר  לתפיסת  לחי  סטירת  היא  הרנסנס,  בימי  אפלטוני 
קטלנית  לביקורת  זכתה  שהיצירה  אפוא  ייפלא  לא  בימיו. 
יצירתו  ולאו דווקא מן הממסד הדתי בלבד שהכפיש את   —
"פורנוגרפיה, הזניה רוחנית, חילול  של שפר במונחים דוגמת 

וכיוצ"ב.  קודש" 
בפריז,  בעיקר  הרומנטי,  הנופך  את  המאפיין  נוסף  פן 
 — המזרחי  בסגנון  בעיקר  באקזוטי־אתני,  הדבקות  היה 
היא  ה"אודליסק",  הייתה  לכך  מובהקת  דוגמא  האוריינטלי. 
ביצירתו  הקודם  בפרק  שהוצגה  בהרמונו,  הסולטאן  פילגש 
בציור  ביטוי  לידי  בא  אוריינטלי אחר  פן  אנגר.  הנודעת של 
מאלג'יר  ובעיקר  אפריקה  מצפון  לרוב  "מזרחיות",  נשים 
היה  ההיא.  בעת  אקזוטיים  למסעות  אופנתי  יעד  וממרוקו, 
ממוצא  צרפתי  צייר   ,) andelle( ַלנֶדל  זכריה  שארל  זה 
בד  על  והנציח  אפריקה  בצפון  מקיף  מסע  שערך  יהודי, 
ספק  ללא  היא  שבהן  היפה  המקום.  מיפיפיות  אחדות 

מטנג'יר".  היהודייה  "העלמה 
יופיה של העלמה היהודית — לבד מתווי פניה המושלמים 
פוסטו  הקונטרה  תנוחת  של  הקלאסי  הצירוף  מן  ניבט   —
 מזה.  עיניה  על  הנסוך  המלנכולי  והדוק  מזה, 

De hemelse en aardse liefde  אהבה שמימית וארצית
נ ו ר ו וזיאו 1850 פר ארי

 העלמה היהודייה מטנג'יר.
י פר אוס 1902 Landelle נ רי ז אר
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החלום והסיוט

על  צרפתי,  ומשורר  צייר  ז'אנמו,  לואי  עמל  שנה  ארבעים 
"שירת  הכותרת  תחת  ורישומים  תמונות   34 בת  סדרה 
(, בלוויית חרוזי שירה מפרי  a o me de l me( הנפש" 
בהקיץ;  חלום  הוא  כולה  הסדרה  את  המאחד  הנושא  עטו. 
המרחפת  לעלמה  באהבתו  הנשבע  העלם  של  חלומו  כאן 
יחד עמו במרום, מעל החומרנות הגסה של העולם מתחת. 
פּוֶסלי  הנרי  יהיה  הצרפתי  הצייר  של  הסימטרי  היפוכו 

בסיוטי  המסתורין  פן  את  המבטא  אמן  בבריטניה,  שיצר 
על  הקורבן.  היא  האישה  שבהם  בלהה  וחלומות  לילה 
הרומנטי,  הציור  ממחוללי  היותו  שעם  לומר  ניתן  פוסלי 
נמצא  לכך  ביטוי  הסוריאליזם.  אבות  עם  גם  נמנה  הוא 
 ,(The ightmare( "הסיוט"  הנודעות:  מעבודותיו  באחת 
של  לביקור  הזוכה  פרקדן  שוכבת  אישה  של  אימים  תיאור 

מפלצות. שתי 

יו נו א וזיאו 1854 J anmot ו אנ ז ואי נפ  יר ר ס ו  L’ I déal) השלמות
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אולם  מאליהם,  ברורים  החושני  והפן  הגותית  האימה 
נוכל  אימה  מבטי  המזרה  הסוס  ראש  לַסֵמל  שמבקש  את 
מילים  למשחק  בכלל  שהכוונה  וייתכן  לנחש,  היותר  לכל 

.The ightmare הציור:  כותרת  עם  )סוסה(   mare של 
והתהייה  בנו  רובצת מפלצת המתבוננת  גוף האישה  על 
ניבטת מפניה המעוותים. על פי אחת האמונות במאה הי"ח 
האישה  את  האונס   ,in ubus  — זכר  בשד  שמדובר  ייתכן 

ואולי  למותה.  ומביא  החיות  כוח  את  ממנה  גוזל  בשנתה, 
שתי הדמויות לקוחות מחלום הביעותים של הגברת עצמה, 
את  הופכת  כן  ועל  אחר,  או  מיני  סיפוק,  מהעדר  הסובלת 

אונים. חסרת  למפלצת  מאהבּה 
פוסלי,  של  יצירתו  את  המאפיינים  הרבים  השאלה  סימני 
סיוט  אותו  נשמת  שהם  אלא  מקריים  שאינם  בלבד  זו  לא 
 .שאיננו מבינים ועל כן אנו מעלים לגביו שורה של תהיות

רוי יפו נויו א ו 1781 F useli י פוס נרי הסיוט
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 ֵאֶז'ן ֶדַלקרּואה — האישה:
סמל האסון הנשגב והנחשק

לשיכרון  כלות  עד  משועבד  היה  דלקרואה 
חושים, עם זאת ידע לבטא את להט התשוקה 

רוח. ובקור  בבירור 
בודלר  שארל 

-1798  ,Eug ne ela roi ( דלקרואה  מצייר  נשותיו  את 
משלושה  הרומנטי,  העידן  אמני  צמרת  עם  הנמנה   ,)1863

זה.  את  זה  משלימים  דווקא  שלאו  היבטים, 

המפורסמת  יצירתו  כסמל.  האישה  הוא  המרכזי  ההיבט 
"החירות  המלא  בשמה  או  "החירות"  כמובן  היא  ביותר 
 .( a libert  guidant le people( העם"  את  מובילה 
ונהוג   ,1830 יולי  מהפכת  את  להנציח  מבקשת  היצירה 
הניאו־ את  היורש  הרומנטי  לעידן  דרך  ציון  בה  לראות 
היא  האישה  זה  במקרה  אנגר.  דומיניק  בסגנון  קלאסיציזם 
את  )וראו  והאחווה"  השוויון  "החירות,  של  הנעלה  הסמל 
בחברה  שהמסורת  משום  זאת  יורק(.  בניו  החירות  פסל 

ר ו וזיאו 1830 קרוא אז פר החירות מנהיגה את העם
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האלוהי  המידות  טוהר  את  לאישה  מייחסת  פטריארכלית 
קבלת  מאז  ספור  אין  בדורות  המדונה  בדמות  שעוצב  כפי 
העובדה  הרביעית.  המאה  בשלהי  המדינה  כדת  הנצרות 
של  מזה  נחות  האישה  של  מעמדה  אחת  ובעונה  שבעת 
"ילדים,  קרי:  הגרמני,   Kה־ שילוש  בנוסח   — וייעודה  הגבר, 
היא   —  Kinder, K he und Kir he  — כנסייה"  מטבח, 

לחירות. הזקוק  הקורבן  מעמד  את  לה  המעניקה 
זה  הוא  דלקרואה  של  המגדרית  במשנתו  השני  ההיבט 
מסמלת  "החירות"  גברת  שכן  האסון.  כסמל  האישה  של 
אימי המהפכה הצרפתית מאסכולת  ובעונה אחת את  בעת 
וכיכר הגליוטינה. תמונת "החירות" המוגשת בזאת  רובספייר 
ועיר  אדם  פגרי  זרוע  קטל  שדה  מתוך  בלבד  פרט  היא 

ברקע.  נחרבת 
הוא  הצייר  של  נשותיו  את  המלווה  השלישי  ההיבט 
הגיון  את  סותר  הוא  כאשר  בעיקר  הבולט  הארוטי, 
וכי מדוע תחשוף לוחמת   — ההתרחשות המתוארת ביצירה 
בהמולת הקרב את שדיה גלויים לעין? למותר לציין שהחזה 
נופל  וההיבט הארוטי שבה אינו  החשוף הוא מרכז התמונה, 

סביב.  המלחמה  מסערת 
שלה כידוע. אמנם עלה בידה לסלק  ּכָ  1830 יולי  מהפכת 
לשלטון  עלה  תחתיו  אך  המלוכה,  מכס  העשירי  את שארל 
למראה  באירוניה  שהעיר  זולא  אמיל  זה  היה  פיליפ.  לואי 
עבודה,  חצי  עשה  "דלקרואה  העם":  את  המנהיגה  "החירות 
להפיל  כדי  בו  היה  הגברת  של  לעין  וגלוי  מלא  עירום  רק 

בצרפת".  המלוכני  המשטר  את 
La Grè ce sur les ruines de Missolonghi) יוון על חורבות מיסולונגי

ו ור יפו נויו א וזיאו 1826 קרוא אז

 דיוקנה של אמליה פון שינטלינג.
ינ ור פנ ני יר יופי ריי 1831 Stieler ר י קר יוז

 אשת אצולה.
י פר אוס 1880 Detti י ו וס או זאר
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והפן  האסון  כסמל  האישה  של  נפרד  הבלתי  הצמד 
חורבות  על  "יוון  ביצירתו  גם  דלקרואה  את  מלווה  הארוטי 
כאשר  לעצמאות,  יוון  מלחמת  בימי  זה  היה  מיסֹולֹונגי". 
וערכו   )1825 )אפריל  מיסולונגי  העיר  את  כבשו  הטורקים 
לורד  היה  העיר  על  המִגנים  בין  טבח.  סדרה של מעשי  בה 

מותו.  את  בה  מצא  שגם  דלקרואה,  על  הנערץ  ביירון 
נאה  עלמה  הוא  יוון  של  "חירות", סמלה  לגברת  בדומה 
נדיב,  במחשוף  שדיה  את  המתבונן  לעין  המציגה  למראה 
טרגית  בתנוחה  ידיה  את  פושטת  חומה,  שבר  על  כורעת 
תחת  בנפשם  יד  לשלוח  הבוחרים  העיר  תושבי  למראה 
ֶחטאנו?"  "מה  שואלים  כמו  ופניה  המוסלמי,  לאויב  כניעה 

.(203 )עמ' 
 36 בוואריה,  מלך  הראשון,  לודביג  הזמין   1827 בשנת 
תמונות של נשים מצטיינות ביופיין מקרב האצולה והבורגנות, 
S( שהשיק  h nheitengalerie( "גלריית היופי"  זאת בעבור 
את  ימצא  המעוניין  הקורא  שבמינכן.  נימפנבורג  בטירת 
wikipedia.org/wiki/ באתר:  הדיוקנאות  ושש  שלושים 
דומה  אולם  נאות,  אכן  הנשים   .Gallery_of_Beauties

מכולן.  היפה  היא  שאמליה 

 19 בת  לודביג,  של  צבאו  במטה  קצין  של  בתו  אמליה, 
הדיוקן.  ביצוע  לאחר  קצר  זמן  לעולמה  הלכה  בתמונה, 
שטילר בחר לעטות את היפיפייה הבווארית, שהייתה בעת 
פניה  ועל  בגלימה בסגנון מזרחי,  כבר חולה בשחפת,  ההיא 

עצבות.  של  דוק  משח 
ספולטו,  יליד   ,)1914-1847( דטי  אוגוסטו  ֶצ'זארה 
הרומנטית  "האסכולה  שמכונה  במה  הבולטים  עם  נמנה 
להימנות  זכה  שם  בפריז,  עשה  זמנו  עיקר  את  האיטלקית". 
 ,)Salon des artistes ran ais( צרפת"  אמני  "סלון  עם 
והוזמן לצייר את נשות החברה הגבוהה. על "אשת אצולה" 
אינו  הגברת  של  יופיה  זאת  עם  דבר,  יודעים  איננו  דטי  של 

להסברים.  זקוק 
העידן  של  ביותר  המרשימות  היצירות  מן   — לסביה 
הרומנטי — מוצגת בדמות עלמה הניצבת בתנוחת קונטרה־
גלימה  הוא  לבושה  כל  לגן.  הפונה  שער  סף  על  פוסטו 
ומגלה טפחיים, זאת בסיוען הנדיב  שקופה המסתירה טפח 
מקרינה  כולה  כל  אשר   — לסביה  מאחור.  השמש  קרני  של 
המעופפים  הדרורים  להקת  את  מאכילה   — ארוטי  תום 
וחוף הים. סביבה ומתקבצים לרגליה, מאחוריה שיח פרחים 

 לסביה.
י פר אוס 1878 Weguelin י ו ו

 לסביה מבכה את מותו של הדרור.
.1886 ( A lma- T adema) א ורנס
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המציאות  אולם  וגלין.  ג'ון  של  החסודה  לסביה  כאן  עד 
שונה משהו. לסביה, קרי: קלודיה, מטרוניתא רומית קשוחה 
של  בלשונו   — הקלאודים"  שבט  של  בורג'ה  "לוקרציה   —
יעקב בורקהרדט. רודפת בצע המפלסת את דרכה לעמדות 
ברצח  נאשמת  היתר  ובין  חסדיה,  באמצעות  וכוח  ממון 
הנערה  גאליה.  נציב   ) eler( קלר  ֶמֶטלוס  הקונסול  בעלה 
התמה בציורו של וגלין היא דוגמה קיצונית של אידיאליזציה 

הקלאסי. העבר  של  רומנטית 
)Maior(, שני שמות  ( או מאיור  rima( קלודיה פרימה 
הפטריקים,  במעמד  המרומם  מעמדה  את  לציין  הבאים 
בשם  בעיקר  ונודעת  לפנה"ס   94 בשנת  הנראה  ככל  נולדה 
)Metelli( קרי: קלודיה אשת מטלוס. בדומה  ֶמֶטלי  קלודיה 
בחינוך  זכתה  משכלת,  אישה  קלודה  הייתה  מעמדה  לבנות 
בכתיבת  ידה  את  ושלחה  בפילוסופיה  עסקה  מעולה,  הלני 
אותה  הנציחו  רומא  ומשוררי  ההוגים  מגדולי  שניים  שירים. 

וקטולוס. קיקרו  בכתביהם, 
שערוריות.  של  פוסק  בלתי  רצף  חייה  היו  זאת  עם 
נישואיה למטלוס קלר, קרוב משפחתה היו כישלון מהדהד, 
נמנו  קלודיה בגדה בבעלה על כל צעד ושעל. עם מאהביה 
הבית.  עבדי  ועד  עצמו  קטולוס  דוגמת  משוררים  כאמור 
המריבות  להימורים.  ובהתמכרות  בשיכרותה  נודעה  הגברת 
עם הבעל התחוללו במקומות ציבור, קבל עם. מטלוס מצא 
59 לפנה"ס, וההנחה המקובלת, כאמור, היא  את מותו בשנת 

אשתו.  בידי  שהורעל 
דרור  הגברת  נתנה  הבעל,  ממועקת  פתורה  עתה, 
לתאוותיה. בין היתר הסתבכה במשפטי דיבה עם התובעים 
את קלודיה לדין נמנה קיקרו שהאשים אותה בהדחת גברים 
ובגילוי עריות עם קלודיוס אחיה. היה זה  למשכב, בשיכרות 
קיקרו שהדביק לה את הכינוי "מדיאה של הפלטין". בשנות 
שנת  גם  הגברת,  על  דבר  עוד  שומעים  איננו  לפנה"ס  ה־40 

תעלומה.  בגדר  נותרה  מותה 
 25 מקדיש  ששרדו  השירים   116 שמתוך  מי   — קטולוס 
נוהג מקובל  ללסביה — מעניק לקלודיה את הכינוי "לסביה", 
את  להביך  שלא  מתבקש  המאהב  כאשר  הרומית,  בשירה 

"קורינה" של  וראו את  ידי פרסום שמה ברבים,  אהובתו על 
כתר  את  שלו  ללסביה  מעניק  הרומי  המשורר  אובידיוס. 

המפתה: האישה 

לסביה אהובה, החזיקה במה שהוא יפה מכול,
הפיתוי. קסם  את  חמסה  כולן  הנשים  מן 

של  קביעתו  את  להביע  המיטיבה   — ביצירתו  וגלין 
המשורר  של  הקצרים  משיריו  אחד  את  מאייר   — קטולוס 
הרומי המוקדש לאהבתה של קלודיה־לסביה אל הציפורים, 

זה: במקרה  דרורים 

Passer, deli iae meae puellae…

ם, ַהּתָ ַנֲעָרִתי  ְמַחת  ׂשִ רֹור,  ַהּדְ
ֶדיָה, ׁשָ ֶאל  ְחּבֹק  ּתַ ֵחק,  ׂשַ ּתְ ִאּתֹו 

ף ֻכּנָ ַהּמְ ְחָמד  ַלּמַ ָעּה,  ֶאְצּבָ ן  ּתֵ ּתִ לֹו 
ֵאב. ּכְ ָלּה  ְוגֹוֵרם  ָחָזק  ּה  ּבָ ַהּנֹוֵקר 

ֶבת ּגֶ ׂשְ ַהּנִ ִביָרה  ַהּגְ ֵאיָמַתי  ֵאַדע  לֹא 
ָלּה רֹוב  ַהּקָ ַבר־ָמה  ּדְ ִעם  ֵחק  ְלׂשַ ֲחֵפָצה 

ָהֱענּות. ת  ִמּדַ ֶאת  ְך  ּכֵ ְלׁשַ ְמַנת  ַעל 
כִֹחי ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַמֲאִמין  ֲאִני  ַאְך 

אָוה ַהּנָ י  ִבְרּתִ ּגְ ל  ׁשֶ ִסְבָלּה  ֶאת  ְלָהִפיג 
ֵאב. ַהּכְ ַעְצבּות  ֶאת  ּה  ּבָ ִמּלִ ּוְלָהִסיר 

את  שלו  ללסביה  הוא  אף  המעניק  נוסף,  רומנטי  צייר 
Alma ( אלמה־טדמה  לורנס  הוא  הדרורים  עלמת  תום 
ומבכירי האמנות הניאו־קלאסית  וגלין  Tadema(, מורו של 
המלביש  לוגלין  בניגוד  אולם  הרומנטי.  בעידן  המאוחרת 
ההיבט  להדגשת  זאת   — שקופה  בכותונת  שלו  לסביה  את 
של  מות  על  האבלה  גברתו,  את  טדמה  מכסה   — הארוטי 
 וכותונות.  שמלות  גלימות,  בשפעת  הציפור, 

להרחבה על נושא שירתו של קטולוס על לסביה, ראו את הפרק   
על העידן ההלניסטי. 
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אלכסנדר פושקין — "יופי שמימי טהור וזך"

המוקדם  הרומנטי  העידן  של  כתובים  הבלתי  הכללים  אחד 
דרש מן המשורר הצעיר — בפרט אם הוא נמנה עם מעמד 
ניכר מזמנו בסלונים לספרות — לזכות  האצולה ומבלה חלק 

פילגשים.  ורב  לבבות  כובש  ז'ואן  דון  של  בתואר 
כך היה אלכסנדר פושקין, שיצא לו שם של רודף שמלות 
בין אם   — לו מחסדיהן  ורשימת הגבירות שהעניקו  מושבע, 
ומפתיעה  ארוכה  אכן  היא   — ברירה  אם מחוסר  ובין  מרצון 
עוררין  ללא  מתייצבת  הרשימה  בראש  אולם  אחת.  לא 
של  מחּברו  שכתב  כפי   — והיחידה"  האחת  שלי,  "המוזה 
רודזיאנקו  ארקדי  המשורר  ומעריצו,  לידידו  אֹונֵייגין"  "ֵיבגני 

ֶקרן.  טרֹובנה  ּפֶ אנה  היא  הלא   —
בחייה,  בגיל שבעים, מקץ עשרות בשנים של תהפוכות 
נישואים כושלים,  החל בילדות מאושרת, עבור בפרשה של 

הצלחה מסחררת בחצרות האצולה בקייב ובסנקט פטרבורג, 
שכתבה  יומניה  את  אנה  כינסה  ועוני,  מצוקה  בחיי  וכלה 
לפרשת  בחלקם  מוקדשים  ואלה  חייה,  שנות  במהלך 
ביותר  המוקדם  האזכור  פושקין.  אלכסנדר  עם  היחסים 
ערב  סעודת  במהלך  פגישתם  את  ספורות  בשורות  מתאר 

פטרבורג: בסנקט  קרוביה  בבית 

קונסטנטינוביץ'  פטר  של  מספרו  הן  זה  בפרק  המובאות   
פושקין(   ז'ואן  הדון  של  )רשימותיו   .( ( גובר 
.  .    

http://az.lib.ru/g/guber p k/te t .shtml
גובר, מבכירי החוקרים של פושקין, פרסם את מחקרו ב־1923. 
המחקר הוא ללא ספק הביוגרפיה המפורטת ביותר של המשורר 
הנוגעת להיבט זה של הדון ז'ואן פושקין. גובר עצמו, יליד 1886, 

מצא את מותו באחד הגולאגים של סטלין בשנת 1940.

.( Анна Петровна Керн)  אנה ֶפטרֹובנה ֶקרן 
קי פו ר סנ א וז

.1840 Арефьев-Богаев אי ו ארפיי
וסק קי פו וזיאו
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אחי  עם  פושקין  ישב  הערב  ...בארוחת 
תשומת  את  לרכוש  הרף  ללא  וניסה  מאחור, 
ופולט:  נאנח  אותו  שמעתי  היתר  בין  לבי. 
 —  “ E st il p ermis d’ etre aussi j olie!”
לאחר   " כך כדי  עד  יפה  להיות  מותר  "האם 
איש  איש  פונים  המוזמנים  עוד  הארוחה, 
ולא  למרכבתו, עמד פושקין על מרפסת הגן 

ממני. מבטו  את  הסיר 

התיאור הקצר, האגבי, בעוד תשומת לבה של אנה נתונה 
לאיוואן קרילוב, סופר ומחזאי בעל שם באותה עת, המקריא 
על  מעיד  אינו  הקצרים,  מסיפוריו  אחד  את  למסובים 
1819, אנה בת  התרשמות מיוחדת מצדה. הדבר היה בסתיו 
ופושקין, הבוגר ממנה בשנה, עדיין משורר  י"ט בעת ההיא, 
נאה,  אלמוני המפלס את דרכו בעולם הספרות. צעיר בלתי 
לא  תוניסאי.  עבד  של  נכדו  מקורזל,  שיער  ובעל  עור  כהה 
בת  של  ראותה  מנקודת  עניין  כל  חסר  שהוא  אפוא  ייפלא 
יפיפייה ומחוזרת, המבקשת להשתלב בקרב אצולת  אצילים 

הבירה.  עיר  של  האמנות 
לעומת הרושם הצונן שהמשורר עשה על אנה, השפעת 
על  לסמוך  אם  זאת  מכרעת.  הייתה  פושקין  על  הפגישה 

המשורר  לה  יגיש  אותו  השיר  ל"אל...",  הפתיחה  שורות 
שנים:  שש  מקץ  השנייה  בפגישתם 

אל...

 по н  ч дное новен е: 
Передо ной явил с  т , 

 и олетное виден е, 
 ений чистой р сот

ַעִין ְלֶהֶרף  יַצד  ּכֵ ֶאְזּכֹר 
, הֹוַפְעּתְ מּוִלי  ָלִראׁשֹוָנה 
חֹוֶלֶפת, ָאה  ּבָ ֲהָזָיה  מֹו  ּכְ

ט. ַמּבָ ּוְטהֹור  ֵמיִמי  ׁשְ ָיְפֵיְך 

ֶבת,  ַעּצֶ ה  ֻמּכֵ נֹוָאׁש,  אֹוֵמר 
ַהּיֹום,  ְסאֹון  ּבִ ְכִדי  ּבִ ָעֵמל 
ַמע, ֶאׁשְ ִמיד  ּתָ ָהַרְך  קֹוֵלְך 

ֲחלֹום. ּבַ ַנִיְך  ּפָ רֹוֶאה 

ְוַגַעׁש  סּופֹות  ָחְלפּו.  ִנים  ׁשָ
ִלי, ּבְ ַעד  ָעָבר  ְקוֹות  ּתִ ָטְרפּו 

ָהַרְך, קֹוֵלְך  ֶאת  י  ַכְחּתִ ׁשָ
ָהֱאלִֹהי.  ֵרְך  ְקַלְסּתֵ ֶאת 

נֹוַתי ׁשְ ָחְלפּו  ה  דּוִמּיָ ּבְ
ָהֲעָרָבה, ְממֹון  ׁשִ ּבְ

רּוַח ּוְללֹא  ֵאמּון  ַחְסֵרי 
ְוַאֲהָבה.  ָמעֹות  ּדְ ים,  ַחּיִ

ֵנעֹוָרה, י  ַנְפׁשִ ֶזה  ה  ִהּנֵ ַאְך 
ְלֵעיַני, ׁשּוב  ִנְגֵלית  ְוַאּתְ 

חֹוֶלֶפת, ָאה  ּבָ ָלָיה  ַאׁשְ מֹו  ּכְ
ְוַחי. ָטהֹור  ֵמיִמי,  ׁשְ ָיְפֵיְך 

צֹוֵהל, ִלְפעֹם,  י  ִלּבִ ב  ְוׁשָ
ָהָבה  ַהּלֶ ֵאׁש  ּבְ תּו  ִנּצְ
ָרָאה, ַהַהׁשְ ֱאמּוָנִתי, 

ְוַאֲהָבה.  ָמעֹות  ּדְ ים,  ַחּיִ

הסב,   — אמידה  אצילים  למשפחת  בת  פטרובנה,  אנה 
וולף, היה מושל חבל אורלוב בביילורוסיה  איוואן פטרוביץ' 
האצולה.  לילדי  ההיא  בעת  שניתן  החינוך  למיטב  זכתה   —
מורים פרטיים, ידיעת צרפתית על בוריה, וחלומות באספמיה 
אל  אותה  שיאסוף  לבן  סוס  על  אביר  על  צעירה  נערה  של 
ונשפי ריקודים  חיקו; רומנים למשרתות מתורגמים מאנגלית, 
ונאים במדי חיל הפרשים המלכותי  בזרועות קדטים צעירים 
המחזרים אחר היפיפייה, בתו של מפקד הגדוד. אולם עולם 
כאשר   ,16 בגיל  פתאום  לפתע  נקטע  המתוקות  האשליות 

.1795 ר ויז יליזבטה אלכסייבנה  הנסיכה
ני ר Wolfsgarten ר פס וו יר
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ותיק  ירמוליי פיידורוביץ' קרן,  אנה צדה את עינו של הגנרל 
את  מיד  זיהה  אנה  של  אביה   .58 בן  נפוליאון,  מלחמות 
מבכירי  לאחד  בתו  בין  נישואין  מברית  יזכה  שבו  היתרון 

הצאר.  בצבא  הקצינים 
של  סלידתה  את  עוררו  הקשיש  הקצין  של  חיזוריו 
נאלצתי  המזדקן...  הגנרל  מחיזוריו של  להקיא  לי  "בא  אנה, 
אותי..." רשמה  פנים שפטפוטיו התפלים מעניינים  להעמיד 
נוחות" היו מנהג מקובל,  "נישואי  ביומנה. אולם בימים ההם 
ידעה  לפיכך  מוגבלת.  בלתי  הייתה  בצאצאיו  האב  ושליטת 
 1817 ובינואר  שתיעבה,  לאדם  להינשא  נגזר  שגורלה  אנה 
מי  נערה תמה,  אצבע אשתו,  על  קרן טבעת  גנרל  ענד  אכן 

נכדתו.  להיות  יכלה  השניים  בין  בגילים  ההפרש  פי  שעל 
המטיר  הוא  גבול.  היה  לא  הקשיש  הגנרל  של  לאושרו 
וקידם את האב בדרגה.  על רעייתו בת הי"ז מתנות למכביר, 
הייתה  שלא  מפתיעה  בתובנה  דברים  ביומנה  רשמה  אנה 
הנשים  לזכויות  הלוחמות  הסופרז'יסטיות  את  מביישת 
נישואי  את  שנאתי  ומתמיד  "מאז  יותר:  מאוחר  שנים  מאה 
ְמכירה נפשעת של  יותר כי אם  ולא  זוהי לא פחות  הנוחות... 
אישיות האדם, רמיסת הכבוד האנושי, מעשה מושחת כליל 
ואכן, כצפוי, הנישואים היו כישלון גמור. אנה,  והרה אסון..." 

תפקידו  בתוקף  השוהה  בעלה  העדר  את  לנצל  שהיטיבה 
ימין  במחנות צבא הפזורים על פני רוסיה, בגדה בבעלה על 
הבנה  של  משמינית  ביותר  שהתקבלה  תופעה  שמאל,  ועל 
נישואי  את  המלווה  הנפשי  הכשל  על  האמון  ציבור  בקרב 
צאצאים  להעמיד  האילוץ  היה  יותר  חמור  נושא  הנוחות. 
לזקן שנוא, שבא לידי ביטוי במקרה של אנה בהעדר אהבה 
ניכור ביחסה הצונן לשתי בנותיה, יקטרינה ואנה, שאותן  ואף 

ו־1821.   1818 בשנים  לקרן  ילדה 
דווקא  לאו  יתרון,  גם  הכפויים  לנישואים  היה  זאת,  עם 
קרן  על  היה  הצאר  בצבא  מעמדו  מתוקף  בכך.  מה  של 
שהעניק  מה  שירותו,  מקום  את  קרובות  לעתים  להחליף 
משפחתה  לאחוזת  מחוץ  מסעות  לערוך  אפשרות  לאנה 
ממרכזי  הרחק  לטביה,  של  גבולה  שעל  אורלוב  בחבל 
מסנקט  וראשונה  ובראש  ההיא  בעת  רוסיה  של  התרבות 
וערך בתנאי תרבות החומר  זהו פרט רב משמעות  פטרבורג. 
של המחצית הראשונה במאה הי"ט, בטרם המצאת הרכבת. 
בסנקט  ובפרט  בקייב  לבקר  אנה  של  בידה  עלה  זה  באופן 
עצמו.  הראשון  אלכסנדר  הצאר  לפני  הוצגה  שם  פטרבורג, 
והמטיר  לרקוד  אותה  הזמין  מיופיה,  שהתפעל  אלכסנדר, 
את  סללה  הצאר  של  לבו  תשומת  לרוב.  מחמאות  עליה 
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יעד  הגנרל  אשת  הפכה  ובמהרה  החברה,  מרומי  אל  דרכה 
בנושא,  נחרצות  עדויות  שאין  הגם  האצולה.  עילית  לחיזורי 
על  עצמה  את  לפצות  ידעה  הנלהבת  הצעירה  כי  נראה 
של  שם  לה  שהוציאו  אהבים  בפרשיות  הכושלים  נישואיה 

בפיתוייה.  לעמוד  שאין  מקסימה  נואפת 
הצאריצה  של  בעקבותיה  אנה  הלכה  זה  שבנושא  יצויין 
יליזבטה,  יליזבטה אלכסייבנה.  עצמה, אשת הצאר אלכסנדר, 
נישואי  נסיכה גרמנית, מי שנישואיה לאלכסנדר היו אף הם 
היה  שלא  מעשה  ושעל,  צעד  כל  על  בבעלה  בגדה  נוחות, 
יופיה של הצאריצה, מי שנחשבה בזמנה לאחת  קשה לנוכח 
נאה  שיר  פושקין  הקדיש  לה  גם  באירופה.  היפות  הנשים 

במלים:  הפותח 

ַע ֲעׁשֵ ְלׁשַ ְמָלִכים  ָלעֹוָלם  אִתי  ּבָ לֹא 
בֹוָכה...  ַהּנְ י  ּלִ ׁשֶ זֹו  מּוָזה  ּבְ

 не ро ден рей вит  
т дливой о  оей

בצמרת  נכבד  מקום  לעצמה  רוכשת  אנה  שנים.  חלפו 
של  הספרותית  הקריירה  מנגד,  הדור.  ואופנת  האצולה 

גירושו  זוכה לתהילה בעיקר עם  פושקין עולה כפורחת. שמו 
על  עונש  לגלות,  הבירה  מן   1820 בשנת  הצאר  בפקודת 
ופרסומי  הגירוש  הצעיר.  המשורר  של  הרדיקלית  פעילותו 
"יבגני אונייגין" — הקנו  שירה — בין היתר הפרק הראשון של 
למשורר הצעיר מעמד של דמות מופת. משורר מזהיר מזה, 
במהרה  שהפך  אפוא  פלא  זה  אין  מזה.  נרדף  והומניסט 
הרושמת  פטרובנה,  אנה  של  המועדפים  מיעדיה  לאחד 
המכוער,  העלם  האמנות,  של  הקסום  כוחה  "...זהו  ביומנה: 
לדמות  הפך  אפריקניים,  נימוסים  ובעל  שיער  מתולתל 

לראותו." משתוקקת  אני  ומבוקשת...  נערצת 
והנה רצה הגורל, ומקום גלותו של פושקין נמצא במרחק 
קצר מאחוזת דודתה של אנה, יעד לביקוריה התכופים, ובכך 

ולִקרבה.  הדדי  לביקור  הדרך  נסללה 
אנה   .1825 במרץ  נערכה  השניים  בין  השנייה  הפגישה 

ביומן:  רשמה 

בידו.  גדול  הליכה  מקל  פושקין,  נכנס  לפתע 
אך  נערך,  והשולחן  צהרים  שעת  הייתה 
בינינו.  הכירה  דודתי  עמנו...  אכל  לא  פושקין 
פושקין קד קידה עמוקה, אך לא הוציא הגה, 

 דיוקנו של אלכסנדר פושקין.
קיפרנסקי י ו א אורס

וסק יקו ר רי 1827
ם נו א קסום ו ו ז

וסים ני ו ר י ו ר ו
אני וק ו ר נ ו פ אפריקניים

ו ראו וקק

indb   209.הוואנה יתרבג 04/11/2013   14:33:04



נאוו210 י ר

נבוך. כמוהו גם אני לא מצאתי  ניכר בו שהוא 
עד  רב  זמן  בינינו  ארכה  השתיקה  לומר.  מה 

בשיחה. פתחנו  אשר 

של  דרכם  את  וסללה  נלבבת  הייתה  שהשיחה  נראה 
השניים לפגישות אין ספור. בין אם בשיחות אינטימיות עד 
לאור  מרכבות  במסע  אם  ובין  הלילה  של  הקטנות  השעות 

ביומניה:  אנה  שתיארה  כפי  האחוזה,  במרחבי  הירח 

מרס  של  ירח  ליל  מופלא,  היה  האוויר  מזג 
ישבנו  שדות...  וניחוח  נעימה  צינה  הדיף 
כה  אותו  ראיתי  לא  מעולם  במרכבה...  יחד 
נימת  ונינוח. התבדח, אולם זאת ללא  מאושר 
ואמר:  הלָבנה  את  שיבח  האופינית,  הסרקזם 
פנים  מאיר  הוא  כאשר  הירח  את  אוהב  "אני 
 J aime la lune, quand elle ”  — יפות" 

.“ eclaire un beau v isage

גולות הכותרת בביקוריו של פושקין היו הפעמים שבהם 
ניאות לקרוא למסובים את שיריו, ואותם מתארת אנה בפרץ 

והערצה: השתאות 

ישבנו סביב השולחן והוא החל לקרא לנו את 
). לראשונה בחיי האזנו  н ( "הצוענים" 
את  אשכח  לא  ולעולם  המופלאה,  לפואמה 
הדברים.  למקרא  שידעתי  הנפש  התרוממות 
של  המופלא  השטף  מן  הן  שיכורה  הייתי 
שקעתי  הקריאה,  מאופן  והן  השיר  חרוזי 

עילאי.  אושר  של  בתחושה 

באחד מביקוריו מוסר פושקין בידה של אנה את הדפס 
דפיו...  ובין  אונייגין",  "יבגני  של  השני  הפרק 

ועליו השיר "אל..." הפותח  מצאתי דף מקופל 
ביקשתי  עין".  להרף  כיצד  "אזכור  בשורה: 
להכניס את השי הפיוטי למגירה, אך פושקין, 
לאחר שהביט בי ארוכות, משך את הדף מידי 
עד  ארוכות,  בפניו  התחננתי  להשיבו.  וסירב 

לבקשתי...  שנעתר 

ערכו  בשל  הן  התפעלותה  את  שעורר  עצמו,  השיר  את 
אחד  לעורך  אנה  מסרה  האינטימי,  הקשרו  בשל  והן  הסגולי 
מכתבי העת הספרותיים, "פרחי צפון", והוא זה שפרסם אותו 

פושקינה.  נטליה )גונצ'רובה
1832 יו ריו י ו פ ר סנ א

וסק קי פו וזיאו
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בעת  העומד  ְגלינקה,  מיכאיל  מכן,  לאחר  שנים  לראשונה. 
בתה  אחר  במרץ  והמחזר  המוזיקלית  הצלחתו  בשיא  ההיא 
של אנה, יקטרינה, "עלמה גבוהת קומה, חיוורת, בעלת עיניים 
אף  הוקסם  מידידיו(,  לאחד  )כפי שכתב  ויופי"  משרות קסם 

נאה. לחן  לה  חיבר  ואף  פושקין,  של  מיצירתו  הוא 
בין השניים חליפת מכתבים.  נוסף על הפגישות פורחת 

לאנה:  אהבתו  את  מסתיר  לא  המשורר 

כורע  אני  כי  דימיתי  הנה  לגברתי,  לה  שלום 
מוסר  הייתי   — ברכיה  במגע  חש  לפניה,  ברך 
זו  תמונה  להפוך  יכולתי  רק  לו  חיי  את 
תגלה  ואנא,  לגברתי,  לה  שלום  למציאות. 
סבלנות לשיגעוני, שיגעון עצוב אך נאמן עד 

כלות. 

עם זאת — ככל שמפתיע הדבר — אין להתכחש לעובדה 
של  בגנותה  פושקין  מדבר  אחת  לא  לידידיו  שבמכתבים 
 — מבבל"  "הזונה  אותה  מכנה  כנואפת,  אותה  מציג  אנה, 
ביטוי רב מטען בעת ההיא — ומציין שנקעה נפשו מחיזוריה 
אחת  לא  הגולשת  הארסית,  בלשונו  זאת  כל  המייגעים. 

בוטה.  לסרקזם 
מצרפתית,  מתרגומים  להתפרנס  אנה  ביקשה  היתר  בין 
אך  עליה.  הנערצת  סאנד  ז'ורז'  מתרגומי  וראשונה  ובראש 
ואף  בפושקין  להיעזר  ביקשה  מו"ל,  לה  נמצא  שלא  כיוון 
מן  הנלהב  שהמחזר  בלבד  זו  לא  תרגום.  דוגמת  לו  שלחה 
העבר לא עשה דבר בנושא, אלא שבאחד ממכתביו לידידיו 
סאנד,  את  לתרגם  לאידיוטית  לה  מתחשק  "הנה  כותב  הוא 
עורך  אותה לסמירדין  היא מעזה לבקש ממני לקשר  ועוד 
ובהמשך  השד..."  אותה  ייקח   , פושקין של  ידידו  ספרותי, 

עצמו.  בתרגום  משתלח  הוא 
מערכת  פטרבורג,  לסנקט  ב־1827  הגלות  מן  שובו  עם 
במצבים  כמקובל  יתר.  לקרבת  זוכה  השניים  בין  היחסים 
הבירה,  של  הסלונים  כוכב  לבין  נשואה  יפיפייה  שבין  אלו 
מפילגשי  אחת  כעוד  אנה  את  מציגה  הפורחת  הרכילות 
שעמם  אנה,  של  ממאהביה  כאחד  פושקין  ואת  המשורר, 
ְגלינקה,  נמנים בין היתר איוואן קרילוב, הנזכר לעיל, מיכאל 
את  רק  להזכיר  אם  זאת  טורגנייב,  ואיוואן  טיוטצ'ב  פיודור 

הימים.  אותם  של  הרוסי  האמנות  בפנתיאון  הנודעים 
גונצ'רובה,  נושא המשורר לאשה את נטליה   1831 בשנת 
"אחת הנשים היפות ביותר ברוסיה" — כפי שמקובל לכנותה 

האצולה. בחוגי 
בריולוב  פבלוביץ'  אלכסנדר  אצל  הוזמן  הציור 
חתונתם  לכבוד  ההיא,  בעת  הציירים  מבכירי   ,) (
הנישואין  טקס  לאחר  קצר  זמן  ובוצע  ונטליה,  פושקין  של 
לנטליה  להעניק  הצייר  ביקש  הדור,  אופנת  פי  על  ב־1831. 
כיוון  את דמות אידיאל היופי של העידן הרומנטי המוקדם. 
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 taille de  — צרעה  )"מותני  הכלה  מותני  את  צמצם  שכך 
gu", בעגת אותם הימים(, לממדים גרוטסקיים העומדים  pe

הגברת. של  מחלצותיה  שרוולי  לרוחב  בוטה  כה  בניגוד 
ואף  נאמנות מפתיעה לאשתו,  פושקין מגלה  ז'ואן  הדון 
מחבר לכבודה סונטה נאה המזהה אותה עם מדונה הניבטת 
ובניגוד  מתמונה התלויה בחדר עבודתו ומעניקה לו השראה. 
היא  מדונה  הפעם  העבר,  מן  חולפת"  באה  "הזיה  לאותה 
לאחר  אלוה",  "ביד  שנשלחה  מי  והיחידה,  האחת  זאת, 

הבקיעה":  השמים...  זוהר  "את  המשורר  של  שתפילתו 

מדונה

е но ество  ртин ст ринн  стеров  
р сит  я все д  ел л сво  о ител ,  

то  с еверно и  дивился посетител ,  
ни я в но  с ден  н то ов

ֶדם ִמּקֶ ִנים  ָאּמָ ל  ׁשֶ ִצּיּוִרים  ַפע  ׁשֶ ּבְ לֹא 
מֹוֵפת יֹוְצֵרי  ּבְ לֹא  יִתי,  ּבֵ ַחְדֵרי  ֶאְגּדֹׁש 
ֻמְמֶחה  ר  ְמַבּקֵ ל  ׁשֶ רּוחֹו  ְפִעיִמים  ַהּמַ
ׁשֹוֵפט.  ֵעיָניו  ַמְרֵאה  ָחְכָמה  ִדְבֵרי  ּבְ ׁשֶ

ֵטִלים,  ּבְ ָבִרים  ּדְ ה  דּוׁשָ ּגְ  — י  ּלִ ׁשֶ ִתי  ִפּנָ ּבְ
ַאַחת  ְיִציָרה  ַרק  ֲעָמִלי  ּבַ יט  ּבִ ּתַ

יטּו  ַיּבִ ֵמי־ָעל  ׁשְ מֹוָתּה  ּכְ ד,  ַהּבַ ת  ּסַ ִמּפִ
ט.  ַמּבָ ת  ַרּכַ ְוֵאם  ַרק  יַע  ַהּמֹוׁשִ י,  ּבִ

ֶעְליֹון, ט  ַמּבָ ּבְ הּוא  ָהַרב,  ָיְפָיּה  ּבְ ִהיא 
ָהָרִקיַע, זַֹהר  ּבְ רּוִבים,  ּכְ ְללֹא  ְלַבד, 
ִצּיֹון.  ְקֵלי  ּדִ ֵצל  ּבְ ָוֶחֶסד,  ַרֲחִמים  ּבְ

ִהְבִקיָעה,  ָפַתי  ׂשְ ת  ִפּלַ ּתְ ַמִים  ָ ַהּשׁ זַֹהר  ֶאת 
, ֱאלֹּהַ ַיד  ּבְ ַלְחּתְ  ִנׁשְ ִתי,  ּמָ ּתַ ָמדֹוָנה 

מֹוָה. ּכָ ְטהֹוָרה  עֹוד  ֵאין  ָוֶחֶסד  ְדמּות  ּבִ

פטרובנה  לאנה  בינו  היחסים  מערכת  אחרת,  או  כך 
סיומה.  אל  מגיעה 

שש  בחייו.  הגדול  המשורר  משלם  לנטליה  נישואיו  על 
אשתו,  כבוד  על  להגן  פושקין  נאלץ  הנישואין  לאחר  שנים 
 ,)d Anth s( ד'אנטה  ז'ורז'  הברון  ידי  על  הפעם  המחוזרת 
בדו־קרב,  נטליה.  של  לאחותה  הנשוי  הצאר  במשמר  קצין 
ומקץ  אנושות,  המשורר  נפצע  מראש,  ידועות  שתוצאותיו 

.(29.1.1837( במותו  ל"ח  בן  והוא  נשמתו  יוצאת  יומיים 
ויתרה  ובכך  בעלה  את  שנטשה  לאחר  עצמה,  אנה 
של  מותו  לאחר  לה  שציפתה  הנכבדה  הפנסיה  על  ביודעין 
נישאה לקרוב משפחה, אלכסנדר מרקוב, קצין צעיר  הגנרל, 
גולת  והיא בוגרת ממנו בעשרים שנה. הנישואים הם   ,23 בן 
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כותרת לפרשת אהבים שהחלה שבע שנים קודם לכן, בימים 
לקצינים,  ספר  בבית  צוער   ,16 בן  נער  מרקוב  היה  שבהם 
36. בכך סגרה אנה את מעגל פער הגילים האירוני  ואנה בת 
יהיה  )"הצעיר"  הזוג  חיי  לקרן.  נישואיה  עם  אותה  המלווה 
משפחתה  רב.  אושר  ידעו  לא  סרקסטי(,  ביטוי  זה  במקרה 
גילוי עריות בעיניהם,  של אנה, המזועזעת מן המעשה שהוא 
שמה  את  מחקה  וראשונה  ובראש  קשר,  כל  עמה  ניתקה 
של  לשפל  במהרה  הידרדרו  הזוג  חיי  היורשים.  מרשימת 
פושקין  של  מכתביו  את  למכור  נאלצת  אנה  ועוני.  מחסור 
הקצין  של  העלובה  משכורתו  לאיגרת.  רובל   5 של  במחיר 
וילדה  שהרתה  אשתו  את  לפרנס  כדי  בה  היה  לא  הצעיר 

אלכסנדר.  הוא  אף  שנקרא  בנה,  את 
במכתבה  אנה  כתבה  הדחוק  ומצבה  העוני  פרשת  על 

הפילוסוף  שדווקא  בתקווה  אולי   — באקּונין  למיכאיל 
את  שהפנמנו  "כיוון  מצבה:  את  להבין  ייטיב  האנרכיסט 
העובדה שלעולם לא נתעשר, פנינו אל דרך האושר הרוחני... 
של  עושרם  היא  השירה  משורר,  יהיה  לא  לעולם  העשיר 
ארבעה  ומקץ   ,1878 בינואר  ונפטר  חלה  מרקוב  עניים." 
טברסקה  ברחוב  עבר  ההלוויה  מסע  אנה.  נפטרה  חודשים 
זו פגישתם  ביום שבו הוצב בכיכר פסלו של פושקין. הייתה 
והמוזה שלו, אנה פטרובנה  האחרונה של אלכסנדר פושקין 
 קרן. 

לביוגרפיה מפורטת של אנה קרן ראו את חיבורו של ניקולאי   
לטושקין:      
   )חייה השערורייתים והטרגדיה של 

אנה קרן(, מוסקבה, 2010. 
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דוק  הנעדר  יופי  לעצמי  לתאר  יכול  אינני 
מלנכוליה. של 

בודלר שארל 

1848. בעוד מהפכת אביב העמים מתחוללת  זה בשנת  היה 
דרמטיים  שינויים  של  סדרה  עוברת  ובריטניה  ביבשת, 
בלונדון  נפגשת  תעשייתית,  ומהפכה  החברתי  במבנה 
גבריאל  דנטה   — צעירים  אמנים  שלושה  של  חבורה 
וג'ון   )Hunt( האנט  הולמן  ויליאם   ,)Rossetti( רוזטי 
ה"אחווה  של  הקמתה  על  ומכריזה   ,)Millais( מיליי  ֶאֶווֶרט 
Pre- קרי:   ,P.R.B התיבות  ראשי  תחת  הפרה־רפאלטית" 

Raphaelite Brotherhood. המכנה המשותף לשלושה היה 
ידי האקדמיה  מרידה במוסכמות האמנות כפי שהוגדרו על 
ימים. תחת  המלכותית, מוסד בעל השפעה מכרעת באותם 
 — החברתית  המהפכה  לנוכח   — האחווה  חברי  ביקשו  זאת 
המוקדם,  הרנסנס  ומן  הביניים  מימי  השראתם  את  לשאוב 
 — ובשירה  בציור  עבודתם  נושאי  את  רפאל".  "בטרם  קרי: 
בעיקר בציור — נטלו חברי האחווה מן המקרא, משקספיר, 
וכן ממשוררי  ואבירי השולחן העגול  מעלילות המלך ארתור 
וג'ון קיטס. שירו של  העידן הרומנטי דוגמת אלפרד טניסון 
והיה  השראה  האחווה  לחברי  העניק  "ֶאנדימיֹון",  האחרון, 

הפואמה: של  הפתיחה  שורות  להלן  אסתטי.  למניפסט 

דבר־מה יפה
לאנדימיון ה  פתי

A thing of beauty is a j oy for ev er:
I ts lov eliness increases;  it will nev er
P ass into nothingness;  but still will keep
A bower quiet for us, and a sleep
F ull of sweet dreams, and health, and 
quiet breathing.

ָלַעד,  הּוא  ֵרנּו  ָאׁשְ ָיֶפה  ַבר־ָמה  ּדְ
ִיְמַעד  לֹא  ָלֶנַצח  ּגֹוֵבר.  הֹודֹו 

ֲהלֹום  ָיִביא  ְוהּוא  ַהּלֹא־ְכלּום,  ֶאל 
ַהֲחלֹום,  ּוֶמֶתק  ָנה,  ׁשֵ ֵקט,  ׁשָ ָנֶוה 

רֹוַגַעת.  יָמה  ּוְנׁשִ ְלָוה  ׁשַ יר  ַעּתִ
ִמְקַלַעת,  ִנְכרְֹך  ָרִחים  ַהּפְ ִמן  ן  ּכֵ ַעל 

ת,  ׁשֶ ִעּקֶ ֲאָדָמה  ֶאל  ֵמד  ִנּצָ ּה  ּבָ
ת  נֹוֶאׁשֶ ה  ֶעְרּגָ ַאף  ַעל  גֹון,  ַהּיָ ֵחֶרף 
ֵאת ַהּשְׂ ְיֵמי  ַלְמרֹות  ֲאִציָלה,  ְלֶנֶפׁש 

ַהֵחְטא ְרֵכי  ּדַ ל  ְוׁשֶ ל,  ַהּדַ לּוי,  ַהּבָ ל  ׁשֶ
ֶרְך,  ַהּדֶ ִחּבּוֵטי  ֶאת  ִדיר  ּתָ ים  ַהְמַלּוִ

ַהּקֹוֶדֶרת.  רּוֵחנּו  ָיִפיג  ֶפה  ַהּיָ ָאז 
ִאיָלן ְך  ּכָ ַסַהר;  ְך  ּכָ ה,  ַהַחּמָ ְך  ּכָ

ָהַרֲעָנן ִצּלֹו  ר  ּכַ ּבַ ַיְרִעיף 
ִיְפַרח,  ְרִקיס  ַהּנַ ְך  ּכָ ִמים;  ּתָ ה  ׂשֶ ַעל 

ַצח  ֶלג  ּפֶ ְך  ּכָ יתֹו;  ּבֵ ָירֹק  ָנֶוה 
קֹוֵלַח, ט,  ׁשָ ִיץ,  ּקַ ּבַ ַהּיֹום  חֹם  ּכְ

ָהֵריַח ּוָבׂשּום  חֶֹרׁש;  ּבַ צֹוֵנן 
ָהָאֵפל;  ַער  ּיַ ּבַ ר  ּבַ ֶוֶרד  ל  ׁשֶ
ל;  ְלַהּלֵ ָקָראנּו  ֲעִלילֹות  ְך  ּכָ

ֶות  ַהּמָ ֶאת  ינּו  ּמִ ּדִ הֹוד  ּוְלַרב 
ְוׁשֹוַע;  יר  ַאּבִ ֵבל,  ּתֵ ַעּתּוֵדי  ל  ׁשֶ

ַאל־ָמֶות  ּקּוי  ׁשִ  — ַעד  ְוֶזֶרם 
 . ֱאלֹּהַ ַחְסֵדי  ּבְ ָעֵלינּו  ר  ִנּגָ

האחווה  אל  חברו  המאה  של  השישים  שנות  בשלהי 
 )Burne-Jones( ברן־ג'ונס  אדוארד  דוגמת  נוספים  אמנים 
זכה מעתה  והסגנון הפרה־רפאליטי   ,)Moore( ואלברט מור 
במרכזה  אשר  האסתטית",  "התנועה  של  להגדרה  והלאה 
זה הנשי — הבא  היופי — בעיקר  והתוכן של  אחדות הצורה 
בפרטים  דיוק  הצורה,  שלמות  הצבעים,  בתואם  ביטוי  לידי 
 — שעליה  הגבירה,  של  פניה  בהבעת  האסתטי  והמסר 
של  דוק  נסוך  אכן   — בודלר  שארל  של  המוטו  ברוח  וזאת 
המוסר  אושיות  את  המגלמת  המדונה  זו  ותהיה  מלנכוליה. 

ברשתה.  גברים  הלוכדת  המרשעת,  לילית  או 
התצוגה הראשונה של יצירות האחווה נערכה שנה לאחר 
מייסדי  שלושת  של  עבודותיהם  את  וכללה  הארגון,  הקמת 

ומיליי. האנט  רוזטי,  האחווה, 
חדשה  אסכולה  של  במקרים  כמקובל   — הביקורת 
והתייחסה בנימה של ביטול  באמנות — הייתה צוננת למדי, 
כלפי אותה "חבורה שאפתנית של צעירים המבקשת לעצמה 
אחד  מבקר  זאת  שכתב  כפי  מחיר",  בכל  לב  תשומת  מעט 
לתמיכתו  השלושה  זכו  זאת,  לעומת  לספרות.  השבועונים 
והסופרים  המבקרים  מבכירי  רסקין,  ג'ון  של  הנלהבת 

הי"ט. המאה  של  השנייה  במחצית 
דיבר  גיבוי אסתטי כאשר  לחברי האחווה  העניק  רסקין 

בימיו: האמנות  שקיעת  על 

 The doom of( אירופה  אמנויות  של  מותן 
the arts of E( התחולל במידה רבה  urop e
בגין האלהתו של האמן )רפאל( שהיה לסמל 
ויפי הצורה שייחסו  השקיעה. שלמות הביצוע 
הנודעים  תקופתו  בני  של  ולאלה  לעבודותיו 
 — הצורה  ויפי  הביצוע  איכות  לקץ  הביאו 
ואילך  מכאן   — אמן  כל  של  המכריע  היעד 
ליופי  לחשיבה,  ולא  לביצוע  הוא  הביקוש 
ניתן  זאת,  שציינתי  וכפי  לאמת.  ולא  חיצוני 
למנות שתי עילות משנה לשקיעת האמנויות. 
 — השנייה  המוסרי;  היעד  אובדן   — הראשונה 
העדפת הצורה על חשבון התוכן. באמנות ימי 
במקום  הצורה  בראש,  ניצב  התוכן  הביניים 
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שני.  במקום  היופי  בראש,  האמת  ושוב,  שני. 
האמנות המודרנית הפכה את היוצרות. הצורה 
מאחור.  מזדנב   — בכלל  אם   — התוכן  בראש, 

כיוון שכך, ומאחר שהגיעה העת להחזיר עטרה ליושנה, 
הפרה־רפאליטית:  לאחוות  רבה  הצלחה  רסקין  צפה 

ויזכו להכרה,  יתייצב סגנונם  בבוא העת, כאשר 
יהיו הם אלה שיניחו את אבן הפינה לאסכולה 
באמנות נעלה ונאצלת יותר מכל מה שהתרחש 

ויותר.* שנים  מאות  שלוש  זה  בארץ 

בעידן  הבולט  הסגנון  אחר  המבקש  היה.  אכן  וכך 
הרומנטי בבריטניה במחצית השנייה של המאה הי"ט ימצא 
ואם באחווה הפרה־רפאליטית  אותו בסגנון הפרה־רפאליטי. 
והתוכן  הצורה  אחדות  של  האסתטי  שבמוקד  הרי  עסקינן, 
נועד  שלפנינו  הפרק  האישה.  ניצבת  וחבורתו  רוזטי  של 
האחווה  חברי  של  שורה  בקרב  זו  תופעה  בקצרה  לסקור 
ברן־ג'ונס,  אדוארד  רוזטי,  גבריאל  דנטה  ביניהם  הבולטים, 
ווטרהאוס  ויליאם  מיליי,  אוורט  ג'ון  האנט,  הולמן  ויליאם 

מורגן.  דה  ואוולין 
מוריס,  ג'יין  היא  זה  פרק  הפותחת  בתמונה  הגברת 
השניים  רוזטי.  של  הטוב  ידידו  מוריס,  ויליאם  של  רעייתו 
משמאל(.  ברקע  הבתים  )וראו   1871 בשנת  קיץ  בית  שכרו 
ובין רוזטי לג'יין — היא  מוריס נסע בענייני עסקיו לאיסלנד, 
לאו  סוער,  רומן  במהרה  התפתח   — מקורביה  בפי  "ג'ני" 
שבתגובה  מי  החוקי,  הבעל  של  רצונו  לשביעות  דווקא 
של  אהבה  מתת  היא  התמונה  רוזטי.  עם  יחסיו  את  ניתק 
ג'יין  הצייר לאהובתו, ואמורה להביע את תשוקתם ההדדית. 
האישה  יפי  של  האולטימטיביות  הדמויות  מן  היא  ביצירה 
על פי האסתטיציזם הפרה־רפאליטי, סגנון החוזר ושב ברוב 
הערבה  עץ  הנחל,  מימי  הפסטורלי,  הנוף  האחווה.  יצירות 
הַמשיל את ענפיו ארצה — סמל רומנטי מאז ומקדם — הם 

ג'יין. של  לדמותה  יאה  רקע 
הרכות  מן  דבר  בה  אין  ואולם  תואר,  יפת  היא  האישה 
הנשית המרמזת על כניעתה לגבר. האישה הפרה־רפאליטית 
היא אכן דעתנית, אך עם זאת דוק של תוגה משוך על פניה. 
זו של דעתנות מהולה בתוגה מלנכולית היא כרטיס  אחדות 
הביקור של האסתטיציזם הפרה־רפאליטי. היא מלווה כאמור 
וגם   ,1848 בשנת  מראשיתה  האחווה  של  הנשי  הדיוקן  את 
המגובש  הביטוי  והיא  חדלה.  לא  הוויקטוריאנית  בתקופה 

כולו.  הרומנטי  בעידן  האישה  ליפי  ביותר 

הניסיון  הוא  ימינו  של  העיקרי  ההיכר  סימן 
האישה.  תיאור  באמצעות  קיומנו  את  להבין 

קנופ פרננד 

http://www.gutenberg.org/files/ / h/ h.  *
htm# LECTURE_ IV

)Khnopff(, הסימבוליסט  קנופף  ֶפרַננד  אכן, המוטו של 
באמנות  האישה  של  מקומה  את  להגדיר  המבקש  הבלגי 
למטרה.  קולע  הי"ט,  המאה  של  השנייה  במחצית  הציור 

וטוען:  ממשיך  קנופף 

וגיבשו  חוללו  באירופה  הי"ט  המאה  שלהי 
בדמות  שתופיע  זו  היא  האישה...  דמות  את 
או  רומית  טוניקה  חובשת  וקירקה,  שלומית 
בבית  רעותיה  עם  מרכלת  מזרחי,  תרבוש 
קפה, מפלרטטת, גוחנת מעל שולחן הרולטה... 

דוגמנית   ,)Mauqet( מוקט  לילי  בציור,  הגברת  אכן, 
ניסיונו של קנופף האנגלופיל להשתלב  ציור במקצועה, היא 
עלה  שלא  ניסיון  עליו,  הנערצת  הפרה־רפאליטית  באחווה 
יפה למרבה צערו של הסימבוליסט הבלגי. עם זאת, הגברת 
ויפת תואר בעת  בתמונה היא דגם מייצג של אישה דעתנית 
הרומנטי.  העידן  שלהי  את  המאפיין  סגנון  אחת,  ובעונה 
  אירונית.  כוונתה  "ביישנות"  שהכותרת  לציין  למותר 

י י פר אוס 1893 קנופ פרננ ביישנות
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אישה על כס נזר הבריאה

וזה הפרה־ להערצת האישה באמנות הציור הרומנטי בכלל 
גם   — לפחות  זה  ובשלב   — תקדים  אין  בפרט,  רפאליטי 
לעצם  האולטימטיבית  העילה  היא  האישה  אחרית.  לא 
וחורף.  סתיו  קיץ,  אביב,  היא  לילה.  והיא  יום  היא  הקיום. 
גם הקנאה, הבוגדנות  כן  ועל  והאהבה  היופי  היא התגלמות 
 .Femme Fatale  — פטאל  הפאם  של  במושגים  והרשע 
— אם  קיומו של הגבר, שייעודו בחיים  מכאן שהיא תכלית 
בה  לראות  הוא   — הפרה־רפאליטי  הצייר  בעיני  בו  נתבונן 
ואכן, המתבונן בגלריית  נס.  ולהעלותה על  נזר הבריאה  את 

היצירות  ממחצית  שלמעלה  ימצא  הרומנטית  התמונות 
הנאווה.  הגברת  של  בדמותה  אחרת  או  זו  בצורה  עוסקות 
עולה  הגבירה  בהאלהת  המשעשעים  הביטויים  אחד 
לאוולין  והכוונה  עצמה,  הנאווה  הגברת  של  ממכחולה 
של  הנשים  בחוג  נאמנה  חברה   ,)de Morgan( מורגן  דה 
בזמנה.  הנודעות  הציירות  ומן  הפרה־רפאליטית  האחווה 
חייה  את  מורגן  חיה  הבריטית  לאצולה  לנצר  כיאה 
לונדון,  בין  זמנה  את  חולקת  כשהיא  אריסטוקרטי,  בסגנון 
לתנועות  ותורמת  בוטיצ'לי  את  מעריצה  וטוסקנה,  פריז 

.1895 ור י אוו Lux in T enebris אור בחוש 
ו ונ ור ז ר

.1900 Draper רייפר ר ר  השחר
ו ונ רייפר ר י
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ביצירתה  לביטוי  באה  המרכזית  תרומתה  הפמיניסטיות. 
בחושך".  "אור 

של  א'  בפרק  החמישי  הפסוק  מן  לקוחה  הכותרת 
יוחנן:  פי  על  הבשורה 

עם  היה  והדבר  הדבר,  היה  בראשית 
חיים  היו  בו  היה הדבר...  ואלוהים  האלוהים, 
מאיר  והאור  האדם.  לבני  האור  היו  והחיים 
והחושך   )L ux  in Tenebris lucet( בחושך 

השיגו. לא 

כוונת האבנגליון לאלוהים  ב"אור"  כי  דומה שאין ספק 
למעמד  נוספים  מועמדים  שני  האור.  הוא  האלוהים  וכי 
כך  ויוחנן המטביל.  ישוע  הנעלה של האור באותו פרק הם 
אולם  נקבה,  ממין  כלשהי  באלוהות  מדובר  לא  אחרת,  או 
והחושך  ה"אור המאיר בחושך  מורגן בחרה להציג את  דה 
מוקפת  משמע,  תרתי  זוהרת  גברת  בדמות  משיגו"  לא 
לאנושות.  השלום  בשורת  זית,  עץ  ענף  ובידה  קודש  הילת 
ָלְיָלה  ָקָרא  ְך  ְוַלחֶֹשׁ יֹום  "ָלאֹור  כיוון שאלוהים קרא  עתה, 
על  להנציח את המעשה  הגיעה העת  בֶֹקר",  ַוְיִהי  ֶעֶרב  ַוְיִהי 
בני  בה,  וקוץ  אליה  אולם  שיבואו.  הדורות  למען  הציור  ן  ּכַ

מנועים  קדוש,  וגוי  כוהנים  ממלכת  נתיני  קרי:  סגולה,  עם 
"לא תעשה  ככתוב  הציור הטמאה  ידם במלאכת  מלשלוח 
מגויי  שניים  שינסו  כן,  על  אשר  תמונה".  וכל  פסל  לך 
השחר,  נשות  את  בפנינו  והציגו  מותניהם  את  הארצות 

והלילה.  היום 
 )1920-1864( דרייפר  הרברט  של  העיקרי  ציוריו  נושא 
לראות  ניתן  זה  ובמובן  היוונית,  המיתולוגיה  אירועי  הוא 
"השחר המפציע  ואכן,  הניאו־קלאסיציסטים.  בו את אחרון 
היא  היום,  עוללות  לקראת  לפנינו  שעריו"  את  הפותח 
שערי  את  הפותחת  ההלנית  השחר  אלת   ,)E ( אאוס 
בספר  הפתיחה  שורות  את  וראו  החמה,  לזריחת  השמים 

האיליאדה: של  י"ט 

ָהאֹוְקָינֹוס ַהר  ִמּנְ ָכתֹם  ּבְ ַחר  ַ ַהּשׁ ֶלת  ַאּיֶ  ָעְלָתה 
ָהַאְלָמֶות...  ְוִלְבֵני  ָלָאָדם  אֹוָרּה  ֶאת  את  נֹוׂשֵ

גורם.  עוד  להוסיף  יש  דרייפר  של  במקרהו  ואולם 
הנחשקת  והיפיפייה   ,1900 היא  השנה  מקרי,  איננו  המועד 
העשרים. המאה  דלתות  את  לפנינו  פוקחת  החזה  וגלוית 

שערה  את  עוטר  שנזר  מי  העולצת,  היום  עלמת  את 
פרחי  העיניים שאת  הלילה עצומת  גבירת  וכן את  האדום, 

י פר אוס 1885-1880 Hughes יוז ר רו ואר א יהיום פר אוס 1888 יוז רו ואר א הלילה
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יוז,  רוברט  אדוארד  צייר  הכוכבים,  זוהר  החליף  שלה  הזר 
הארוטיים  בציוריו  שנודע  ומי  האנט  ויליאם  של  עוזרו 

בהמשך(.  )וראו 
השמש  סביב  הארץ  כדור  מסלול  שהושלם  כיוון  עתה, 
השנה  את  לחלק  העת  הגיעה  הנשית,  היממה  ונקבעה 

חיינו.  שנות  את  למנות  שנוכל  מנת  על  זאת  לעונותיה. 
הודי,  ממוצא  צייר   ,)Prinsep( פרינספ  קמרון  ולנטין 
ג'ון אוורט  חבר בחוג הפנימי של האחווה, ידידם הקרוב של 
מהצלחה  חייו  בימי  נהנה  רוזטי,  ודנטה  ברן־ג'ונס  מיליי, 

מותו.  לאחר  נשכח  אולם  ניכרת, 
היא  חמוקיה,  את  המסתירה  שחור,  הלבושה  הגבירה 
יפיפייה  הוא  והקיץ  הקיץ.  עונת  את  להחליף  הבא  החורף 
הנובלים  בו את הפרחים  אין חפץ  נחשקת, המשליכה ככלי 
נשות  — את  ולא במקרה   — ומעלה מעט על הדעת  ארצה, 
רכות,  הגולשת  השקופה  גלימתה  ב"פרימוורה".  בוטיצ'לי 
היורד  עונות השנה, הערב  הנוגה המשלים עם חלוף  מבטה 
שלהי  תוגת  את  לצופה  להעניק  נועדו  אלו  כל  ברקע... 

והחורף.  הסתיו  צינת  בוא  עם  החולף  הקיץ 
של  ביצירתו  חשיבות  רב  מוטיב  מהווים  הסתיו  ציורי 
הדרכים  השלכת,  עונת  של  המלנכולי  הפן  גרימשו.  ג'ון 
באיים  למדי  הנוח   — לקיץ  והגעגועים  העצבות  הריקות, 
סתיו  גברת  של  פניה  האיש.  את  ריתקו   — הבריטים 
אך  תוגה,  אמנם  מביעים   — דואה  ושמא   — קלות  הפוסעת 

המפתה.  העירום  רקע  על  מתנפצת  זו 
, הקי נמוג.  המגע הראשון של החור

י אנ ר ס נ ם או ריי 1897 פרינספ רו ק י נ ו

 אביב.
י פר אוס 1896 Shaw ו ייאם ו יס ו

.  קי
י פר אוס 1903 Godw ard וור ו יאם וי ו
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 Finביסון, צייר צרפתי מבכירי האמנים של סוף המאה, ה־
הפרה־רפאליטית,  האחווה  עם  אמנם  נמנה  אינו   ,de Siecle
הפרה־ בסגנון  ביסון  של  דבקותו  רבות.  ממנה  הושפע  אך 
נשותיו  חמוקי  את  הצופה  לעין  לחשוף  המחייב  רפאליטי, 

כעקרון אידיאל היופי, מקבל אופי פרדוקסלי משהו במקרה 
של עלמת החורף, הבוחרת לשבת על ענף מושלג ברוח עזה 
וכל  לאפס,  מתחת  ובטמפרטורה  מחלפותיה  את  הפורעת 
 מטה.  מכתפה  הגולשת  שקופה  גלימה  מלבושה 

 קלסתרה האבל של גברת סתיו.
ו רי פ אוס 1871 Grimshaw ו רי קינסו א ו

.  חור
י פר אוס 1904 Bisson יסו ואר א
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אבירות השולחן העגול

בן  האציל  בחיי  מכונן  שלב  הוא  לאבירות  ההסמכה  טקס 
ואחת. לאחר מקווה טהרה, המועמד מתייצב מול  העשרים 
ונושא תפילה עד אור  המזבח בכנסייה, מניח עליו את חרבו, 
גופו שריון,  השחר. בבוקר מתייצב המועמד בחצר המלך, על 
צדק,  לעשות  נשבע  והוא  לרגליו,  והקסדה  החרב  ירכו  על 
המועמד  כורע  עתה  האישה.  את  ולכבד  החלש  על  להגן 
משטח  למכת  המצביא  או  הנסיך  המלך,  מידי  וזוכה  ברך, 
מכריז  אני  אלוהים  "בשם  ברכה:  בתוספת  שכמו  על  החרב 

ונאמן."  אמיץ  הֵיה  כאביר.  עליך 
זכות ההסמכה  )Leighton( מעניק את  העובדה שלייטון 
הפעם  הגבירה,  האלהת  לאותה  נוספת  עדות  היא  לאישה, 
לבין  שבינה  הביניים,  מימי  הגבירה  האירוניה,  למרבה 

כלום. ולא  היה  לא  אבירים  הסמכת 
הגברת  של  מיופיה  להתפעל  שלא  קשה  זאת  עם 

המעניקה ברוב חסדה לגבר הצעיר את הטעם לחייו. אלומת 
הנסיכה.  את  להאיר  נועדה  הגבוה  החלון  מן  הגולשת  האור 
נמצא  עצמו  והאביר  בצל,  שרויה  מימין  הגברים  חבורת 
כיוון שכך  אמנם אף הוא בקו האור, אולם פניו בלתי נראים. 
מחלפותיה  בזהב  הנסיכה,  בפני  הצופה  של  מבטו  מרוכז 

המושלם.  גופה  ובמתאר  מטה  הגולשות 
של  המיתולוגי  הסיפר  אל  שיבה  יודע  הרומנטי  העידן 
המלך ארתור ואבירי השולחן העגול. מיטב השירה האנגלית 
משורר  בתפקיד  המחזיק  טניסון,  אלפרד  לנושא.  מוקדשת 
מקדיש  שנה,   40 במהלך   —  Poet Laureatה־  — החצר 
יצירתו. כך צ'רלס סווינבורן, תומס וסטווד  לנושא את מיטב 
והפרוזה  בין השירה  יסודי  ניכר הבדל  ואולם  ורבים אחרים. 
המוקדשות לנושא, לבין אמנות הציור. בעוד שנושא מסוים 
של  ארוכה  שורה  מעורר  עצמו  השיר  בשיר,  לתיאור  זוכה 

 טקס ההסמכה לאבירות.
.1901 ו יי ייר ונ א

י פר אוס
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יצירתו הנודעת  תיאורים על הבד. דוגמה אופיינית לכך היא 
תיאורים  לעשרות  שזכתה  משאלוט",  "הליידי  טניסון,  של 
ימצא  לכך  העילה  אחר  המבקש  הפרה־רפאליטי.  בציור 
מי שניחנה  נעלה,  גבירה  היא  גיבורת הפואמה  בנקל.  אותה 
בכל אותן הסגולות הרומנטיות המרתקות את אמן האחווה 

הפרה־רפאליטית. 
הם  לדעת  איבוד  ואף  גורל  גזירת  נכזבת,  אהבה 
ולמותר  הפרה־רפאליטי,  בציור  המרכזי  המוטיב  מרכיבי 
אחד  זה  במובן  היא  לווטרהאוס  משאלוט"  ש"הליידי  לציין 
הצייר,  של  האחרות  נשותיו  גם  כך  הבולטים.  הסמלים 
המיתולוגית.  פסיכה  או  השקספירית  אופליה  זו  ותהיה 
)מתוך  ווטרהאוס  של  במקרה  הליידי  של  השבירה  רגע 
שלוש גרסאות שצייר על הנושא( הוא השלב בו היא רואה 
בו  משוחרר  עולם  של  המציאות  את  שבמגדל  מחלונה 
לעומת  האנט,  של  הליידי  בגיל".  פוסעות  עלמות  "ִעתים 

בצערה.  מאופקת  זאת, 
אסתטית  התגלמות  אפוא  היא  ווטרהאוס  של  הליידי 
פנים  וארוך,  שופע  שיער  הפרה־רפאליטית.  הנסיכה  של 
נוגה. עילת תנוחתה היא הזוג הצועד מעבר  המביעות כמיהה 

לחלונה, שבו היא מתבוננת בזווית עיניה במבט של כיסופים 
שקט. וייאוש 

הליידי מיצירתו של האנט, שצוירה עשר שנים קודם לכן, 
לליידי  בפניה  אף  רבה  ובמידה  גופה, מחלצותיה  במבנה  זהה 
בתמונה,  החפצים  לגודש  בניגוד  זאת,  עם  ווטהראוס,  של 
היבטיה,  מכל  האהבה  סוגיית  את  ליצירה  להעניק  האמורים 
הפגנית־נוצרית,  במיתולוגיה  האהבה  לנושא  ברמזים  אם  בין 
של  יצירתו  על  המאוחר  הבארוק  השפעת  את  המסגירים 
האנט, מסיטים במידה מסוימת את מבטו של המתבונן ובאופן 
עוצמת  את  להשיג  ביקש  האנט  הביטוי.  בעוצמת  פוגעים  זה 
הביטוי בתנועה הדרמטית של הליידי שנעורה מחלומה וקמה 
החפצים  וראו   — תזזיתית  בתנועה  פתאום  לפתע  ממושבה 
הפזורים סביב. אולם העדר השתקפות הדרמה בפניה מחטיא 
הליידי  והריאליסטי של  ודווקא מבטה המאופק  את המטרה, 
החלום,  איכות  את  לצופה  מעניק  ווטרהאוס  של  ביצירתו 
הפרה־רפאליטי.  בנוסח  עוצמה  רבת  זאת  ועם  שקטה  דרמה 
הן  אורגני  חלק  מהווה  ווטרהאוס  של  האריגה  נול  למשל  כך 
ממוטיב התמונה והן משירו של טניסון, לעומת גודש החפצים 

בשיר. זכר  להם  שאין  האנט  של  ביצירתו 

.1905 אנ ו יאם וי  הליידי משאלוט
אר יק קונ פור ר נו א וזיאו

אוס ר וו יאם וי ו 'מן הצללים נקעה נפשי', אמרה הליידי משאלוט
קנ ריו אונ נו א רי 1916 Waterhouse)
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נאוו222 י ר

הליידי משאלוט
ָהר  ַהּנָ ל  ׁשֶ דֹוָתיו  ּגְ י  ּתֵ ִלׁשְ
ּוַבר,  ָגן  ּדָ דֹות,  ׂשָ ים  רּוׂשִ ּפְ

ר.  ּכַ ּבַ ים  ּגֹוְלׁשִ ָמרֹום  ִקים  נֹוׁשְ
ְבָצר  ַהּמִ ֶאל  מֹוִליְך  ָנִתיב 

ָקֶמלֹוט. ל  ׁשֶ ִריִחים  ַהּצְ ַרב 
הֹוְלִכים  ַהּכֹל  ָוׁשֹוב  ָהלֹוְך 

ים  ּנִ ֹוׁשַ ַהּשׁ ָהֵנץ  ּבְ צֹוִפים 
ּפֹוְרִחים,  ִאי  ּבָ ם  ׁשָ ה  ֵאי־ַמּטָ

שאלוט  ושמו  האי 

ִים  ַעְרּבַ ין  ּבֵ ל  ׁשֶ צֹוֵנן  ב  ָ ַמּשׁ
חֹוֵלף,  ִאיָלן  ּבְ רּוַח  ֶזה 

ִים, ַהּמַ ֵני  ּפְ ַעל  ל  ַהּגַ סֹוֵער 
ׁשֹוֵטף  ָנָהר  ָלִאי  ָסִביב 

ָקֶמלֹוט.  ֶאל  ֵמיָמיו  ְך  מֹוׁשֵ
ְצִריִחים  ָעה  ַאְרּבָ חֹומֹות,  ע  ַאְרּבַ

ָרִחים  ּפְ ַגן  ּבְ ּדּוָמם  צֹוִפים 
ַהּסֹוְכִכים  ט,  ַהּקָ ִאי  ּבָ
משאלוט  לידי  על 

א  ִנּשָׂ חֹוף  ַעל  ָנָהר  ִלְגדֹות 
א  ַמּשָׂ סּוֵסי  ְלַאט  ִכים  מֹוׁשְ
ִמְפָרׂש  ִסיַרת  ָנָהר.  ּדְֹבַרת 

ס, ַהּטָ עֹוף  מֹו  ּכְ ַקל  ת  ּגֹוֶלׁשֶ
ָקֶמלֹוט.  ֶאל  ר  ַהְיׁשֵ ּדֹוָאה 
יֹוֵדַע, יר,  ַמּכִ אֹוָתּה  ִמי  ַאְך 

ַמְרֶאיָה  ָרָאה  ַחּלֹון  ּבַ אֹו 
ָיֶדיָה  ּבְ ְמנֹוֶפֶפת 
משאלוט הלידי 

ָגן  ּדָ ֵדה  ׂשְ ּבִ ַהּקֹוְצִרים  ַרק 
קֹוָלּה,  ְמעּו  ׁשָ יֹום  ַחר  ׁשַ ִעם 

ְוַרן צֹוֵהל  ִזְמָרָתּה  ֵהד 
ָעָלה  ָצלּול  ָהר  ַהּנָ ִמן 

ָקֶמלֹוט. ל  ׁשֶ ְבָצר  ַהּמִ ֶאל 
א ּבָ ָהֶעֶרב  ָעֵיף,  קֹוֵצר 

בּוָאה  ּתְ עֹוֵרם  ֲאֻלּמֹות  ּבַ
ִביָרה ַהּגְ "זֹו  לֹוֵחׁש:  יב,  ַמְקׁשִ

 " משאלוט הלידי 

ָוֵליל  יֹוָמם  ִהיא  אֹוֶרֶגת 
ִצְבעֹוִנית,  ֶקֶסם  ִמְקַלַעת 

ל ַקּלֵ ּיְ ׁשֶ ְמָעה  ׁשָ ִהיא  י  ּכִ
יט ּבִ ּתַ ַרק  ִאם  ּגֹוָרל  אֹוָתּה 
ָקֶמלֹוט.  ל  ׁשֶ ְבָצר  ַהּמִ ֶאל 

יֹוַדַעת,  לֹא  ַאּתְ  ָלָלה  ַהּקְ ֶאת 
 , ַאּתְ טֹוָוה  ָלֵכן  ָוֵליל  יֹוָמם 

ְקַלַעת,  ַהּמִ ֶפת  ֶ ּוְמֻכּשׁ
משאלוט לידי  הה 

עֹוֵמד  ִהיא,  ֶטת  ַמּבֶ ְרִאי  ּבָ
ָקף  ִנׁשְ ּובֹו  ִמיד,  ּתָ מּוָלּה 

ְצָלָליו.  ַלל  ׁשְ ַעל  ֱאֶמת  עֹוַלם 
יֹוֵרד  ִביל  ְ ּשׁ ּבַ ִהיא  ֶטת  ַמּבֶ

ָקֶמלֹוט ל  ׁשֶ ְבָצר  ַהּמִ ֶאל 
ָהר,  ַהּנָ ַעל  ל  ּגַ ֶטף  ׁשֶ ּבְ

ר, ּכָ ּכִ ּבַ ׁשֶ ּוק  ַהּשׁ ְבנֹות  ּבִ
ָפר  ַהּכְ ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ִמְצָעָדם  ּבְ
שאלוט  פני  על  ולפים 

ִגיל,  ּבְ ּפֹוְסעֹות  ֲעָלמֹות  ים  ִעּתִ
ִויל,  ַהּגְ ָידֹו  ּבְ ָנִזיר  ים  ִעּתִ

ִני,  ׁשָ ְלבּוׁש  ּבִ צֹוֵעד  ֵרת  ְמׁשָ
ָעִני  רֹוֶעה  א  ּבָ ׁשֶ ְוֵיׁש 

ָקֶמלֹוט. ל  ׁשֶ ְבָצר  ַהּמִ ֶאל 
ּדֹוֵהר  יר  ַאּבִ ְרִאי  ּבָ ְוֵיׁש 
סֹוֵער.  ִלּבֹו  ִבְרּתֹו  ּגְ ֱאֵלי 

ְיַמֵהר  ֵאֶליָה  לֹא  ַאְך 
משאלוט הלידי 

ָרַכב  ֵמַחְדָרּה  ת  ֶקׁשֶ ְטַוח 
ָרָחב,  ֵדל  ּגָ ָגן  ּדָ ֵדה  ׂשְ ּבִ
ְרָחב  ַלּמֶ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ֵהִאיר 
ָקף  ִנׁשְ ָלטּוׁש  ְריֹון  ִ ּוִמּשׁ

ַלְנְסלֹוט  ֶסר  ָהָאִציל  ל  ׁשֶ
ָלב  ַהּצְ יר  ַאּבִ ָמִגּנֹו  ַעל 

יו  ְלִבְרּכָ ַרד  ִבְרּתֹו  ּגְ ִלְכבֹוד 
ָזָהב.  גֹון  ּבְ ם  ָ ִמּשׁ ָקַרן 

לשאלוט מעבר 

ְלֶהֶבת  ׁשַ ַרק  ּבְ מֹו  ּכְ ף  ָהֻאּכָ ַעל 
ָיְקָדה,  ַהֵחן  ַאְבֵני  ׁשּוַרת 
לֹוֶהֶבת  ֵאׁש  מֹו  ּכְ ּוָבֲערּו 

ה,  ְסּדָ ַהּקַ ַעל  יר  ַאּבִ נֹוצֹות 
ָקֶמלֹוט.  ֶאל  ָהִאיׁש  ְדהֹר  ּבִ

ָרִקיַע  רֹום  ּבְ ים  ְלִעּתִ ֵיׁש 
יֹוִפיַע  יל  ַהּלֵ ֲאֵפַלת  ּבַ

ַמְבִקיַע  ְזָנבֹו  נֹוֵפל  ּכֹוָכב 
שאלוט  שכת  מאיר 

ַעט.  ׁשַ ּבְ ַהּסּוס  ְרסֹות  ּפַ ְצפּו  ׁשָ
ָוָרם,  א  ִנּשָׂ ִמְצחֹו,  ָרָחב 

ּפֹוַרַעת  ים  ּלִ ְלּתַ ּתַ ל  ׁשֶ ְקוּוָצה 
ם ׁשָ ֵאי  ה  ְלׁשָ ּגָ ה  ְסּדָ ַהּקַ ִמן 
ָקֶמלֹוט. ֶאל  ָהִאיׁש  ְרכֹב  ּבִ

ָנָהר  י  ִמּמֵ בּוָאתֹו  ּבָ
ר:  ׁשָ ְוהּוא  ֶקֶפת.  ִנׁשְ ְרִאי  ּבָ
ָנָהר  ִלְגַדת  ִליָרה".  "ִטיָרה 

לנסלוט סר  זמר 

לֹות.  ּכְ ַעד  ּנּול  ּבַ ָמֲאָסה  ָאז 
ֵעֶבר  ֶאל  ָצְפָתה  ם,  ָ ִמּשׁ ְסָעה  ּפָ

לֹות,  ֲחַבּצָ ְרחּו  ּפָ ָמקֹום 
ֶבר,  ַהּגֶ ת  ַקְסּדַ ּבְ יָטה  ִהּבִ

ָקֶמלֹוט.  ּבְ ִהְתּבֹוְנָנה 
ִנְזְרָקה,  ָעָפה,  ִמְקַלַעת 

ּה.  ָאְרּכָ ְלָכל  ַמְרָאה  ָצה  ֻנּפְ
ָזֲעָקה  ָאז  ָעַלי,"  "ְקָלָלה 

משאלוט הלידי 

ְזָרח,  ִמּמִ רּוַח  ָאה  ּבָ ָאז 
ַעְך,  ּדָ ַהְיָערֹות  ְזַהב  ּגֹון 
ַנח,  ּגָ דֹוָתיו  ּגְ ין  ּבֵ ַחל  ַהּנַ

ְך  ִנּתַ ֵמַעל  ֵבד  ּכָ ָמָטר 
ָקֶמלֹוט. ּבְ ְבָצר  ַהּמִ ַעל 

ָמׁשֹוט  ִסיַרת  ָמְצָאה  ָיְרָדה, 
ים.  ּלִ ּגַ ין  ּבֵ ָצָפה  ְנָטׁשּוָה 

ים:  ִמּלִ ָחְרָטה  ּה  ַחְרֻטּמָ ַעל 
משאלוט. הלידי 

ֶלג  ֶ ּשׁ ּכַ ָלָבן  ְלבּוׁש  ּבִ ְכָבה  ׁשָ
נֹוֵבל  ָעֶלה  ְסִביָבּה.  ּגֹוֵלׁש 
ֶלג  ַהּפֶ יט  ֵהׁשִ ַרּכֹות.  ר  ָנׁשַ
יל  ַהּלֵ ְדִמי  ּבִ ַהּדּוִגית  ֶאת 

ָקֶמלֹוט ּבְ ְבָצר  ַהּמִ ֶאל 
ָהרֹן, ָעָלה  ּדּוִגית  ּוְבׁשּוט 

יפֹון,  ׁשִ דֹות  ׂשְ ּבִ קֹוָלּה  ַמע  ִנׁשְ
ַאֲחרֹון  ֶזֶמר  ֶזה  ָהָיה 
משאלוט הלידי  של 

ַחן  ַהּלַ ָעָלה  ְוַזְך  ָצלּול 
ְלַלַחׁש,  ָהָיה  ַאט,  ַאט  ַמם  ּדָ

עֹוְרֶקיָה  ּבְ ם  ּדָ ָפא  ּקָ ׁשֶ ַעד 
ֵעיֶניָה  ָלַעד  ְוֶנֶעְצמּו 
ָקֶמלֹוט.  ֶאל  ָטן  ּוַמּבָ

ֶהְחִזיר ל  ַהּגַ ְבסֹוף  ּלִ ּוְכׁשֶ
ָהִעיר,  חֹוף  ֶאל  ַהּדּוִגית  ֶאת 

יר,  ִ ּשׁ ּבַ ָמָתּה  ִנׁשְ יָבה  ֵהׁשִ
משאלוט  הלידי 

ים,  ּנִ ּגַ חֹומֹות,  ִלים,  ִמְגּדָ ין  ּבֵ
ִטיָרה,  ֻחְרׁשֹות,  ִזית,  ּגָ י  ּתֵ ּבָ

ים  ֲאַנּנִ ׁשַ נֹות  ּכְ ִמׁשְ ין  ּבֵ
ָרה  ּבָ מּוָתּה  ּדְ ַאט,  ָטה  ׁשָ ִהיא 

ָקֶמלֹוט. ל  ׁשֶ ִמְבָצר  ְדִמי  ּבִ
ָדה  ַהּגָ ֶאל  ָיְרדּו  ֲאַזי 

ַעְלָמה,  יר,  ַאּבִ ָאִציל,  ַקְרָתן, 
ָמּה: ׁשְ ֶאת  ָקְראּו  ַהַחְרטֹום  ַעל 

משאלוט.  הלידי 

ָרה?  ּקָ ּוַמה  זֹו?  ִהיא  ִמי  ַאְך 
ם  ְלׁשָ ָסמּוְך  ַאְרמֹון  ּבָ ָאז 

יָרה,  ׁשִ ְצִליֵלי  ְתאֹם  ּפִ ָקְפאּו 
ם.  ִלּבָ ָחַרד  בּו,  ִהְצַטּלְ ֵהם 
ָקֶמלֹוט.  ּבְ ָאִציל  ל  ּכָ ֵלב 
אֹוָתּה ָרָאה  ְנֶסלֹוט  ּלַ ׁשֶ ּכְ

מֹוָתּה; ּבְ ִהיא  "ָנָאה  ִהְפִטיר: 
ּה, ִאּתָ ַחְסּדֹו  ה  ָעׂשָ ָהֵאל 

 " משאלוט הלידי 
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זריחת החמה  אורורה, אלת השחר, מעופפת בשמים עם 
והינשופים נסים  יום חדש. העטלפים  ומצהירה על בואו של 
יחדיו.  גיסות ציפורי היום מרחפים עמה  מפניה אחור, בעוד 
1849, נמנה לכאורה עם הדור הפרה־רפאליטי השני  יליד  יוז, 
את  חייב  האיש  כי  מלמד  ביצירתו  עיון  אולם  והאחרון, 

של  באסתטיציזם  יסוד  חוקי  שני  שֵהפר  לעובדה  הצלחתו 
המלנכולי  הדוק  את  נשותיו  של  מפניהן  מחק  א.  האחווה: 
הפר  יוז  ב.  ועניין.  דבר  לכל  "מודרנית"  חזות  להן  והעניק 
את  לצייר  והעז  העירום  איסור  של  כתוב  הבלתי  הכלל  את 
 חוה.  בלבוש  נשותיו 

י פר אוס 1905 יוז ר רו ואר כנפי השחר. א

 בנות דיאנה.
.1897 יוז ר רו ואר א

י פר אוס
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דנטה גבריאל רוזטי — ליזי, ג'ני, פאני, אלכסה...

אחר  מבקש  יצרים,  טעון  מסתורי,  טיפוס 
מושבע  שמלות  רודף  היופי,  משמעות 
לבת  אותה  להעניק  ומיטיב  אהבה  המבקש 
יפה  ופזרן,  נדיב  שתלטן,  התורנית,  זוגו 
ועם  אינטלקטואלי מרשים  כושר  תואר, בעל 
חוש  בעל  בלבד,  אחד  בנושא  ממוקד  זאת 
קצר  בעצמו,  מרוכז  מלידה,  מנהיג  הומור, 

ונמהר...* רוח 

רוזטי אחד מבכירי המבקרים בבריטניה.  כך כתב בזמנו על 
עם זאת, המבקש לעמוד על התכונה המרכזית מבין רשימת 
ימצא  ביצירותיו,  ביטוי  לידי  הבאה  רוזטי  של  סגולותיו 
אהבה..."  המבקש  מושבע  שמלות  כ"רודף  בהגדרתו  אותה 
עולמו  במוקד  הניצבת  זו  היא  שהאישה  להכחיש  אין  ואכן 
מייסד  את  המנחה  הקו  בציוריו.  רוזטי  של  הרוחני־אסתטי 
הנחה  מתוך  לשמו",  "היופי  היה  הפרה־רפאליטית  האחווה 
ולתוכן  אסתטית שלפיה ה"יופי לשמו" הוא המעניק לצורה 

השלמּות.  תוַאם  את 

ליזי
של  אהובתו  ּפֹורטיָנרי,  ביאטריצ'ה  את  להציג  אמור  הדיוקן 
"חיים חדשים",  דנטה אליגיירי, כפי שהיא מופיעה ביצירתו 
אליזבת  היא  לציור  המודל  לאנגלית.  תרגם  שרוזטי  יצירה 
לכן  קודם  שנים  שמונה  שנפטרה  מי  רוזטי,  אשת  סידאל, 
באה  בציור  הסמליות  יופיה.  את  להנציח  אמורה  והתמונה 
רוזטי  לביטוי ביונה האדומה, שליחת האהבה — אהבתו של 
לאשתו. עם זאת היונה מניחה בידיה של סידאל פרחי פרג, 
יתר  המסמלים את אבקת הַלאּוָדנּום, תמיסת אופיום שמנת 
היא  אליזבת,  של  למותה  הסיבה  הנראה  ככל  הייתה  ממנה 
והנציחו  שחזרו  הפרה־רפאליטים  וחוג  בעלה  בפי  "ליזי" 

ביצירותיהם.  אותה 
ברקע הציור נמצא שעון שמש, סמל הזמן הכלה, ושתי 
דמויות המסמלות את החיים ואת המוות. אמנם תווי הפנים 
אינם מחמיאים לאליזבת, מי שנודעה ביופיה, וכך גם הצוואר 

http://books.google.co.il/books?id=xLmqFEBOiCMC&pg=  *
 PA8&lpg

מן  אחת  היא  התמונה  זאת  עם  הפרופורציות,  מן  החורג 
הפרה־רפאליטי. בציור  הנודעות 

אף  באחווה  חבר  דנטה,  של  אחיו  רוזטי,  מייקל  ויליאם 
ליזי:  את  תיאר  הוא, 

אחת  ובעונה  בעת  המשלב  יפיפה  יצור 
ראשה  גבוהה,  נשי...  ומתק  רוח  אצילות 
הגם  ואיבריה תואמים  ארוך,  צוואר  על  נישא 
ירוקות־כחולות,  עיניים  דופן...  יוצאי  שמעט 
מזהיר  עור  גוון  ומושלמים,  גדולים  עפעפיים 

זהוב.  שיער  של  מחלפות  ושפע 

ו ונ יי ריי 1870 י רוז Beata Beatrix ביאטריצ'ה המבורכת
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פאני ואלכסה
רוזטי,  יצירתו הנודעת ביותר של  לוודאי  ליידי לילית, קרוב 
פאני  היא  המודל  כאשר   ,1868 בשנת  לראשונה  צוירה 
ופילגשו התורנית של רוזטי.  )Cornforth(, המוזה  קורנפורת' 
אולם כיוון שלאחר זמן־מה כבש מיודענו את לבה של גברת 
)Wilding(, ראה  ויילדינג  נוספת, העונה לשם אלכסה  נאווה 
ולהחליפן  האמן לנכון למחוק מן הציור את פניה של פאני 

אלכסה.  של  בפניה 
של  במראה"  "הנשים  למוטיב  שייכת  לילית"  "ליידי 
לציין את  בנושא. למותר  זכות ראשונים  ולה שמורה  רוזטי, 
יופיה.  במראה  השקועה  אישה  של  הנרקיסיסטי  ההיבט 
מעוררת  אישה  של  קלאסית  התגלמות  הנה  לילית  ליידי 
גבירה  של  דיוקן  זהו  אחת.  ובעונה  בעת  ונחשקת  אימה 
ידה משחקת בשערה  יחד.  גם  ומתנשאת  נעלה  יפת תואר, 
השופע, בעוד היא מתבוננת ללא חיוך על שפתיה בדמותה 
וניכר בה שלא קל להשיגה  נוטפת מין, מפתה,  שבראי. היא 
אחד  בקנה  עולים  והפחד  התשוקה  רצונה.  את  לספק  או 
את מעמד  בעליל  הדוחה  רכות,  הנעדר  יופי  זהו  מדמותה. 
הנכנעת  הוויקטוריאנית  הרעיה  איננה  זו  בימיה.  האישה 
עוצמה  רבת  תואר,  יפת  מכשפה  אלא  הבעל,  לדרישות 

ואכזרית. 
גתה ב"פאוסט" שם את תיאורה בפי מפיסטופלס המשיב 
 Nimm dich“  :)4211-4208 לשאלתו של פאוסט )מערכה א', 

”in acht vor ihren schönen Haaren

זו? היא  מי  פאוסט: 
זו היא  לילית  הן  כי  לך,  היזהר  מפיסטו: 

אמרת? מי,  פאוסט: 
ראשונה,  אדם  אשת  זו  מפיסטו: 

מחלפותיה.  יפי  מפני  לך  היזהר  אך 
ברשתה,  זו  תלכוד  אם  עלם  כי 

מחרצובותיה.  הוא  ינוס  בנקל  לא 

הכותרת:  תחת  נאה  סונטה  ליצירה  הוסיף  עצמו  רוזטי 
הראשונים: הבתים  שני  להלן  הגוף";  יפי   — "לילית 

O f Adam’s rst wi e, Lilith, it is told

ִליִלית  ִהיא  ִראׁשֹוָנה  ָאָדם  ל  ׁשֶ ּתֹו  ִאׁשְ
ה(.  ַחּוָ ִרי  ּפְ ֶטֶרם  ּבְ ָאַהב  אֹוָתּה  ָדה,  )ׁשֵ

ְלָהִסית,  זֹו  יִטיב  ּתֵ ֲחַלְקַלק  ֶפֶתן  ּכְ
יָבה.  ׂשֵ ּבְ ֶחֶלד  מּול  ָלַעד  ְצִעיָרה  ִהיא 

ַמְחְלפֹוֶתיָה.  ׁשֹוְפעֹות  ָזָהב  ת  ּזַ ּגִ ּוְכמֹו 
ָמָתּה,  ִנׁשְ ּבְ קּוָעה  ׁשְ ְמַהְרֶהֶרת,  ֶבת  יֹוׁשֶ

ֵאֶליָה,  ָבִרים  ּגְ ְמׁשְֹך  ּתִ ּה  ּבָ ִמְקַלַעת  טֹוָוה 
ּה. ּתָ ִרׁשְ תֹוְך  ּבְ נֹוְפִלים  ְוֶנֶפׁש  ַהּגּוף  ׁשֶ ַעד 

 — השושנים  כפולה:  משמעות  בפרחים  הגדוש  לרקע 
סמל היופי מזה; ופרחי הפרג האדום, סמל המוות, מזה. כפל 
השמאלי  העליון  בחלקו  המראה  מן  ניבט  נוסף  משמעות 
של הציור. במבט ראשון מניח הצופה שמדובר בחלון אשר 
ששני  העובדה  אולם  בגינה.  עצים  סבך  רואה  הוא  דרכו 
זו מרָאה  כי  וכן צורת החלון, מעידות  הנרות נשקפים ממנו, 
נוספת. עם זאת אין כל היגיון שזו תשקף את סבך השיחים 

היופי. למושג  משמעות  כפל  עוד   — מולה  החדר  את  ולא 
יצירת  של  החוקרים  מבכירי   ,)Marillier( ָמריֵיה  הנרי 

לילית: ליידי  את  לתאר  היטיב  רוזטי, 

יפהפייה לבושה ברוב פאר, נשענת על מסעד 
הספה, סורקת את מחלפותיה הזוהרות בעודה 
כמי  בראי...  דמותה  את  רוח  בקור  בוחנת 
את  לדעת  מיטיבה  היא  נחש,  קודם  שהייתה 
מוקפת  הפיזית.  המשיכה  שבמתת  העוצמה 
על  הגולשות  בלבן  מחלצות  חובשת  ורדים, 
ואת  הנדיבים  שדיה  את  ומדגישות  גופה 
בידו  שעלה  צייר  עוד  אין   — המפתה  כתפה 
היופי  כזו את עוצמת  להעניק לצופה במידה 

האישה.* גוף  של  החושני 

 Dante Gabriel Rossetti;  An Illustrated Memorial of His Art and  *
ife. H. . Marillier, George Bell and Sons, ondon, .

אר וור נו א וזיאו 1868 י רוז ליידי לילית
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הוא  הליידי  מגופה של  גלויות  הקורן  נוסף  ארוטי  היבט 
הוויקטוריאני,  בעידן  הנשי  הבגד  סמֵלי  של  גמור  העדר 
מידת  על  לרמוז  שנועד  החזה,  את  המהדק  המחוך  ובעיקר 
האדון  את  גם  לפיכך  ושמחייב  הגברת  מגלה  אשר  האיפוק 
שאיננו  הגולש  השיער  גם  כמו  המחוך,  העדר  המתבונן. 
לפתות  המבקשת  לילית,  של  הפיתוי  אמצעי  הם  אסוף, 

הצופה.  את 

ולטעון  הפוכה,  פרשנות  ליצירה  להעניק  ניתן  זאת  עם 
שלילית של רוזטי איננה אשת הנחש, המכשפה מן המקרא 
משוחררת  אישה  אם  כי  ילדים,  ורוצחת  גברים  המפתה 
ומכאן,  האישה.  את  המדיר  הוויקטוריאני  הסגנון  מתכתיבי 
— תרתי  מן המחוך, שהיה לסמל הצרת  היתר, השחרור  בין 
אפוא  ייתכן  הוויקטוריאנית.  הגבירה  של  צעדיה   — משמע 
הנאבקת  סופרג'יסטית  פעילה  רוזטי  של  בלילית  לראות 
של  סמלית  נטישה  באמצעות  לפרלמנט  הצבעה  זכות  על 
הנאמנה  החסודה,  האישה  על  המקובלים  ההתנהלות  כללי 

ולמלכה.  לבעלה 

ג'ני ג'יין מוריס — 
המיתולוגי,  השאול  האדס,  מאלילות  שּפרֹוֶסרּפינה,  לאחר 
לה  להניח  מיופיטר  ִאמּה  ביקשה  פלוטו,  של  לכלתו  הייתה 
לא  שזו  בתנאי  הסכים,  יופיטר  לארץ.  זמן  לפרקי  לשוב 
בפרי  נגסה  פרוסרפינה  אולם  האדס.  מפירות  פרי  תטעם 

בגורלה.  לשינוי  שהביא  מה  הרימון, 
הציור הפך לאחד האייקונים של הסגנון הפרה־רפאליטי. 
יפיפייה  היא  שאול,  שוכנת  רומית  אלילה  פרוסרפינה, 
הפונה  המלנכולי  המבט  את  מסגירים  פניה  תווי  מעודנת. 
אוחזות  הרכות  ידיה  האחווה,  ציירי  על  המקודש  מטה, 
מדגישה  ראשה  על  הזהוב  השיער  ושפעת  הרימון,  בפרי 

החיוור.  עורה  את 
חבר  מוריס,  ויליאם  של  אשתו  מוריס,  ג'יין  היא  הגברת 
האחווה, צייר מוכשר ואיש עסקים מצליח. חיזוריו של רוזטי 
ומיודענו  אשתו,  את  גירש  מוריס  הצלחה,  נחלו  ג'יין  אחר 

יפיפייה. פילגש  בעוד  זכה 
ג'יין־פרוסרפינה. להלן  באחד ממכתביו מתאר רוזטי את 

קצרה:  מובאה 

ופרי  היא מוצגת במסדרון קודר של ארמונה, 
האסון בידה. בעודה פוסעת, קרן אור פורצת 
לפתע ומגלה בפניה את העולם למעלה. היא 
מתבוננת בתשוקה, שקועה בהרהוריה. קערת 
ענף  לֵאָלה;  היא מתת  עשן  הקטורת המעלה 
ימי  זיכרון  הקיסוס מאחור הוא סמל הזיכרון. 

הארץ.* פני  על  האושר 

רוזטי  ביאטריצ'ה,  של  הדווי  ערש  ליד  דנטה  ציור  ּבְ
הגלימות  כך  בסמלים.  גדושה  דמיונית  מציאות  מחולל 
אביב  פרחי  תקווה;  המסמלות  הֲאמהות  שתי  של  הירוקות 
אות   — האדומות  היונים  וכך  הטוהר;  סמל   — הארץ  על 
חדשים"  "חיים  של  כ"ג  לפרק  איור  היא  התמונה  האהבה. 

אליגיירי:  לדנטה 

 The corresp ondence of Dante Gabriel R ossetti, Brewer  *
. http://www. i torianweb.org/authors/ruskin/

artofthebeholder/ .html ו ונ יי ריי 1881 י רוז פרֹוֶסרפינה
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אחד  כי  דימיתי  בחזיוני,  ונרעש  מבוהל 
גברתך  יודע?  אינך  "וכי  ואמר:  אלי  בא  מרעי 
לשמע  הזה."  העולם  מן  נפרדה  המופלאה 
רק  ולא  רחמים,  מעורר  בבכי  פרצתי  דבריו 
דמעות  עיני  זלגו  אם  כי  התייפחתי,  בחלומי 

ממש. של 

הרקיע,  אל  עיַני  נושא  ואני  ראיתי  בדמיוני 
מקומם,  אל  השבים  שרת  מלאכי  המון  ושם 
וצח מן השאר. נדמה  נישא ענן, קט  ולפניהם 
מזמור  שרה  הכרובים  שחבורת  לי  היה 
מילות  את  שומע  שאני  ודימיתי  תהילה, 
"הושענא   —  “ O sanna in ex celsis” השיר 
במרומים". את השאר לא עלה בידי לשמוע.

באהבה  הגדוש  שלבי,  לי  היה  נדמה  אזי 
גברתנו  זו,  היא  "אמת  אלי:  דיבר  כלות,  עד 
פניתי  הדברים  למשמע  רוחה."  את  השיבה 
הנאצלת  הרוח  שכנה  בו  אשר  בגוף  להתבונן 
ובכוח תעתוֵעי חזיוני  והמבורכת שאין כמוה, 
ראיתי  ובדמיוני  במותה.  זו  גבירה  ראיתי 
בצעיף  ראשה  את  המכסות  גבירות  סביבה 

ענווה  של  מבט  לראות  דימיתי  ובפניה  לבן, 
במעיין  מתבוננת  "אני  אלי:  שדיברה  נכנעת 

השלום."

בשלווה  חשתי  בחלומי  דמותה  למראה 
ודיברתי אליו: "מוות  מרוממת, קראתי למוות 
בהתחשב  בי.  תתעמר  נא  אל  אלי,  בוא  ענוג, 
בעל  להיות  עליך  עתה  זה  היית  שבו  במקום 
משתוקק  כי  אלי,  בוא  אנא  תרומיות.  מידות 
פַני,  מצבע  ללמוד  תוכל  כך  על  אנוכי,  אליך 

ממך." נטלתי  אותו 

העגומים  הטקס  בכללי  שנוכחתי  וכיוון 
לי  היה  נדמה  המת,  של  לכבודו  הנערכים 
את  לשאת  דימיתי  ושם  חדרי,  אל  שחזרתי 
היה החלום, שבעודי  וכה ממשי  לרקיע,  עיני 
נפש  "הו,  ואמרתי:  רם  בקול  דיברתי  בוכה 
נעלה, רבה הברכה השורה על המתבונן בך."

כלל  של  הצורה  אחדות  הוא  בציור  המשעשע  ההיבט 
את  לכסות  שנועד  בבד  האוחזות  הֲאמהות  שתי  הדמויות. 
גם  כך  תאומות,  אחיות  הסתם  מן  הן  ביאטריצ'ה  גופת 

י אנ רפו י Walk er ווקר נו א רי 1871 י רוז חזיונו של דנטה על מות ביאטריצ'ה
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את  לשפתיה  המצמיד  המלאך  וכך  עצמה,  המתה  הגברת 
דנטה. במעט דמיון, אלו הם  בידו של  ואוחז  נשיקת המוות 

עצמו.  אליגיירי  של  פניו  תווי  גם 
לבבות",  "ההופכת  ֶורטיקֹורדיה,  לוונוס  הלטיני  המקור 
ונוס, בסיוע קופידון, הופכת את לבן של נשים  כוונתו רצויה. 
על  המשמעות  את  הופך  רוזטי  אולם  תומתן.  על  לשמירה 
אמת  מאהבת  הגבר  של  לבו  את  הופכת  שלו  ונוס  פיה. 
לתאוות  וכניעה  לבגידה  זוגו,  לבת  או  לרעייתו  ונאמנות 
האמן  הוסיף  המתבונן,  לעיני  ברור  זה  היה  לא  ואם  היצר. 
התפוח  ואכן,  מפורשות.  נאמרים  הדברים  נאה שבה  סונטה 
הפרה־רפאליטי  בציור  ביותר  )הנדיר  בעירום  והדמות 
שאין  להעיר  הדין  מן  עוד  ארוטי.  נופך  מדיפים  המוקדם( 
זה לא היה, כאמור לעיל, רודף שמלות  ובמובן  ניסיון,  כבעל 
לדורותיה.  הפרה־רפאליטית  האחווה  בקרב  מרוזטי  גדול 

בשורה: פותחת  הסונטה 

She hath the ap p le in her hand for thee

ְלַמַעְנָך  נֹוַעד  ָיָדּה  ּבְ ּפּוַח  ַהּתַ
ָאחֹור, אֹותֹו  יג  ּסִ ּתַ ּה  ִלּבָ ּבְ עֹוד  ִהיא  ַאְך 

ַלֲחבֹר  ֵאֶליָך  מּוָטב  ֵהיָכן  ּתֹוָהה 
ָך.  ִלּבְ ְנִטּיֹות  ֶאת  ְוקֹוֵראת  ּבֹוֶחֶנת 

ו "ַעְכׁשָ ִהיא,  ת  לֹוֶחׁשֶ ן,"  ְמֻזּמָ הּוא  ה  ִהּנֵ
ָפָתיו  ׂשְ ַעל  ָלֵתת  ּפּוַח  ַהּתַ ֶאת  ָיֶאה 

ַח..." ּלֵ ְלׁשַ ִלּבֹו  ֶאל  תֹוק  ַהּמָ ַהֵחץ  ְוֶאת 

הסיּבילה, בעלת אוב מן העת העתיקה, אוחזת בידה את 
לילית,  לליידי  בניגוד  יופיה.  של  הניצחון  סמל  הדקל,  ענף 
מביאה  הסיבילה  גלויות,  שלה  הארוטיציזם  את  המציגה 
של  בלשונו   ”Soul’s Beauty“ הנפש,  יפי  את  ביטוי  לידי 
כך  וגורל.  מוות  אהבה,  בסמלי  מוקפת  היא  כאשר  רוזטי, 
)אהבה(;  עיניו  על  כסות  עם  קופידון  שבתמונה;  הוורדים 
הבלתי  האדם  )נפש  פרפרים  )מוות(;  וגולגולת  פרג  פרחי 
 הקיום(.  )מסתורין  ספינקס  של  ותגליף  יציבה(; 

.1863 Venus Verticordia  ונוס ההופכת לבבות
י אנ Bournemouth ו ורנ נו א רי ו וזיאו

.1865 Sibylla Palmifera  סיבילה עם ענ דקל
י אנ רפו י י או וזיאו
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ג'ון אוורט מיליי — הקדושות המעונות

רוזטי  גבריאל  דנטה  של  ֵרעם   ,)Millais) מיליי  אוורט  ג'ון 
הפרה־רפאליטית  האחווה  להקמת  האנט  הולמן  וויליאם 
לו  יאה  ואכן,  ילדותו.  בימי  עוד  ברישומיו  הצטיין  ב־1848, 
ילד פלא, מי שהתקבל בגיל אחת־עשרה לבית הספר  הכינוי 
זכה  מיליי  בלונדון.  המלכותית  האקדמיה  מטעם  לאמנות 
רעיו  לשני  בניגוד  זאת,  עם  באמנות,  מרשימה  לקריירה 
ביצירתו.  מרכזי  אינם ממלאים תפקיד  נשים  ציורי  לאחווה, 
נוף.  ובתמונות  היסטוריים  במעמדים  להתרכז  מעדיף  מיליי 
להורג  הוצאה  צעירה,  סקוטית  עלמה  וילסון,  מרגרט 

אמונים  להישבע  סירובה  על  עונש   ,1685 בשנת  בטביעה 
במיוחד.  אכזרי  אופי  נשאה  להורג  ההוצאה  אנגליה.  למלך 
חוף  במימי  לעמוד  נקשרה  לאחור,  כבולות  ידיה  הצעירה, 
אט  אט  כיסוה  הגאות  גלי   .)Solway( סולוויי  במפרץ  הים 
למותה  עדים  למוות.  הנערה  את  חנקו  המלוחים  הים  ומי 
פסוקי  זימרה  בשרשרת  הכבולה  העלמה  כיצד  תיארו 
שערה   — ראשה  את  כיסה  שהגל  לאחר   — וכיצד  תהילים, 

קדושים.  הילת  לה  והעניק  ראשה  סביב  צף 
החולצה  שתחת  העלתה  רנטגן  בקרני  התמונה  בחינת 

.1871 Solw ay  הקדושה המעונה מסולוויי
י אנ רפו י נו א רי ווקר

.1887  קלריסה
י פר אוס
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תוספת  היא  הצווארון  גלוית  החולצה  וכי  נשי  עירום  מצוי 
ָנגד  מעונה  קדושה  של  עירום  ציור  הנראה,  ככל  מאוחרת. 
ומיליי נדרש לבצע  את כללי המוסר של הכנסייה הסקוטית, 
להשאיר  דאג  הצייר  אולם  בוצע,  אמנם  השינוי  השינוי.  את 
החולצה  כך  הפזור,  השיער  כך  לעין.  גלוי  ארוטי  מעטה 
הפתוחה המגלה טפח, וכך אפילו מבטה המיוסר של העלמה 

עצמה. 
של  בתו  סופי,  של  הוא  "קלריסה"  בתמונת  הדיוקן 
כאיור  רוקוקו  במחלצות  הצעירה  את  הלביש  מיליי  האמן. 
רי'צ'רדסון  סמיואל  של  במכתבים  נובלה  ל"קלריסה", 
ממחצית המאה הי"ח. המכתב הקרוע מתאר אירוע בנובלה. 
ואיבוד לדעת הם צירוף מושלם בסגנון  שקספיר, טירוף 
הפעם  זה.  צירוף  להביע  כאופליה  ואין  הפרה־רפאליטי. 
מנת  על  סידאל.  אליזבת  היא  המודל  מיליי.  של  ממכחולו 
נהג מיליי להטביל את  נטורליסטי ככל האפשר  לקבל ממד 
מתחת.  גחלים  באמצעות  המים  את  ולחמם  באמבט  "ליזי" 
אולם רצה הגורל ובאחד המקרים האש כבתה, מיליי העסוק 
ליד כן הציור לא שם לב, ואליזבת איבדה את הכרתה מקור. 
הסיבות  מן  והיה  ליזי  של  מצבה  את  דרדר  ההכרה  אובדן 

 .1862 בשנת  למותה 
במובנה  הוויקטוריאנית  האישה  נציגת  היא  אופליה 
מביא  אהבה  שטירוף  גבירה  עוד  זו,  הגדרה  של  המוקצן 
על  הנסוכה  המוות  שלוות  דווקא  זאת,  עם  הקץ.  את  עליה 
ניצבת בניגוד חריף לביטויי טירופה  פניה ביצירתו של מיליי 
של  מותה  על  המרה  הבשורה  את  שקספיר.  של  במחזהו 
של  אחיה  לארטס,  של  לידיעתו  המלכה  מביאה  אופליה 

:)7 תמונה  ד',  )מערכה  הנפטרת 

כך כל  מהר  אסון,  רודף  אסון   מלכה: 
טבעה... אחותך  לארטס,  הם.  רצים    

היכן? טבעה  ָלֶאְרֶטס: 

מעל הפלג,  שנטויה  ערבה  יש  מלכה: 
משתקפים המים  בזגוגית    

הזה  בעץ  הישישים.  עליה    
דמיון, כל  על  עולים  זרים  קלעה    

סרפד, חינניות,  דרדרים,  עם    
שהרועים  סגולים,  וסחלבים    
בשם להם  קוראים  החצופים    

צנועות קוראות להם גס, אך בתולות    
האצבעות־של־המתים. כשהיא טיפסה   

עץ, בדי  על  צמחים  נזרי  לתלות    
ושלל  נשבר,  זדוני  אחד  ענף    

הבוכה. לפלג  נפלו  היא,  וגם  פרחיה,    
לרווחה,  נפרשו  בגדיה    

וכמו בתולת־ים לזמן־מה נשאו אותה.   
מזמור שיֵרי  ִליל  ּבְ שרה  זה  ְזמן  ּבִ   

ערה שלא  אחת  כמו  מּפעם,    
יצור כמו  או  למצוקתה,    

לא  זה  אך  במים.  וחי  נולד  אשר    
הכבדים שבגדיה,  עד  הרבה  נמשך    

את  למטה  משכו  שתייה,  מרוב    
מתנגן מֶזמר  האומללה    

מוות. של  לבוץ    

טבעה. היא  אז  הו,  ָלֶאְרֶטס: 

 טבעה.*  טבעה,  מלכה: 

תרגום דורי פרנס.  *

ו ונ יי ריי 1851 אופליה
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ויליאם הולמן האנט — "המצפון המתעורר"

שמצפונה  מי  פילגש,  או  זונה  עניינו  המתעורר"  "המצפון 
והיא נמלטת מזרועותיו של לקוח צעיר. האנט,  מעיק עליה 
הגברת  כן  ועל  בעירום,  נשים  יצייר  לא  האנגליקני המאמין, 
ולו קל  רמז  רגל עד ראש ללא  בציור לבושה מכף  הפרוצה 
שבקלים להיבט ארוטי. עיניה פקוחות לרווחה כמו לו זכתה 
ג'נטלמן  של  מחיקו  לפתע  מתנערת  והיא  ממעל,  בהארה 
הסימבוליזם  פסנתר.  על  ומנגן  ממושקף  צעיר,  בריטי 
הגודשים  הרבים  בפרטים  ביטוי  לידי  בא  הפרה־רפאליטי 
את התמונה, כך בין היתר הציפור המבקשת להימלט משיני 

למטה(. )השמאלית  בפינה  לה  האורב  החתול 

יצירתו של האנט לביקורת  1853 זכתה  עם הצגתה בשנת 
עוקצנית בחברה שבה החזקת פילגש היא דבר המובן מאליו. 
להרשות  המסוגל  גבוה  ממעמד  בריטי  הכול,  ככלות  אחרי 

מעמדי.  היכר  כסימן  יפה  בעלמה  מחזיק  לעצמו  זאת 
המתוקה",  "הבטלה  האנט,  של  יצירתו  דבר  של  ביסודו 
מאסכולת  הנשי  היופי  אידיאל  את  להגיש  ניסיון  עוד  היא 
חלקית  היא  ההצלחה  אולם  הפרה־רפאליטית.  האחווה 
של  המלנכולי  הדוק  את  חסר  הגברת  של  מבטה  בלבד. 
המרתק  המסתורין  פן  את  למצוירת  המעניק  לאחווה,  רעיו 
 המתבונן.  את  אליו 

.1853  המצפון המתעורר
ו ונ יי ריי

.1866 I l dolce far niente) הבטלה המתוקה 
ס פור זי אוס
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אדוארד ברן־ג'ונס — האישה כחלום בהקיץ

רומנטי  חלום  לחולל  היא  בציור  כוונתי 
היה  לא  שמעולם  דבר־מה  על  לב  ושובה 
זרח  לא  שכמותו  אור  על  יהיה.  לא  ולעולם 
לזכור  מסוגל  אינו  שאיש  בארץ  מעולם, 
אל  שאיפה  אך  הוא  שנותר  כל  ולתאר. 
ואז — לפתע פתאום  צורות שיופיין שמימי... 

משנתי... מקיץ  אני   —

ונס* ' ג ברן אדוארד 

מתוך אנציקלופדיה בריטניקה, מהדורת 1911. ליצירתו הנודעת   *
פאם  ביותר של ברן־ג'ונס, "פיגמליון וגלתיאה", ראו הפרק 

פטאל

בציוריו,  הָרקיע  הארץ,  קיים.  ונאה  דרש  נאה  האיש  ואכן, 
אינם  בפרט,  והנשים  בכלל  האדם  בני  האילנות,  הסלעים, 
על  פרוש  בהקיץ  חלום  של  מלנכולי  דוק  הזה.  העולם  מן 
הידיעה.  בה"א  הרומנטי  הצייר  הוא  זה  ובמובן  יצירותיו, 
נשותיו של ברן־ג'ונס חולמות אף הן. אף הן כמוהו "מורדות 
בן  מבקר  זאת  כפי שהגדיר   ,)revolt from fact( בעובדות" 

זמנו.
יופיה המופלא של פסיכה הגיעה  כאשר השמועה בדבר 
אל אוזני אפרודיטה, החוששת מתחרות בנות אנוש, נחרדה 
האדם  בת  את  להעניש  בלבה  אומר  וגמרה  האהבה  אלת 
ליצור  בתו  את  להשיא  אביה  על  פקדה  היא  החצופה. 
וברן־ג'ונס  המתועב ביותר עלי אדמות. האב נאלץ להסכים, 
ואת  לווייתה  בנות  את  היופי,  מלכת  את  ביצירתו  מתאר 

הטקס.  אל  בדרכם  האומלל  האב 

ריס יפו נויו א י ו וזיאו 1895 ונס ר ואר א נישואיה של פסיכה
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נישואיה  ביום  פסיכה  של  שמסעה  אפוא  ייפלא  לא 
יותר למסע הלוויה. פסיכה עצמה משפילה את עיניה  דומה 
והיא נעדרת כל סימן היכר של אידיאל היופי בסגנון  ארצה 
של  מנשותיו  כליל  שונה  האנורקסי  גופה  הפרה־רפאליטי. 
ברן־ג'ונס עצמו. הדמויות כולן חד־ממדיות, נעות כמי שכפאן 

וצחיח.  נטוש  בנוף  שד, 
המוגשות  ברן־ג'ונס,  של  האחרות  ליצירותיו  בניגוד 
המלך  מעלילות  בעיקר   — מעשה  סיפור  של  כאיור  לצופה 
וההקשר  בִספרות,  תשתית  אין  הזהב"  ל"מדרגות   — ארתור 
אולם  המקראי.  יעקב  סולם  הוא  הדעת  על  העולה  היחיד 
ועולים,  יורדים  המלאכים  שבו  יעקב,  של  לסולמו  בניגוד 
עלמות התזמורת, כליהן בידיהן, לבושות בגלימה הקלאסית 
זמנו  בן  מבקר  הזהב.  במדרגות  יורדות  רק  לבן־אפור,  בגוני 
יודע מאין  כתב על הציור: "בדומה לרוחות בחלום, איש אינו 

מועדות." פניהן  ולאן  באו  הן 
ָמשל  הלחן  עלמות  בחבורת  לראות  שבחרו  היו  מנגד, 
למלאכי שרת היורדים ממעל על מנת להשמיע לדרי הארץ 

השמימית.  המוזיקה  צלילי  את 
של  ופניהן  אניגמטי,  אופי  נושאת  היצירה  זאת,  עם 
הצופה  שעל  מרתקת  חידה  הן  העלמות  שמונה־עשרה 
ועיתוני  זו מצדו של הצייר עוררה עניין רב,  לפענח. תחבולה 
כוונתו  הייתה  למי  לפענח  בניסיון  בזה  זה  התחרו  התקופה 
במדרגות.  יחפה  היורדת  אחרת  או  זו  בגברת  הצייר  של 
להצלחה  היצירה  את  הפך  ציבור  ביחסי  זה  מוצלח  תכסיס 

האמן.  של  בקריירה  תקדים  חסרת 
בתמורה  אשר   ,)Vivien( ויויאן  היא   )Nimue( נימּוֶאה 
למרלין,  שהעניקה  מין"  "שירותי  היום  מכנים  שהיינו  למה 
ללמוד  זכתה  ארתור,  המלך  בממלכתו של  בכיר המכשפים 
על  התלמידה  עלתה  מהרה  עד  אולם  הכישוף.  תורת  את 
ללכוד  מרלין,  את  לכשף  בידה  עלה  אחד  בהיר  ויום  רבה, 
אותו  לכלוא  ובהמשך  עוזרד,  שיחי  בין  אונים  חסר  אותו 

עולם.  ועד  מעתה  המגדל  בצריח 
מי  הגזרה,  נאת  ויויאן  שבו  הרגע  את  מנציח  ברן־ג'ונס 
ששערה, בדומה למדוזה, הוא להקת נחשים, מעיינת בספר 
מרלין  הגבר.  לכידת  שעניינו  הפסוק  את  מצטטת  הכשפים, 

אונים.  וחסר  קודר  בה  מביט   — המכושף  המכשף   —
 Idylls of the“ ביצירתו  מתאר  טניסון  לורד  אלפרד 
ברן־ג'ונס.  של  תמונתו  את  המקדימה  העלילה  את   ”Kings

A storm was coming, but the winds 
were still…

ָהרּוַח, ה  ַקּלָ עֹוד  ַאְך  ָלבֹוא,  ְקֵרָבה  סּוָפה 
רֹוֶסְלַיאְנד ּבְ ֶחֶבל  ּבְ ַער  ַהּיַ ּוְבַמֲעֵבה 

ֶוְך ּתָ ּבַ ָחלּול  ֲעָנק,  יק,  ַעּתִ ַאּלֹון,  ֵעץ  מּול 
ֶמְרִלין.  ל  ׁשֶ ְלַרְגָליו  ִויְוֵיאן  ׁשֹוֶכֶבת 

 .  .  . ו ונ יי ריי 1880-1876 ונס ר מדרגות הזהב

indb   233.הוואנה יתרבג 04/11/2013   14:33:17



נאוו234 י ר

ְלֶפַתע,  ֵאָליו  ּסֹב  ּתִ ִים  ּפַ ּגַ ְזִריַזת 
מּולֹו. ֶאל  ֶבת  יֹוׁשֶ ְרּכֹו  ּבִ ֶאת  ּכֹוֶפֶפת 

ַרְגָלּה, ֶאת  ׁשֹוֶזֶרת  ק  ַמְרּפֵ ֵמֲאחֹוֵרי 
ֶמְרִלין  ל  ׁשֶ ארֹו  ַצּוָ ְסִביב  ָיָדּה  ֶאת  ּכֹוֶרֶכת 

ָחׁש... ַהּנָ ֶפֶתן  ּכְ

יצירתו של ברן־ג'ונס זכתה להצלחה רבה אצל הביקורת, 
במחמאות,  המאופק  ויילד,  ואוסקר  בפריז,  ב־1887  הוצגה 
את  וכינה  ברן־ג'ונס  של   femme fataleה־ את  שיבח 
 מופת".  "יצירת  התמונה 

 ויויאן מתעתעת במרלין.
.1874 ונס ר

ר י יי נו א רי
י אנ (Merseyside רסיסיי
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הנרי הולידיי — "גברתי... פוסעת בֵעדן"

ולימים  ברבים,  הולידיי  של  שמו  את  שהוציאה  היצירה, 
היא  הרומנטי,  בציור  הבכירים  מן  תרבותי  לאייקון  הייתה 
דוגמא מובהקת להיבט הנטורליסטי בסגנון הפרה־רפאליטי. 
גשר  הארנו,  נהר  פירנצה,  של  הפרספקטיבה  תמונת  כך 
וכך מלבושם של ביאטריצ'ה,  ובתי העיר ברקע,  פונטה־וקיו 

אליגיירי.  ודנטה  אמהותיה  שתי 
ולזכות בהשראת המקום עצמו,  על מנת לדייק בפרטים 
ניצב על גשר טריניטה שרטט  ובעודו  נסע הולידיי לפירנצה, 

הדיוק.  במרב  יצירתו  נושאי  את 
דנטה  של  מתיאורו  הולידיי  נטל  עצמו  הנושא  את 
אליגיירי ב"חיים חדשים", בתרגומו של דנטה רוזטי. הולידיי 
כן,  כי  הנה  דנטה.  כלפי  ביאטריצ'ה  של  ניכורה  את  מדגיש 
הגבירה  מבטיהן,  את  אליו  שולחות  אמהותיה  שתי  בעוד 

תחילה.  בכוונה  ממנו  המבט  את  מסיטה  עצמה 
ברחובות  הפוסעת  ביאטריצ'ה  של  האלהתה  את 
כ"ו, הפותחת  העיר היטיב לתאר דנטה אליגיירי בסונטה 

במלים:

Tanto gentile e tanto onesta p are

ֶחֶסד ְוַרב  ְרֶאה  ַהּמַ ר  ֶנְאּדָ אֹד  ּמְ ַמה 
אֹוֵרַח, ְמָבֶרֶכת  לֹום  ְלׁשָ י  ִבְרּתִ ּגְ ֵעת 

ְלַמְרֶאיָה ל  ּפַ ֻיׁשְ ֵהן  ֵעל  ִמְתּפַ ט  ַמּבָ י  ּכִ
ֵעת ס,  ְלַקּלֵ בֹוָדּה  ּכְ ֶאת  ׁשֹון  ַהּלָ ה  ְוַדּלָ

ֵעֶדן, ּבְ ּפֹוַסַעת  ִהיא  אּות  ּתָ ִהׁשְ ְקִריאֹות  ין  ּבֵ
, יּהַ ַמּגִ ָאז  מּוָתּה  ּדְ ַעל  ה  ִהּלָ מֹו  ּכְ ְצִניעּות  ֵחן 

ֵמָרִקיַע ָיְרָדה  ָלָאֶרץ  ּתֹאַמר,  ֵהן 
ָהֵעֶדן. ן  ּגַ ת  ֶחְמּדַ ֶאת  ֶלֱאנֹוׁש  ְלָהִביא 

ְוׁשֹוֵפַע ּגֹוֶאה  מֹו  ּכְ ב  ַהּלֵ ֶטת.  ַמּבֶ ִהיא 
ּוְבתַֹאם, ַרב  ּכֹה  ר  אֹׁשֶ רֹב  ּבְ דֹוָתיו  ּגְ ַעל 

יֹוֵדַע. לֹא  י  ִבְרּתִ ּגְ ָזר  ֵער  ְלׁשַ יּוַכל  לֹא 

ָפֶתיָה ִמּשְׂ ָהעֹוֶלה  הֹור  ַהּטָ ַהִחּיּוְך 
נַֹעם, ּבְ ָנא  ֵהָאְנִחי  ֶפׁש:  ַהּנֶ ֶאל  ָסח  לּו  מֹו  ּכְ

 ֲחָסֶדיָה.  ִבים  ּגָ ִנׂשְ ּה,  ְפַאְרּתָ ּתִ ה  ַרּבָ י  ּכִ

י אנ רפו י י או וזיאו 1883 יי י ו נרי דנטה פוגש את ביאטריצ'ה על גשר סנטה טריניטה
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ג'ון ווטרהאוס — אהבה

"הפרה־  ,)1917-1849  ,Waterhouse( ווטרהאוס  ויליאם  ג'ון 
העובדה  בזכות  זכה  שבו  כינוי   — המודרני"  רפאליטי 
מאמנים  אימפרסיוניסטיים  מרכיבים  ביצירותיו  שהעתיק 
הפרה־רפאליטי  הסגנון  על  שמר  זאת  ועם  זמנו  בני 

האפוס  מן  הלקוחים  יצירותיו  בנושאי  בעיקר  המקורי, 
צייר  בין היתר  ושקספיר.  היוונית  הארתוריאני, המיתולוגיה 

אופליה.  נושא  על  וריאציות  שלוש 
"אופליות"  משלוש  אחת  היא  הנחל"  לשפת  "אופליה 

.1894 אוס ר וו  אופליה לשפת הנחל
י ר אוס ני סי י ו ו ו אוס

.1916  איזולד וטריסטן חולקים את שיקוי האהבה
אר רזי ניו רוס רי ו פר אוס
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הושיב  הנוכחית  העלמה  את  ווטרהאוס.  של  מכחולו  פרי 
מותה  את  תמצא  שבו  הנחל  לשפת  עץ  גזע  על  הצייר 
טירופה  של  הטרגי  ההיבט  להדגשת  קצר.  זמן  בתוך 
אל  מופנה  מבטה  בשערה.  חבצלת  פרחי  אופליה  קולעת 
העלמה  בפרופיל  מתבונן  והצופה  הכהים,  הנחל  מימי 
נעדרת  והיא  חמודות  בגדי  לבושה  מותה  אל  ההולכת 

ופחד.  אימה  כליל 
למלך  להינשא  אמורה  אירלנד,  מלך  של  בתו  איזולד, 
בן אחיו, לאירלנד,  מרק מקורנוול. מרק משגר את טריסטן, 
ביום  ללוות את כלתו בדרכה אל חצרו בקורנוול.  על מנת 
שאותו  אהבה  שיקוי  האם  לה  מגישה  הבת  מן  הפרידה 
ואיזולד,  הגורל  רצה  אולם  הכלולות.  בליל  לגמוע  עליה 
יפה  לווייתה  בן  של  בחיזוריו  לעמוד  מסוגלת  שאיננה 
והשניים  טריסטן,  עם  יחד  השיקוי  מן  לוגמת  התואר, 
מרק,  למלך  נישאת  אמנם  איזולד  זה.  בזרועות  זו  נופלים 
בין  מטופל  וסיפורה  טריסטן,  את  לאהוב  חדלה  אינה  אך 
פון  גודפריד  ואיזולדה" מעטו של  "טריסטן  היתר ברומנסה 
באופרה  וגנר  לריכרד  מי שהיה מקור השראה  שטרסבורג, 
הרגע  את  מנציחה  ווטרהאוס  של  יצירתו  שם.  אותו  תחת 
שפת  השיקוי.  גביע  את  לטריסטן  מגישה  איזולד  שבו 
דבקה  נפשה  כי  העובדה  את  מבטאים  פניה  ומבע  גופה 

הנאה.  באביר 

היוונית, שאב  "קירקה"  את השראתו ל"בעלת אוב", היא 
כריסטופר  של  לפאוסט  מפיסטו  של  מדבריו  ווטרהאוס 

ואילך(:   82 שורות  ראשונה,  )מערכה  מרלו 

הקוסמים,  של  המטפיזיקה 
השחורה:  המגיה  של  הנשגבים  הספרים 

וסמלים.  אותיות  מעגלים,  שורות, 
פאוסטוס.  של  תשוקתו  מושאי  הם  אלו  אהה, 

עוצמה,  של  ורוח,  אושר  של  עולם  איזה  הה, 
לו מובטח  מעצורים  ללא  ושלטון  כבוד  של 

החרוץ.  המלאכה  לבעל 
לפקודתי:  יסור  הקטבים  שני  בין  המצוי  דבר  כל 

את המלכים והקיסרים עובדים רק בחבלי ארץ אחדים, 
הרוח  על  לצוות  בכוחם  אין  אלו  אבל 

להתפזר.  העננים  ועל  לנשוב 
גבול יודע  אינו  המכשף  של  שלטונו  אך 

לתאר.  מסוגל  שדמיונו  ככל  ונפרש 
ממעל.  האלוהים  התגלמות  הנו  העוצמה  רב  המכשף 

מוחך,  את  אמץ  אוב,  בעל  פאוסטוס  הנה 
יכול. כול  לאל  ותהיה  מעשיך  על  שקוד 

הסגנון  של  העבר  לעולמות  עדיין  אמנם  שייך  הנושא 
הביצוע  אולם   — זה  במקרה  המיתולוגי   — הפרה־רפאליטי 
הנטורליסטי של הפרטים  הדיוק  זה  אין  בעליל. שוב  שונה 
להעניק  בולט  ניסיון  אם  כי  הי"ט,  המאה  שלהי  בנוסח 
בעלת  ואכן,  הזמן.  ברוח  אימפרסיוניסטי  אופי  ליצירה 
מקומה  את  למצוא  הייתה  יכולה  ווטרהאוס  של  האוב 
פול  או  מונה  קלוד  רנואר,  פייר  של  נשותיהם  בחברת 

סזאן. 
כך "בעלת אוב", ואף ביתר שאת "ביאטריצ'ה המקדמת 

האלוהית". ב"קומדיה  דנטה"  פני  את 

.  .  .

ּדֹוֶמֶמת,  ָהָדר,  ְמלֹוא  ּבִ ֲעַדִין,  ָבה  ִנּצְ זֹו  ַאְך 
יָה  ּפִ ֶאת  ְתָחה  ּפָ ֲאַזי  ָבה,  ְרּכָ ַהּמֶ מֹאל  ִלׂשְ

ַהֶחֶסד:  ַמְלֲאֵכי  ֶאל  ֵלאמֹר  ָרה  ּבְ ּדִ ְוָכְך 

.  .  .

יּוַבן  ָפַתי  ׂשְ ַמֲעֵנה  י  ּכִ ִלי  מּוָטב  ן  ּכֵ ַעל 
ַח, ִמְתַיּפֵ מּוֵלנּו  ר  ֲאׁשֶ ָהִאיׁש  יֵדי  ּבִ

ֵעֶרְך.  ַות  ׁשְ ַלֵחְטא  ִהי  ּתְ ִסְבלֹו  ת  ִמּדַ ְך  ּכָ ַרק 

ַעׂש,  ּמַ ּבַ אֹותֹו  עֹוֵדד  ַני  ּפָ ר  ְקַלְסּתֵ ָאז  ֵאי 
ַער,  ַהּנַ ֶאת  הֹוִליכּו  ִעירֹות  ַהּצְ ֵעיַני 
ַיַחד.  ָצַעְדנּו  ְזַמן־ָמה  ר  ׁשָ ַהּיָ ֶדֶרְך  ּבְ

י,  ְבּתִ ִנּצַ י  ַחּיַ ֲאִביב  ַסף  ַעל  ְלֵעת  אּוָלם 
ִלְפרַֹח,  י  ּבִ ה  ֵהֵחּלָ ה  ִנּיָ ׁשְ קּוָפה  ּתְ ְוֵעת 

ַאֶחֶרת.  ׁש  ַוְיַבּקֵ ָהִאיׁש  אֹוִתי  ָנַטׁש 

י פר אוס 1911 Circe בעלת אוב
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ֶפׁש,  ַלּנֶ ר  ׂשָ ַהּבָ ִמן  ִהְמֵראִתי  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ִהְרִקיַע,  ָיְפִיי  ְוַגם  ֵחיִלי  יר  ִהְגּבִ י  ַחְסּדִ

נַֹעם י  ּבִ ָמָצא  לֹא  ׁשּוב  ִלּבֹו,  ָהָיה  צֹוֵנן 

ַרְגָליו  א  ָנׂשָ ָסָטה,  ר  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ִמּדֶ
ה  ְמֻדּמֶ ֶחֶסד  ל  ׁשֶ דּוי,  ּבָ ּכֹוֵזב,  ִביל  ׁשְ ּבִ

ִהְבִטיַח.  ׁשֶ ֶאת  ָלַעד  ם  ְיַקּיֵ לֹא  ר  ֲאׁשֶ

ֵליל  ִעם  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ לֹא  ָבר,  ּדָ הֹוִעיל  ְולֹא 
לֹא־ְכלּום.  ֲחלֹומֹו,  ּבַ ְלֶעְזָרתֹו  קֹוֵראת 

ְלַלַעג. ם  ְוׂשָ ל  ּטֵ ּבִ ֵאָליו  ְוָעִתי  ׁשַ ֶאת 

ֶרְך  ּדֶ ָמָצאִתי  ּלֹא  ׁשֶ ָהִאיׁש,  ָפל  ׁשָ ְוכֹה 
ְלַמַען  ַלֲהִביאֹו,  זּוַלת  ַנְפׁשֹו  ִלְגאֹל 

 ִלְגֹוַע.*  ים  ּמִ ַהּתַ ֶאת  ֵעיָניו  מֹו  ּבְ ִיְרֶאה 

הקומדיה האלוהית. התופת, מתוך קנטו 30.  *

יורק ניו נו א Dahesh וזיאו דנטה מקדם בהכנעה את פני ביאטריצ'ה 1915
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אוולין דה מורגן — "המוות הוא שער החיים"

עם  נמנית   )1855-1919  ,De Morgan( מורגן  דה  אוולין 
ועבודותיה  הפרה־רפאליטית,  האחווה  של  השני  הדור 
מורגן  דה  ברן־ג'ונס.  אדוארד  של  מסגנונו  בעיקר  הושפעו 
הנשים  במאבק  הנחרצת  בתמיכתה  היתר  בין  נודעה 
בימיה.  הסופרג'יסטיות  צמרת  עם  ונמנתה  זכויות,  לשוויון 
נשי, הן במידה רבה ביטוי  עבודותיה, הגדושות בסימבוליזם 
"שיקוי  אולי  היא  מכולן  והבולטת  החברתיות,  להשקפותיה 

.”The Love Potion“  — אהבה" 

הגברת בתמונה רוקחת שיקוי לגבר האהוב עליה המתֶנה 
מעבר  הטירה  מרפסת  על  פילגשו  עם  אהבים  בעת  בה 
הגבירה  של  בפניה  ביטוי  לידי  בא  הסימבולי  הפן  לחלון. 
פניה של האישה  כֵאב המכער את  הדואבת למראה הבוגד, 

התואר.  יפת 
ולהפילו ברשתה  שיקוי האהבה אמור לפתות את הגבר 
זו עסוקה בהכנת השיקוי, החתול השחור  של הגברת. בעוד 
בעיני  היישר  מביט   — הצפוי  לאסון  נאמן  ביטוי   — לרגליה 

י פר אוס 1903 ור י אוו ושיקוי אהבה ונ ור ז ר 1905 שעון החול
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זו,  בתמונה  מורגן  דה  של  המודל  מוריס,  ג'יין  המתבונן. 
ידידתה הקרובה של אוולין. התמונה היא במידה  הייתה 
ומנציח שוב ושוב  רבה מענה ליצירותיו של רוזטי החוזר 

שלו.  "ג'יין"  את 
מתרווחת   — לכאורה  נינוחה   — ג'יין  החול"  ב"שעון 
תלויים  מאחוריה  האר־נובו.  בסגנון  מעוצבת  בכורסה 
מחלצותיה  מדיאבליים,  בנושאים  מאוירים  קיר  שטיחי 
אלא  ועושר.  פאר  נודף  הכול  פנינים.  בשפע  רקומות 
הזמן  על  מעידים  הגברת  של  בצדעיה  יבה  ׂשֵ שאניצי 
ואין זה מקרה שהיא מביטה במבט קודר בשעון  החולף. 
נובל,  החול ההולך ומתמעט. לרגליה מושלך פרח שושנה 
 ”Mors Janua Vitae“ ובסמוך לה מונח ספר שכותרתו: 
מקום  את  הכול.  אומרת   — החיים"  שער  הוא  "המוות   —
בולט  הסרקסטי  והפן   — הפעם  ממלאת  השחור  החתול 
בחדווה  ומתרוננת  המחללת  בסגול,  הנצח  אלת   — לעין 

האביב.  פריחת  רקע  על  השמש  לאור 
יצירותיה של דה מורגן.  "הלנה מטרויה" היא ממיטב 
כולו  נסמך  והוא  פחות,  מודגש  הסרקסטי  הפן  הפעם 
הלנה  להומרוס.  האיליאדה  עם  הצופה  של  היכרותו  על 
הבוגדת בבעלה ונמלטת מספרטה עם פריס מאהבה, היא 
אין  קורבנות  התובעת  טרויה  מלחמת  את  המחוללת  זו 
כל  המרוכזת  הלנה  של  מעניינה  אינם  אֶלה  אולם  ספור. 
ואכן, יש מה לראות. אפילו בקרב  כולה בדמותה שבראי. 
תוארה  ביפי  הלנה  בולטת  הפרה־רפאליטים  יפיפיות 
הגברת.  בתנוחת  לביטוי  הבא  מופגן  ארוטי  דוק  העוטה 
הָשני  גלימת  כך  בשמאלה,  הנאסף  השופע  השיער  כך 
של  העירום  תמונת  לכול  ומעל  מטה,  הגולש  והמחשוף 

המרָאה.  גב  על  ונוס 
יוני  ואת  הוורדים  פריחת  את  להוסיף  יש  אלו  אל 

הגברת. את  המקיפות  השלום 
לכאורה, הצגת דמותה של הלנה נוגדת את השקפותיה 
הפמיניסטיות של הציירת, אולם היה מי שהעניק ליצירה 
את  איש  לקטול  מבקשים  הגברים  "אם  אירוני:  פירוש 
פני  מיפי  להתפעל  מעדיפה  אני  להם.  יבושם  רעהו, 
 במרָאה."* 

Heather Birchall, P re- R ap haelites Tas hen, .  *

ו ונ ור ז ר 1898 הלנה מטרויה
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הקץ הפרה־רפאליטי
תלמידו של   ,)Melhuish Strudwick) ג'ון מלוויש סטרדוויק 
יוצר בעשור  ברן־ג'ונס, מבין אחרוני הסגנון הפרה־רפאליטי, 

לאחור.  הזמן  את  משיב  וכמו  הי"ט  המאה  של  האחרון 
יצירתו "סנונית, הו סנונית" צייר סטרדוויק בהשראת  את 
שירו של אלפרד טניסון על הסנונית הטסה דרומה ובמקורה 

לאהובתו.  המשורר  מן  מסר 
כינון  1894, קרי: קרוב ליובל שנים לאחר  היצירה משנת 
האחווה הפרה־רפאליטית, אולם במקרהו של סטרדוויק דבר 
המלנכולי  המבט  אותו  היפה,  הגברת  אותה  השתנה.  לא 
הפרה־רפאליטי  בנוסח  הפרטים  פרטי  אותם  הצדה.  הפונה 
השושנים  כך  הנוף,  אל  הנפתח  החלון  כך  המוקדם: 

הפתוח.  הספר  וכך  ארצה,  המושלכות 
כראוי  קצר,  מלנכולי  בשיר  האמן  חותם  יצירתו  את 

הפרה־רפאליטית: לתוגה 

When Ap p les were Golden…

ּפּוַח,  ַהּתַ ָהָיה  ָזהֹב  עֹוד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ְוֶזֶמר...,  ַלַחן  ָהיּו  ּוְמתּוִקים 

ָהרּוַח, ִעם  ָחַלף  ָלה,  ּכָ ִיץ  ַהּקַ ַאְך 
ֶמר.  ּגֶ ֵאין  ַעד  ְלַצּפֹות  נֹוַתר  ְוָלנּו 

 ,Frank Cadogan Cowper) קאופר  קדוגן  פרנק 
הסגנון  את  חותם  הפרה־רפאליטים,  אחרון   ,)1958-1877
הפרה־רפאליטי, הזוכה בעידן האקספרסיוניזם לפלגותיו ליותר 
משמינית של בת צחוק מעורבת בלעג — כך מפי המבקרים. 
בפרק  גם  פורחת  האמן  של  הדיוקנאות  מלאכת  זאת,  עם 
הזמן שבין שתי מלחמות העולם. דוגמא מובהקת לכך נמצא 
בדיוקנה משנת 1936 של מונה סאייר )Sayer(, בתו של פקיד 
בריטי בכיר בהודו. הדיוקן הוא ביטוי נאמן לסגנונו של קאופר. 
כך השילוב של הסגנון המדיאבלי עם אופנת שנות השלושים: 
הגברת הנאה ניצבת אמנם על רקע ויקטוריאני, אך התסרוקת, 
המבט ושפת הגוף מסגירים את הפן "המודרני" המושפע לא 

השלושים. שנות  של  הקולנוע  מדיוות  מעט 
העלמה הצעירה ב"יוהרה" חובשת תרבוש מזרחי, לובשת 
עדויה  והיא  מטה,  גולש  השופע  שערה  פאר,  מחלצות 
פנינים.  במחרוזת  האוחזת  ימינּה  ועד  המצח  מן  תכשיטים 
מבטה פונה אל המרָאה שבה היא סוקרת — במבט נונשלנטי 
יפי תוארה. הדיוקן זכה אמנם להתנוסס בשער  משהו — את 
הביקורת  אך  בלונדון,  המלכותית  האקדמיה  של  העת  כתב 

1907, הסגנון  וזאת בלשון המעטה. השנה היא  הייתה צוננת, 
והאר־ הבל־אפוק  הנשייה.  תהום  אל  צולל  הפרה־רפאליטי 
עם  אירופה,  של  התרבות  מרכזי  את  בסערה  כובשים  נובו 
שקאופר  לציין  הראוי  מן  זאת  עם  בראשם.  וברלין  פריז 
הקוביזם  פרץ  מול  גם  רומנטי  יהיה  וסגנונו  שלו,  על  עומד 

והשלושים.  העשרים  שנות  של  והסוריאליזם 
הפעם   — הפרה־רפאליטי  הפרק  את  החותם  נוסף  אמן 
 ,Godward) גודוורד  ויליאם  ג'ון  הוא  הניאו־קלאסי,  בסגנון 
צעירות  עלמות  להנצחת  חייו  את  המקדיש   ,)1922-1861
בגלימות מן העידן הקלאסי, הניצבות על פי רוב על מרפסת 

סאפפו".  של  "בָיֶמיה  היא  בנושא  הבכירה  יצירתו  שיש. 

י פר אוס 1894 וויק ר ס ווי ו סנונית, הו סנונית
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ַשיש  ספסל  על  סאפפו  את  בפנינו  מציגה  היצירה 
מלוטש, עם דמותו של הומרוס ושפת הים של האי לסבוס 
כפי  הקלאסי,  ליופי  קסום  ביטוי  היא  עצמה  סאפפו  ברקע. 
המאה  בשלהי  הבריטי  האמן  הפורה  בדמיונו  זאת  שראה 
גופה  את  בקפליה  העוטה  הוורודה  הגלימה  מכאן  הי"ט. 
הספסל  על  הפרוש  הנמר  עור  המשוררת,  של  המושלם 

הקיץ.  עונת  על  המרמז  השושנים  ושיח 
גודוורד, האידיאל הקלאסי שהאיש  אולם, לרוע מזלו של 
ביקש לטפח בציוריו עמד בניגוד פתטי לערכי הצורה והתוכן 
בעשור  הציור  אופנת  את  שהובילו  האסתטית  בתפיסה 
בנושא  ההערה  את  )וראו  העשרים  המאה  של  הראשון 

ביחס לפרנק קדוגן קאופר(. אולם בניגוד לקאופר, שהמשיך 
גודוורד  לעשות חיל בציורי דיוקנאות של האצולה הבריטית, 
לציוריו  יצירותיו,  את  לקבל  סירבו  הגלריות  במהרה.  נשכח 
 — לה  זכה  שהאמן  המעטה   — והביקורת  קונים,  נמצאו  לא 
המאה.  במחצית  הרכבת  את  שאיחר  כמי  ללעג  אותו  שמה 
גוף  חוליי  של  ברצף  ניכר  בחייו  האחרון  העשור  ואכן, 
דיכאון  מכול  ויותר  משפחתו,  עם  רעועים  יחסים  ונפש, 
בעקבות השינוי הדרמטי בסגנון האמנות, שהביא לשקיעתו 
ובפתק  בנפשו,  יד  לשלוח  האיש  בחר  שכך,  כיוון  כאמן. 
כי "העולם צר מכדי  שהניח אחריו ראה לציין ברוב צניעותו 
 יחד".  גם  ואותי  פיקסו  את  להכיל 

 בימיה של סאפפו
.1904 וור ו יאם וי ו

ס אנ וס י ז ר

.1936 פר קא ו ק פרנק פר  מונה סאייר
י פר אוס

.1907 קאופר ו ק פרנק Vanity  יוהרה
ו ונ נו א י ו י אק
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ממדונה עד מדונה

פירנ י אופי רי 1493 Perugino ינו פר רו פיי פר מדונה

.2012 י א ופ סיום מדונה

פרק 15
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המדונה — מרים, בת ישראל כשרה

וחנה.  יהויכין  של  בתם  הייתה  כשרה,  ישראל  בת  מרים, 
רב  איש  דוד,  מזרע  יהודה  שבט  בן  צאן  עדרי  בעל  אביה, 
חסדים ושומר מצוות, תרם ברוחב לב לבית הכנסת בציפורי 
בתו  הייתה  האם  כהלכתו.  המקדש  לבית  ַמעשר  והעלה 
כמותם  השניים,  לוי.  לשבט  ונצר  המקדש  כוהן  מתן,  של 
בצאצאים.  להתברך  מבלי  לגבורות  הגיעו  ושרה,  כאברהם 
הגליל,  בהרי  עדריו  את  רועה  יהויכין  בעוד  אחד,  יום  והנה 
את  הקב"ה  שיגר  שבביתה,  בגן  מנחה  תפילת  נושאת  וחנה 
בת  להם  "תיוולד  הנה  כי  בשורה  ובפיו  המלאך,  גבריאל 
על  הגאולה  תבוא  ובה  הארץ  עמי  כל  ברכת  תהיה  אשר 

לוקאס(.  פי  על  הבשורה  החדשה,  )הברית  ומלואה"  תבל 
ירח תשרי, סמוך  זמן קצר הרתה חנה, ובתחילת  ואכן, מקץ 
כשם  מרים,  בישראל  ושמה  בת  ילדה  השנה,  ראש  למועד 

ואהרון.  משה  של  אחותו 
והוא  לעולמו,  יהויכין  הלך  הבת  הולדת  לאחר  קצר  זמן 
משכנה  את  ֶהעתיקה  האלמנה  במותו.  שנה  שמונים  בן 
קרקע  חלקת  רכשה  שם  הקודש,  עיר  לירושלים,  מנצרת 
ובאה  מעלה  של  לישיבה  נתבקשה  ושם  יהושפט,  בעמק 

ישראל.  קבר  אל 
וכיאה לבנות ישראל, אירסוה הוריה לאיש,  בטרם מותם, 

פירנ י אופי רי 1489 י י ו רו סנ A nunciata) הבשורה
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יהודה,  יוסף הנגר, איש חברון אשר בהרי  בעל מלאכה כשר, 
מרים  עוד  הקטנות.  באותיות  ובקיא  שמים  ירא  הוא  אף 
לעתיד,  בעלה  את  ידעה  שטרם  בתולה  ארוסה,  במעמד 

והנה... בביתה,  יושבת 

האלוהים...  מאת  גבריאל  המלאך  ...נשלח 
ברוכת  "שמחי,  לחדרה אמר המלאך,  בהיכנסו 
הדבר  לשמע  נרתעה  היא  עמך."  ה'  החסד. 
הזאת.  הברכה  של  טיבה  מה  בלבה,  וחשבה 
כי מצאת  מרים,  פחד,  "אל  המלאך,  לה  אמר 
ויהוה  בן...  ותלדי  תהרי  אלוהים. הנה  לפני  חן 
אלוהים ייתן לו את כיסא דוד אביו; וימלוך על 
המלאך:  אל  מרים  אמרה  לעולם."  יעקב  בית 
"איך יהיה הדבר הזה, הרי אינני יודעת איש..."*

הבשורה על פי לוקס, א', 33-28.  *

זמן קצר הרתה מרים הבתולה מרוח הקודש  ואכן, מקץ 
ישוע  נימול  ימים  שמונה  בתום  שמו.  ישוע  בן,  ילדה  וגם 
והיתר מסופר בדברי הימים. סוגיית מלכותו "על בית  כחוק, 

במחלוקת.  כידוע  שנויה  לעולם"  יעקב 
— האומנם  מן הבודדים שהעניק פרשנות  הוא  בוטיצ'לי 
אירונית? — לפרשת הבשורה המודיעה לבת ישראל ארוסה 
"היא   — בהיריון  היא  שהנה  גבר,  ידעה  שלא  וצנועה  כשרה 
הברכה  של  טיבה  מה  בלבה,  וחשבה  הדבר  לשמע  נרתעה 
השומר  לעתיד,  בעלה  יוסף  כך  על  יאמר  מה  וכי  הזאת." 

כחמורה?  קלה  מצוות, 
למותר לציין שסוגיית דימויה של מרים העתידה לתפוס 
אבות  את  הטרידה  השמימי,  המלכות  כס  את  בנה  לצד 
הכנסייה המוקדמים. אחרי ככלות הכול, דימוי האישה בעידן 
ההלניסטי המאוחר, קרי: בימי קבלת הנצרות כדת האימפריה 
ניכר אחריה, היה  זמן  ופרק  הרומית בשלהי המאה הרביעית 

ר או קרנאק קופ  פסלה של איזיס מיניקה את הֹורּוס
יר ק י או וזיאו ס פנ י י ר י י א

.1628 Luini ואיני ו רנר  מדונה מיניקה את בנה
נו י רוסיאנ א ק פינקו
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היבט  מובהק.  ארוטי  פן  שלהם  ריאליסטיים  בתכנים  גדוש 
היה  ותחתיו  כליל,  להימחות  היה  חייב  גלויה  פריצּות  זה של 

התיאולוגית. הדֹוגמה  על  הנסמך  נשי  אידיאל  בעיצוב  צורך 
זו, עמדו על הפרק.  זו את  נוספות, הסותרות  שתי סוגיות 
בדבר  השני  הדיבר  מן  מפורשות  העולה  ציווי  היא  האחת 
הסימטרי,  היפוכה  השנייה,  ותמונה;  פסל  עשיית  איסור 
העקרונות  הפוליתיאיסטי.  בעולם  בסיסי  ככורח  הציור 

זכו לידי ביטוי ב"תמונה אחת  המופשטים של היהדות, שלא 
ניסיון  בכל  לכישלון  בדוק  מרשם  היו  מילים",  אלף  השווה 
והצלמים.  הגילולים  לעובדי  הנוצרית  הבשורה  את  להביא 
הקיים.  לדימוי  תחליף  להעניק  צורך  היה  מזאת,  אף  יתרה 
באמונה  הדימויים  פסגת  זאת  ועם  רבות,  מני  אחת  דוגמא 
היתר(  )בין  ובנּה, שהנצרות העתיקה  היא המדונה  הנוצרית, 
 המצרים.  ואוזיריס  איזיס  ממוטיב 

I sis lactans) את הורוס איזיס המיניקה
ספיר ניי א
א רו יק וו וזיאו
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"כל כבודה בת־מלך פנימה"

נר לרגלי תומאס אקווינס  יד( היה  )מ"ה,  זה בתהילים  היגד 
מאבות  אקווינס,  החסד".  רבת  "גברתנו  של  יופיה  בתיאור 
 ,Summa Theologiae הכנסייה במאה הי"ג, בוחר בחיבורו, 
להתמודד עם סוגיית היופי מנקודת ראות הדֹוגמה הנוצרית. 
"לֹא  ניסיון לעקוף את הדיבר השני:  מסתו של אקווינס היא 
מּוָנה..." באמצעות פרשנות סכולסטית.  ּתְ ְוָכל  ֶפֶסל  ְלָך  ה  ַתֲעׂשֶ
לכך  מסמיך  בעודו  לשמו,  ראוי  בתחכום  זאת  עושה  הוא 

ֶצֶלם  ְבּ ַצְלמֹו,  ְבּ ָהָאָדם  ֶאת  ֱאלִֹהים  "ַוִיְּבָרא  את הקביעה לפיה: 
אָֹתם." ָרא  ָבּ ּוְנֵקָבה  ָזָכר  אֹתֹו,  ָרא  ָבּ ֱאלִֹהים 

ויופי חד הם, הרי שכך  כי הבורא  מאחר שלמותר לציין 
ידיו. יתרה מזאת, מאחר שעל פי המחבר "הקיום  גם מעשי 
שהאדם  הרי   —  ipsum esse subsistens  — מהות"  הוא 
ומצּווה עליו להקרינו כלפי  נושא בקרבו את היופי האלוהי, 
ליופיו של  כיוון שהניח את התשתית העקרונית  עתה,  חוץ. 

י י א  מרים ובנה
סיני אי י רינ ק סנ נזר

א נו ו ר ר יו ים וק איורים
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האדם, קובע המחבר אילו הם שני מאפייני היופי: א. שלמות, 
והארה  בפרופורציות  תואם  ב.  והתוכן.  הצורה  אחדות  קרי, 
זה היופי  ואצילות הרוח. באופן  זוהר החסד  )claritas(, קרי, 
אפוא  המדובר   .)intellectus( לתבונתנו  משמעות  מעניק 
כוונתו  ב"צורה"  ממנה.  וקורן  הצורה  על  הנסוך  הרוח  ביפי 
ובראשם  הנצרות,  קדושי  של  פניהם  למבע  תומאס  של 

מרים.   — הבתולה  האם  קלסתר 
בחיקה,  בנה  מרים,  ביזנטיני.  הוא  הפרסקו  של  סגנונו 

המבע  נעדרי  בפניה  ומלאכים.  קדושים  בחבורת  מוקפת 
טרם ניתן לזהות את יסודות החסד והתואם שיזכיר אקווינס 
במסתו מקץ שבע מאות שנים, בעידן ימי הביניים המאוחרים. 
עם זאת מבקשת התמונה להביע אחדות של פרופורציות. 
כך תנוחתם הזהה של שני הקדושים מימינה ומשמאלה של 
מרים, כך שני המלאכים מאחוריה, העומדים בקשר עין עם 
אמו את  עם  יחד  התינוק, המהווה  ישוע  וכך  הבורא ממעל, 

האנושי.  הקיום  תמצית  היא  הלא  היצירה,  מרכז 

.1199 Sedes Sapientiae כס החוכמה  מדונה על 
י ר Bode ו וזיאו י אי ו אר פס קור

.1150 וז א פס  הבתולה והתינוק
יורק ניו י רופו וזיאו
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ולא  האטרוסקית,  התרבות  מרכזי  עם  נמנתה  ָאֶרצֹו 
היכר  סימני  נושאת  אכן  הכס  על  שהמדונה  הנמנע  מן 
והתינוק", פניה של  אטרוסקיים. בדומה לגברת מן "הבתולה 
ורק תנועת  הן,  גם  המדונה חתומות. הפרופורציות נשמרות 
לכנסייה,  לחבור  אנוש  לבני  הנוצרי, הקורא  ידו של המשיח 

ריאליזם.  של  זיק  לפסל  מעניקה 
ישוע  עם  יושבת  מרים  החוכמה",  "כס  מוטיב  לפי 
ידו לברכה על כס מלכות, כיאה לזרע בית דוד. הפושט את 
פניו  צרפת.  שבמרכז  אֹוֶברן  בחבל  גולף  האגוז  עץ  פסל 
לבטא  נועדו  והתינוק"  "הבתולה  בפסל  הילד  של  הבוגרים 
את חוכמתו האלוהית — הפעם כראוי לצאצא שלמה המלך. 
להיבט  זכו  וטרם  כאמור,  מבע,  נעדרות  מרים  של  פניה 
האסתטי שיגבש אקווינס מקץ מאה שנים לערך. גם ביצירה 
מאות  בשש  אותה  המקדים  הביזנטיני  לפרסקו  בדומה  זו, 

מרים.  של  בגופה  הפרופורציות  על  מושם  הדגש  שנים, 
הקדוש  בזילאוס  בכנסיית  שמקורו  האיקונין, 
הציור  אמנות  את  המייצג  דגם  הוא  בקונסטנטינופול, 

הביזנטינית בימי הביניים המאוחרים, וניכר בו השינוי המהותי 
בינו  המפרידות  השנים  מאות  שבע  במהלך  עבר  שהסגנון 
 .)247 )עמ'  קטרינה  סנטה  במנזר  ובנה  מרים  תמונת  לבין 
של  תוכנו  ניכר  אולם  ומאופק,  זהיר  עדיין  אמנם  הריאליזם 
נסוך אותו דוק של  הנראטיב. על פניה המעודנות של מרים 
בנה  אל  המוטה  ראשה  שמה.  את  לתמונה  המעניק  חסד 
ויותר מכול חיבוקו הנטורליסטי  והמחרוזת בידה השמאלית, 
ואמפתיה  הזדהות  מחוללים  אלו  כל   — אמו  את  הילד  של 

הצופה.  בעיני  מובנת 
רבה  במידה  היא  הוולגה,  לגדות  מנזר  מטֹוְלָגה,  מרים 
ההיא  בעת  השפעה  רב  שהיה  הביזנטיני  הסגנון  של  העתק 
ימינו של  )וראו את  בדרום רוסיה. הפרספקטיבה המעוותת 
וכן  השמאלית,  מידו  כפליים  גדול  נפח  המקיפה  התינוק 
את  מעניקה  אינה  אמו(  לראש  ראשו  בין  האיזון  חוסר  את 
העמיק  זאת  עם  הביזנטיני;  הציור  של  הריאליסטי  ההיבט 
הצייר את דוק העצבות הנסוך על עיניה של מרים מטולגה 
 בנה.  לגורל  ובצדק,  החֵרדה, 

ונ א י יזנ ו רי נו וזיאו י א ירוסאיקונין בתולת החסד נו א וזיאו 1314 פר גברתנו מטֹוְלָגה
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הרנסנס המוקדם

בימי  כבר  דרמטי  שינוי  עוברת  שגברתנו  לציין  למותר 
תומאס  של  מכתביו  בנושא  המושפע  המוקדם,  הרנסנס 

אקווינס. 
ידו הנשלחת אל הפרח שבידי אמו  ודם,  הילד הוא בשר 
והיא תנועה אינסטינקטיבית של תינוק  נעדרת כל פרשנות 
את  הנוצרי  המשיח  מן  הצייר  מֹונע  זאת  עם  אמו.  בזרועות 
פנים  זאת  תחת  לו  ומעניק  הנורמטיבי,  התינוק  של  חזותו 
זוכה  טרם  עצמה  מרים  הקב"ה.  של  לבנו  כיאה  בוגרות 
ן התגלמות היופי הנשי, מעמד אשר לו תזכה  ּכַ להתייצב על 

המאוחר. הרנסנס  בימי  רק 
של  מבטה  את  המפנים  ודירר,  קריבלי  לציורי  בניגוד 
לצד  הנוחת  השטן(  )סמל  לזבוב  או   — הילד  אל  הבתולה 

את  מנתקים  ובליני  מונטניה   — עניינו  את  ומעורר  התינוק 
מהורהר,  מבט  לפניה  ומעניקים  מבנה,  האם  של  מבטה 
בניסיון להביע את חשיבות האירוע. בשונה ממונטניה, בליני 
ובנה את ההילה המקובלת, והתמונה  מסיר מראשי המדונה 
עם  ביתה  למרפסת  נאה  ביום  שיצאה  אם  מציגה  שלפנינו 
בנה התינוק, שלאו דווקא מקרין שגב נעלה של משיח נוצרי.
היו  מי שהרחיקו לכת מעקרונותיו של תומאס אקווינס 
בעיקר לאונרדו, רפאל ובוטיצ'לי. הראשון בפרשנות מרחיקת 
והשלישי  ובנה,  מרים  באריזציה של  השני  הנושא,  לכת של 

הבתולה. סביב  שרת  מלאכי  קולקטיב  ביצירת 
גדושה  וחנה",  בנה  עם  "מדונה  לאונרדו,  של  יצירתו 
אורגני  חלק  הן  הדמויות  בשיאו.  הרנסנס  של  במוטיבים 

.1230-1225 Giotto ונ ונ י ו ו  המדונה ובנה
ו ינ וו נו א י או וזיאו

.1473 Criv elli י קרי ו קר  המדונה ובנה
יורק ניו י רופו וזיאו
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)כיאה  מן הסובב — מכאן הנראטיב העשיר בפרטים הכולל 
הילד  בידי  לקורבן  השה  נוף.  תמונת  של  רקע  ללאונרדו( 
האם  של  ניסיונה  מכאן  לישוע.  הצפוי  לעתיד  סמל  הוא 
את  להבין  קשה  זאת  עם  החיים.  לבעל  בנה  בין  להפריד 
העובדה  לאור  בעיקר  זאת  ביצירה,  האנכרוניסטי  ההיבט 
 Santissima( הבשורה  כנסיית  ידי  על  הוזמן  שהציור 
המודעים  כמרים  ידי  על  קרי:  בפירנצה,   )Annunziata
בטרם  רב  זמן  לעולמה  הלכה  חנה  שלפיו  לכתוב  היטב 
זו בלבד שלאונרדו מושיב את מרים  והנה, לא  ישוע.  לידת 
זה שנים, אלא שחנה של לאונרדו  בחיק אמה מנוחתה עדן 
לנו הנראטיב  ומעלה, כפי שמספר  זקנה בת שמונים  איננה 
יפי  את  המגלמת  זו  היא  מרים,  ולא  חנה,  להפך,  האוונגלי. 
האישה על פי כללי הרנסנס, כך במבטה האוהב וכך בחיוכה 

הנכד.  למראה  המשועשע 
מרים,  של  ולא  בציור,  חנה  של  דמותה  מזאת,  יתרה 
צייר  שהוא  המדונה  של  אחר  בציור  לאונרדו  את  שימשה 
מרים,  של  ולא  חנה,  של  פניה  לכן.  קודם  ספורות  שנים 
אמור  הכישור  זה.  בציור  המדונה  פני  של  מדויק  העתק  הן 

הבית.  משק  עבודת  את  והן  הצלב  את  הן  לסמל 
ובכך  הרנסנס  בימי  בולטים  הכלל  מן  יוצאים  שני 
ורפאל.  פּוֶקה  בפתח:  המצפה  למנייריזם  הדרך  את  סוללים 
גלוית שד, אלא  ניצבת  זו בלבד שהמדונה של פוקה  לא 
של  הגוף  ושפת  התינוק,  להנקת  קשר  כל  זו  בעובדה  שאין 

.1512 ירר ר א  המדונה עם התינוק
וינ נו א ו ו וזיאו

.1500 Montagna ני ונ יאו ו ו ר  מדונה ובנה
ם ר ס א וזיאום רייקס

י ונ קורר וזיאו 1475 Bellini יני ני ו מדונה ובנה
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 מדונה עם בנה וחנה.
פריז ר ו וזיאו 1510 י וינ ו אונר

Madonna dei F usi( מדונה עם הכישור 
יורק ניו י פר אוס 1501 י וינ ו אונר

ו Piccola Madonna Cow per  מדונה קאופר הקטנה
ר 1505 רפא י א ונ קאופר ו ניקו

ו ינ וו נו א י או וזיאו

.1452 F ouquet פוק א ז בלוויית כרובים ושרפים  מדונה ובנה
וורפ אנ נו א י ו וזיאו
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יתרה  משמע.  תרתי  דרשני,  אומרת  הגזרה  דקת  הגברת 
של  פילגשו   ,)Sorel( סורל  אגנס  של  תמונתה  זוהי  מזאת, 
ובתככיה  בעורמתה  שנודעה  מי  צרפת,  מלך  השביעי,  שרל 
בנו של שרל,  בידי  לוודאי  — קרוב  למוות  וסופה שהורעלה 
פוקה  של  הקדושה  הבתולה  כן,  כי  הנה  האחד־עשר.  לואי 
בתנוחת  הניצבת  מזימות  חורשת  פילגש  של  צירוף  היא 
שאמנם  הצייר  של  לזכותו  ייאמר  זאת  עם  ושידול.  פיתוי 
הכתיר את ראשה של גברתו בכתר רב פאר, אך שלל ממנה 

הקודש.  הילת  את 
מכל  שלו  המדונה  את  מנקה  רפאל  גם  לקודמו,  בדומה 
הילת  את  ומבנּה  ממנה  שהסיר  כיוון  דתיים.  היכר  סימני 
הקודש, הוא מלביש אותה בגד שגור על פי אופנת התקופה. 
פשוט  עץ  ספסל  מחליף  דוד  זרע  של  המלכות  כס  את 
של  היכר  בסימני  אמנם  ניחן  ברקע  המבנה  מהוקצע.  ולא 
ביתה של  גם  להיות  יכול בהחלט  הוא  אך  מנזר,  או  כנסייה 
באחו.  ספסל  על  לנוח  ויצאה  תינוקה  את  שנטלה  הגברת 
והשניים  כן הסיט האמן את מבטה של המדונה מבנּה,  כמו 
מתבוננים ככל הנראה במישהו העומד לפניהם. אופן זה של 
הִקרבה  של  הריאליסטי  ההיבט  את  לתמונה  מעניק  מבט 

הצופה.  אל 
של  השיער  בצבע  מצוי  ביותר  המהותי  השינוי  אולם 

של  המקובל  המוטיב  מן  כליל  אותם  המנתק  השניים, 
מדובר  כי  אפוא  נותנת  הדעת  מנצרת.  חנה  בת  מרים  ציורי 
אירופה  ממרכז  שמוצאה  משפחה  ידי  על  מוזמנת  בתמונה 
ולילדּה  הבלונדית  לגבירה  העניק  ורפאל  וכי  מצפונה,  או 
ובנה  המדונה  מעמד  את  העיניים  ותכול  השיער  בהיר 

המושיע. 
כי אם חבורת  אינה  בוטיצ'לי  קבוצת מלאכי השרת של 
הגברת  סביב  שנאספה  האצולה,  ממרום  טוסקנית  נערים 
היפה בסגנון גבירות בוטיצ'לי. המלאך יפה התואר משמאלה 
עניין  ברוב  מביטים  ורעיו  בפנקס,  דבר־מה  בחרט  רושם 
יותר  נראה  בכתוב. הוא אמור אמנם לזמר פרק תהילים, אך 
כמי שרושם את מספר הנייד של היפיפייה על אף העובדה 
של  שדמותה  מקרה  זה  אין  בחיקה.  תינוק  נושאת  שהיא 
היא  שנים,  חמש  מקץ  יצייר  שבוטיצ'לי  ב"פרימוורה",  ונוס 

המדונה.  העתק 
הסגנון  שורשי  את  לזהות  ניתן  בוטיצ'לי  של  ביצירתו 
שלאחריה,  והמאה  הט"ז  המאה  באמצע  שיחל  המנייריסטי 
הבארוק  לאמנות  האסתטי  המסד  את  שהעניק  סגנון 
הקונבנציונלי  בתואם  מכוון  מרד  לזהות  ניתן  והרוקוקו. 
הנסמך בעיקרו על הפרופורציות הקלאסיות שאמני הרנסנס 

שלמות.  לידי  הביאו 

ר 1477 י י ו רו סנ מדונה עם בנה בליווי מקהלת מלאכי שרת
י ר ירוני וזיאו
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מצולה  פרנצ'סקו  של  מכחול  שם   — רמיג'אנינו  ּפַ
המנייריזם",  "נסיך  בנזר  הוכתר   —  )1540-1503  ,Mazzola(
הנודעות,  מיצירותיו  באחת  מובהק  לביטוי  זאת  מביא  והוא 

הארוך".  הצוואר  בעלת  "המדונה 
נצר למשפחת אמנים מבולוניה   ,)1629-1551( ּפרוָקצ'יני 
הט"ז  המאה  בשלהי  איטליה  אמני  שבין  הפוריים  ומן 
אחד  הוא  שלאחריה,  המאה  של  הראשונה  ובמחצית 

"הנסיך".  של  מממשיכיו 
בשתי היצירות כאחת ברור לחלוטין שהנושא המסורתי, 
בראש  שעומד  ומה  משני,  הוא  ובנה,  המדונה  תמונת  קרי: 
ואכן, המנייריזם,  מעייניו של הצייר הוא אידיאל היופי הנשי. 
הקלאסי  התואם  מכללי  פרידה  הוא  בעיקר,  האיטלקי  זה 
מעתה  הנוצרית.  הדֹוגמה  מערכי  גם  מכך  פחות  לא  אך 
ינוצל הנראטיב הדתי בעיקר לצרכים אסתטיים. אין  והלאה 

שקוע  פרוקצ'יני  של  בתמונתו  שהתינוק  לפיכך,  מקרה,  זה 
בשינה, שכן באופן זה מתמקד מבט הצופה בנושא התמונה: 
— אולי על מנת  קלסתר הגבירה הנאווה המתבוננת אל על 
פרמיג'אנינו,  של  הדיוקן  ממעל.  לבורא  יופיה  את  להציג 
ידי  על  היתר  בין  מושג  פרוקצ'יני,  של  מזה  יותר  המעודן 
הכפלת מספר חוליות הצוואר של הגברת, המעניקה לה את 
צוואר הברבור — סמל היופי בסגנון המנייריסטי ואחריו. עם 
זאת אין מנוס מלציין שההפרזה המנייריסטית בהעדר תואם 
 — המדונה  צוואר  במקרה  פוגעת  אינה  שאמנם   — סימטרי 
ביקש  הצייר  הגברת.  של  ידה  כף  במקרה  משהו  מוזרה 
ומעודנת אצבעות, התואמת את  יד ארוכה  לגברתו  להעניק 
אורך  הכפלת  אולם  התוגה.  נסוך  מבטה  ואת  הרך  חיוכה 
ומעניק לה  כולה  פוגמת בתמונה  היד לעומת המציאות  כף 
 מעוות.  סוריאליסטי  צביון 

Madonna dal collo lungo  המדונה בעלת הצוואר הארו
פירנ י אופי רי 1540 Parmigianino אנינו י פר

ר 1600 Procaccini יני פרוק ו י ק זר ו  מדונה ובנה
י פו קיי י או וזיאו
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מרים בת יהויכין וחנה — קץ הקריירה

האפיפיור  חצר  הזמנת  פי  על  התמונה  את  צייר  קאראווג'ו 
את  לבטא  באה  היצירה  ברומא.  פטרוס  סן  של  לבזיליקה 
מרים  דורסים  שאותו  הנחש  של  בדמותו  הקדמון  החטא 

בנעשה.  מתבוננת  חנה  בעוד  היחפות,  ברגליהם  ובנה 
סיפור  של  הריאליסטי  בהיבט  בולטים  הבארוק  מרכיבי 
המעשה. כך שמלת מרים בעלת המחשוף העמוק, כך פניה 
נימול של הבן. מבע  וכך אברו הבלתי  המקומטות של חנה, 
כלא  נעלם  הרנסנס  המדונה של  את  הנוגה המאפיין  החסד 

שמא  הדאגה  היותר  לכל  ניבטת  מרים  של  ומפניה  היה, 
בנה.  את  יכיש  הנחש 

"תואם  עוד  לא  המהות.  את  מחקה  הצורה  כן,  כי  הנה 
ואצילות  החסד  זוהר  קרי:   ,)claritas( והארה  בפרופורציות 
 ,")intellectus( לתבונתנו  משמעות  המעניק  היופי  הרוח... 
ולצטט את תומאס אקווינס, כי אם סיפור מעשה  אם לשוב 

לעינינו.  לפרטיו  המוגש 
כרובים,  הגדוש  והתיאטרלי,  היומרני  הרוקוקו  סגנון 

.1606-1605 Carav aggio ו קאראוו ריזי  מרים, בנה וחנה האם
א רו ז ור רי

.1785 Vigée-Le Brun ר ויז יז א  מרי אנטואנט
ורסאי אוס
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פירנ י אופי רי 1750-1740 Giaquinto ו קווינ ו מרים היולדת. קורא

.1885 רנואר וס או Maternité  האם המניקה
פריז אורס וזיאו

.1905 Mucha פונס א פר  המדונה של החבצלות 
פרא ו וזיאו
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 Joie deה־ את  לבטא  כדי  ודקורציה  קישוטים  קופידונים, 
פרנסואה  ואטו,  אנטואן  מאסכולת  החיים  שמחת   —  vivre
ויליאם הוגרת, הוא נסוך ארוטיציזם, בוטה לעתים,  בושה או 
הנוצרית.  המדונה  לרוח  גמור  בניגוד  לציין,  למותר  ועומד, 
יהיה זה אפוא מופרז לטעון שעם הפיכת סגנון הבארוק  לא 
והי"ח,  הי"ז  המאות  לאופנת   — שאת  ביתר  אף  והרוקוקו   —
הנשי.  היופי  כאידיאל  הקריירה  את  גברתנו  מרים  סיימה 
לידי  שתביא  אנטואנט,  מארי  האחרת,  מרי  זו  תהיה  מעתה 

היופי.  אידיאל  את  ביטוי 
הפרט,  את  כולא  הרוקוקו,  נשמת   — האופראי  החיזיון 
דרמטיים,  מעמדים  שופעת  מערכת  בתוך  התמונה,  נושא 
דגם  היא  ג'קווינטו  של  יצירתו  לנושא.  נגיעה  חסרי  בחלקם 
מחוקות  היולדת  מרים  של  פניה  זו.  מגמה  נאמנה  המייצג 
לחלוטין, בעוד שמפני שאר הדמויות המקיפות אותה ניבטות 
ודאגה. במעגל השני נמצא דמויות מתוך  שמחה, התרגשות 
זרות  נראטיבים מיתולוגיים על רקע של אדריכלות קלאסית, 

היצירה.  לנושא  כליל 
ותחילת  הי"ח  המאה  שלהי  של  הניאו־קלאסיציזם 
המיתולוגיה  להערצת  ברובו  המוקדש  שלאחריה,  המאה 
הכנסייה,  תוכני  את  כליל  פוסל  אינו  אם  גם  ההלנו־רומית, 

כי  הנה  מדונה.  של  בסיפורה  ממש  של  עניין  מוצא  אינו 
מעתה  תחליף  ושלמה  דוד  מלכות  כס  על  מרים  את  כן, 
נאה  ערש  על  השרועה  דויד,  לואי  ז'ק  של  ֶרַקמֵיה  מאדאם 
של  בסלונים  יככבו  ואפולו  ונוס  השישה־עשר,  לואי  בסגנון 
התגלמותו  תהיה  בונפרטה  של  ודמותו  החברתית,  העילית 

מוקדון.  אלכסנדר  של 
והציור   ,1885 במרץ  נולד  רנואר,  של  הבכור  בנו  פייר, 
)Aline( מיניקה את התינוק האוחז את  מתאר את האם אלין 
רגלו. בניגוד בולט לאימפרסיוניזם הצרפתי של שלהי המאה 
הי"ט, הציור שלפנינו ריאליסטי לחלוטין. הנה המדונה, לאחר 
והתיישבה על ספסל מצוי בסמטה  שירדה מן הכס הקדוש 
ומיניקה את תינוקה. מעתה תהיה  של עיר שדה, חולצת שד 
בעיניה  בנו  המתבוננת  עגלגלה,  פרובינציאלית  צרפתייה  זו 
יופי.  הקטנות, נטולת מבע נשגב או כל שאיפה לאידיאל של 
כשהיא  מוכה  אלפונס  מגיש  הבתולה  למרים  גרסתו  את 
העובדה  לאור  זאת  הצניעות.  סמל  חבצלת,  פרחי  מוקפת 
הרקע  ולמרות  בפראג,  כנסייה  ידי  על  הוזמנה  שהתמונה 
הארוטי של הנשים החשופות בציורי בכירי האר־נובו. עם זאת 
העתק  אך  והיא  המדונה,  של  בפניה  דבר  מחדש  אינו  מוכה 
 .עברו בימים  דמותה  את  המאפיין  הנוגה  המבע  של  נוסף  פירנ י אופי רי 1750-1740 Giaquinto ו קווינ ו מרים היולדת. קורא
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המדונה מאבדת את בתוליה

יושב  הבעל  בהן  תמונות  אצייר  לא  שוב 
נושם  חי,  אדם  אצייר  סורגת.  ורעייתו  וקורא 

ואוהב.  מתייסר  וחש, 
מונק אדוורד 

מונק אדוורד 

יופיּה החיוור של מדונה
ּובֹו ָהֶרַגע  א  ּבָ ה  ִהּנֵ

ֶטף, ׁשֶ ּבְ ּה  ּבָ זֹוְרִמים  ים  ַהַחּיִ
ֶרת  ְרׁשֶ ַ ַהּשׁ ֻחְליֹות  ֶהם  ּבָ

זֹו  ּבָ זֹו  רּוכֹות  ּכְ
ְספֹר. ְלֵאין  ּדֹורֹות 

ִנְבְראּו ִנים  ׁשָ ֶאֶלף  ִלְפֵני 
ְמַנת  ַעל  ַרק  ים  ַהַחּיִ

ְוָלמּות. ֵמָחָדׁש  ְלהֹוִליד 
ֵאב,  ַהּכְ ָנסּוְך  יָה  ּפִ ַעל 

ִריָאה,  ַהּבְ ה  ַמֲעׂשֵ ָחתּום 
ָפַתִים ַהּשְׂ ַאַחת  ָזִוית  ּבְ

ֶות, ַהּמָ ל  ׁשֶ ַצְלמֹו  אֹוֵרב 
ְמזּוָגה  ְפתֹוֶתיָה  ׂשִ ְוַעל 

ים. ַהַחּיִ ְמַחת  ׂשִ
ְוזֹוָכה ַעְצָמּה  ֶאת  ַמְקִריָבה  ה  ָ ִאּשׁ

ָמדֹוָנה.  ל  ׁשֶ ר  ַיּסֵ ַהּמְ ָיְפָיּה  ּבְ

ובעל  הי"ט  המאה  בשלהי  הסימבוליסטים  מבכירי  מונק, 
בתחילת  הגרמני  האקספרסיוניזם  עיצוב  על  רבה  השפעה 
בוהמה  חיי  בין  קרוע  כשהוא  חייו  את  חי  העשרים,  המאה 
שלו  אורתודוקסי  חינוך  לבין  ובברלין,  בפריז  מתירניים 
הקצנה  הטעונים  בציוריו  האדוק.  הנוצרי  אביו  מידי  זכה 
ליצור  ביקש  מונק   — "הצעקה"  את  וראו   — פסיכולוגית 
יצירתו  זיקה בין השניים. הביטוי המוקצן ביותר בנושא הוא 
המכונה, למרבה האירוניה, "מדונה". תמונת אורגזמה שהיא 
הבתולה.  המדונה  של  הסימטרי  ניגודה   — לציין  למותר   —
הרף  באותו  ביטוי  לידי  לבוא  אמורה  מונק,  פי  על  הזיקה, 
מאבדת  קודשים,  קודש  הם  שבתוליה  מי  מרים,  שבו  עין 
זהו הרגע שבו על פי מונק מתאחדים  אותם בסערת תאווה. 

כתב  שהוא  כפי  האנושי,  הקיום  לשרשרת  והמוות  ההולדה 
בשירו הקצר המלווה את הציור. זהו פירושו של מונק למבע 
שלו  לגברתו  העתיק  שאותו  הקלאסית,  המדונה  של  פניה 
ולה העניק הילת שני — סמל האהבה והכאב. עוד מן הראוי 
הייתה  לתמונה  המודל  ערטילאית:  אינה  שהדמות  לציין 
והציירים" בעת ההיא,  נודעת ביופיה, "מוזת הפייטנים  גבירה 
 ,)Dagny Juel Przybyszewska( ג'יּול פשיבשבסקה  ַדְגני 
מי שהעניקה את חסדיה בין היתר גם לאוגוסט סטרינדברג. 
המדונה  חזה  על  דאלי  סלבדור  שתולה  המסתורין  ורד 

י נורוו ו אוס ונק וזיאו 1895 Munch ונק וור א מדונה
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ויופי. חמשת עלי הכותרת  יומין של אהבה  הוא סמל עתיק 
הצלב.  על  ישוע  של  פצעיו  חמשת  את  לסמל  באים 

את  להפוך  מבקש  הנורווגי,  הסימבוליסט  שמונק,  בעוד 
ניגודים דיאלקטית  קערת המדונה על פיה באמצעות אחדות 
הרי  בהתלהבות,  לקבלה  או  הסף  על  לדחותה  שניתן 
ומעתיק  הבתולה  מרים  מורשת  בפני  נכנע  דאלי  שסלבדור 

וכדמותה.  כצלמה  אותה 
עצמה  הגבירה  אולם  סוריאליסטי,  אמנם  ברקע  הנוף 
היא העתק כמעט מושלם מסגנון המדונה בציורי הרנסנס. 
חיוך  אותו  בבנה,  המביטה  האם  של  ראש  הטיית  אותה 
העובדה  אכן,  הפנים.  במבע  מעודנת  תוגה  אותה  מאופק, 

הריאליזם  שהפיכת  מי  הסוריאליזם,  בכיר  שדווקא 
בנושא  צועד  קיומו,  וטעם  חוקו  לחם  היא  לקריקטורה 
לעוצמת  עדות  היא  הביניים,  ימי  מאז  הסלולה  בדרך  זה 
בת  אותה  של  בפניה  שהוטבע  כפי  הנשי  היופי  אידיאל 

לוי.  משבט  בתולה  ישראל 
מן  יעלה  "מדונה"  התיבה  את  בגוגל  להקליד  הניסיון 
יפנו  מהם  אחוז   99 ערכים.  ומעלה  מיליון  שמונים  הסתם 
את המבקש אל מלכת הפופ השואבת את הצלחתה חסרת 
כן, הכלאה של זמרת  כי  יצרים ארוטי. הנה  התקדים מליבוי 
של  הנאמן  ביטויה  היא  מזה,  הוליבודי  ואייקון  מזה,  פופ 
 ואחת.  העשרים  המאה  ראשית  מאסכולת  המדונה 

י פר אוס 1963 י א ור ס אמדונה עם ורד המסתורין 1962 ו וור י אנ ו ו מרלין מונרו ונ ו י
ונ ים י ום א ר נוסס ונ ר ז פני ווי

. “ Celebration”
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המחשוף הקדוש

גברה  התינוק"  את  המיניקה  "הבתולה  פרדוקס  על 
נרקמה  זאת  עם  אלוהית".  "הפריה  באמצעות  הכנסייה 
את  המיניקה  המדונה  שדי  גילוי  של  זו  נוספת,  סוגיה 
אבר  הוא  האישה  שחזה  לציין  למותר  הנוצרי.  המשיח 
של  גלויה  ואמירה  מזה,  המתבונן  לב  את  הכובש  ארוטי 
הזדמנות  הצייר  של  בידו  נפלה  כן  כי  הנה  מזה.  פיתוי 
שיפר  מבלי  יצירותיו  לנושאי  מובהק  ארוטי  פן  להעניק 
העמוק  הפך המחשוף  כך  הצניעות המקובלים.  כללי  את 
השואב  ואסתטיציזם,  פיתוי  של  במינו  מיוחד  לשילוב 
זוכה  אחת  ובעונה  ובעת  המדונה  מקדושת  טעמו  את 
המגלה  המפתה,  המחשוף  היה  לימים  הכנסייה.  בברכת 
יסוד בדיוקן האישה  ולהפך, לכלל  טפח ומסתיר טפחיים, 

וראו לצורך ענייננו את שדיה הנדיבים  עד עצם היום הזה, 
לורן. סופיה  של 

הוא  הגלוי"  "החזה  של  המשעשעים  ההיבטים  אחד 
מוטיב "מרים המגדלית חוזרת בתשובה". צפוי היה שנראה 
את הפרוצה ההוללת, המכה על חטאי עָברה, מסתירה את 
הטעון  למעמד  טעם  לתת  מנת  על  הצופה  מעין  חמוקיה 
המנייריזם  שאמן  הזדמנות  זו  אולם  בתשובה.  חזרה  של 
על,  אל  אמנם  מביטה  מרים  מידיו.  תחמוק  כי  יניח  לא 
נשבעת,  היא  במרומים,  השוכן  עם  עין  קשר  יוצרת  וכך 
ואף אוחזת בגולגולת — סמל המוות הצפוי  נושאת תפילה 
שדיה  את  להציג  שתוכל  בתנאי  זאת  כל  אולם   — לכולנו 

הצופה. לעין 

.1533 Baldung Grien רי ונ נס  המדונה והתוכי
ר נירנ י או וזיאו

.1955 י וונ נו קו י פס סופיה לורן
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1520 Giampietrino רינו פיי מרים המגדלית חוזרת בתשובה
ור ר פ סנק אז י אר וזיאו

.1531 יא י  מרים המגדלית חוזרת בתשובה
ור ר פ סנק אז י אר וזיאו

 מרים המגדלית
F urini ריני פ סקו פרנ
י פר אוס ר 1640
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הנועד  טפח,  ומסתיר  טפחיים  המגלה  נדיב  מחשוף 
בצרפת  זכה  המתבונן,  הגבר  של  המין  חדוות  את  לעורר 
בעידן ההשכלה למעמד המאפיין את הרובד האריסטוקרטי. 
ויופי.  עושר  גבוה  חברתי  מעמד  היה  פירושו  נדיב  מחשוף 
האירוניה  למרבה  אחריה.  נותר  וכך  המהפכה  לפני  היה  כך 
אל  ההמון  את  המנהיגה   1830 יולי  מהפכת  סמל  "החירות" 

דלקרואה  של  ממכחולו  ואחווה  שוויון  חירות,  של  עולם 
ייפלא אפוא  202(. לא  )ראו עמ'  גלוית שדיים כליל  מופיעה 

במקורו.  צרפתי  הינו   ,décolleté מחשוף:  המונח  שעצם 
גילוי שדיה של גבירת  גיבוי לחובת  נוסף המעניק   מקור 
הנשים  בפסלי  היווני  ההלניזם  השפעת  הוא  ההשכלה  עידן 
 ממילו.   ונוס  דוגמת  ומעלה  המותניים  מן  הערומות 

1775 Dagoty י ו יי ו יס א ז  מרי אנטואנט
Lécuyer קוייר וא אנ וזיאו

1810 X av ier יי קס פרנסוא ר פ  אליזה בונפרטה
פריס ונ ו ר וזיאו
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גבירת הקטלפאם פטאל

ו ו (Sri Rama רא סרי ק ז י א ו י מוהיני מפתה את זקני החכמים

פרק 16
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 — פטריארכלית  בחברה  המעוגנת  למיזוגיניות  מובהק  ביטוי   ,)Femme Fatal( פטאל  הפאם 
המאה  בשלהי  דווקא  אולם  דנא,  מקדמת  עוד  ובאמנות  בספרות  לכת  מרחיק  לעיצוב  זכתה 
זכה  בבריטניה,  הסופרז'יסטיות  דוגמת  הפמיניסטיות  התנועות  של  דרכן  ראשית  עם  הי"ט, 
דּובר אמנם בקדמה סוציאלית, מגמה שהאמן,  "גבירת הקטל" לפריחה חסרת תקדים.  מוטיב 
שהקריאה  לעובדה  להתכחש  אין  זאת  עם  לה,  להתנגד  יכול  שלא  בוודאי  מטבעו,  הרדיקל 
היה  שביניהם  והבוטה  הבולט  מובנית.  מיזוגיניות  של  חבויים  תכנים  שחררה  זכויות  לשוויון 

פטאל".  "פאם  של  המוטיב  הופעת  כאמור 
הארוטיים  וקסמיה  יופיה  ברשת  התמים,  הגבר  קורבנה,  את  מפילה  הקטלנית  הגבירה 
הזכר החף מדעת,  דעתו של  להטריף את  נועד  הפיתוי  האומלל. מעשה  לרגלי  פורׂשת  שהיא 
המעשה  כרוך  אחת  לא  המטרונה.  של  המרושעים  יעדיה  במסכת  לאמצעי  להופכו  מנת  על 
במותו של הקורבן, ומכאן מוטיב הערפד הנקבי המוצץ את דם קורבנו. מכאן מרכיב הכישוף 
ושיכרון  עיוורון  קורבנו העושה את דברו מתוך  נקבה את  שבאמצעותו מהפנט תליין בדמות 

חושים. 
האישה  דיוקן  את  כאמור  מלווה  הנשי,  היופי  מטבע  של  האפל  צדו  הקטלנית,  הגבירה 
אלינו  מגיע   — אחת  ובעונה  בעת  ומשעשע  בוטה   — המוקדמים  הביטויים  אחד  מראשיתו. 
 )Mohini( מוהיני  האלה  היא  הלא  ההודית,  האפרודיטה  של  בדמותה  ההינדית  התרבות  מן 

 .)Vishnu( וישנו  האל  של  הנקבית  התגלמותו  "מדיחת־העל", 
מפתה  בימינה,  התוכי  ועוף  בשמאלה  הלוטוס  פרי  פרחים,  זרי  עטורה  במערומיה,  מוהיני 
גירוי,  ניצבת אפוא בתנוחת  ודעת. היא  זקני החוכמה שנאספו בחורש לדיון בנושאי בינה  את 
נותר אלא ליפול  ולשני הזקנים לא  רגלה השמאלית המקופלת מעידה על רוחה הנונשלנטית, 
אברי  אל מושא תשוקתם את  ולכוון  זעקת חשק  לפלוט  בהכנעה,  ידיהם  את  להניף  ברשתה, 
 החוכמה.  את  תחתיו  מכניע  היצר  כיצד  הנה  הזקורים.  מינם 
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ה" ָ ֶות ֶאת ָהִאּשׁ אשת הנחש — "ּומֹוֶצא ֲאִני ַמר ִמּמָ

ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ה  ָ ָהִאּשׁ ֶאת  ֶות  ִמּמָ ַמר  ֲאִני  ּומֹוֶצא 
טֹוב  ָיֶדיָה;  ֲאסּוִרים  ּה  ִלּבָ ַוֲחָרִמים  ְמצֹוִדים 
ּה...  ּבָ ֶכד  ִיּלָ ְוחֹוֵטא  ה,  ּנָ ִמּמֶ ֵלט  ִיּמָ ָהֱאלִֹהים  ִלְפֵני 
ה  ֵאּלֶ ְבָכל  ה  ָ ְוִאּשׁ ָמָצאִתי  ֵמֶאֶלף  ֶאָחד  ָאָדם 

ָמָצאִתי. לֹא 

כ כו  ז'  )קהלת 

שיעור  לאין  רבה  עוצמתם  המקרא,  מן  בפסוקים  כמקובל 
ניסיון בתולדות הספרות לומר דבר־מה. כך גם בהיבט  מכל 
ישעיהו  בדברי  או  מקהלת,  במובאה  לביטוי  הבא  המיזוגיני 

והושע.
עם זאת, שנאת האישה העברייה זכתה לקפיצת מדרגה 
המדונה  של  המוסרי  להיפוכה  הייתה  ולימים  בנצרות, 
בחוה  זו  השקפה  פי  על  טמון  הנשי  הרשע  יסוד  הנערצת. 
חוה  חטאת.  כל  לאם  חי  כל  אם  הפכה  וכך  אדם,  אשת 
הייתה להתגלמות של נקבה מופקרת, קלת דעת, הפכפכה, 
ניצולו של הגבר  ייעודה בחייה הוא  בוגדת, מפתה, מי שכל 
לקורא  המוגש  המסר  אכן  וזהו  הזדוניות.  למטרותיה  התם 
לפרשת  המוקדשים  הפסוקים  של  הנוצרית  בפרשנות 
בנושא  המקראי  המסר  בראשית.  בספר  העדן  מגן  הגירוש 
טועמת  הנחש,  של  ברשתו  נופלת  חוה  למדי.  מאופק  הוא 
טעמו  את  לחלוק  ומבקשת  טעים  אותו  מוצאת  הפרי,  מן 

זוגה.  בן  עם 
שה'  והרשע  הפיתוי  שליח  רק  איננו  הנחש  אולם 
ֱאלִֹהים"  ְיהָוה  ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ֶדה  ַהּשָׂ ת  ַחּיַ ִמּכֹל  "ָערּום  ברא, 
את  אלוהים  מעניש  הפיתוי  פרשת  לאחר  א(.  ג',  )בראשית, 
ָחׁש,  ַהּנָ ֶאל  ֱאלִֹהים  ְיהָוה  "וּיֹאֶמר  מעשהו:  על  הפתנים  ראש 
ֶדה;  ַהּשָׂ ת  ַחּיַ ּוִמּכֹל  ֵהָמה  ַהּבְ ל  ִמּכָ ה  ַאּתָ ָארּור  זֹאת,  יָת  ָעׂשִ י  ּכִ
יְנָך  ּבֵ ית  ָאׁשִ ְוֵאיָבה  יָך.  ַחּיֶ ְיֵמי  ל  ּכָ ּתֹאַכל  ְוָעָפר  ֵתֵלְך  חְֹנָך  ּגְ ַעל 
ה  ְוַאּתָ רֹאׁש,  ְיׁשּוְפָך  הּוא  ַזְרָעּה:  ּוֵבין  ַזְרֲעָך,  ּוֵבין  ה,  ָ ָהִאּשׁ ּוֵבין 

טו(. ָעֵקב )יד ׁשּוֶפּנּו  ּתְ
רק בשלב זה מאשים הבורא את האישה בשיתוף פעולה 
ה  ַאְרּבֶ ה  ַהְרּבָ ָאַמר,  ה  ָ ָהִאּשׁ "ֶאל  וקובע את עונשה:  עם הנחש 
ְוהּוא  ׁשּוָקֵתְך,  ּתְ ְך  ְוֶאל־ִאיׁשֵ ָבִנים;  ְלִדי  ּתֵ ֶעֶצב  ּבְ ְוֵהרֵֹנְך.  בֹוֵנְך  ִעּצְ

)טז(. ְך"  ּבָ ל  ִיְמׁשָ
כולו, עם הדגש על חלקה של האישה במזימה  המעשה 
זוכה לקפיצת מדרגה בכתבי אבות הכנסייה,  שרוקם הנחש, 

כך טרטוליאנוס  טיעוניהם מפסוקי בראשית.  השואבים את 
(Tertullianus(, התיאולוג מתחילת המאה השלישית, הפוסק 
נושאות בנפשן את החטא הקדמון של חוה,  כי הנשים כולן 
עתידות  והן  הצלב,  על  ישו  של  למותו  שהביאו  אלו  הן 

האדם:  גזע  של  לחורבנו  להביא 

.1500 ו אנ י ירו ו פר  אשת הנחש 
א רו יק וו יני סיס קפ

indb   265.הוואנה יתרבג 04/11/2013   14:33:38



נאוו266 י ר

אתן  לשטן,  הדלת  את  שפתחתן  אלו  אתן 
את  נטשתן  אתן  האסור...  הפרי  את  קטפתן 
צלם  את  האדם  מפני  ומחיתם  האלוה  חוקי 
העילה  וזו  בנפשכן  הוא  המוות  אלוהים. 

האלוהים.* בן  של  למותו 

והפיכתם לישות  ייפלא אפוא שזיהוי חוה עם הנחש  לא 
של  לכת  מרחיקת  מיזוגינית  פרשנות  יסוד  על   — אחת 
כבסיס   — ָעֵקב"  ׁשּוֶפּנּו  ּתְ ה  ְוַאּתָ רֹאׁש,  ְיׁשּוְפָך  "הּוא  הפסוק 
בכיר  למעמד  זכה  לגבר,  האישה  בין  היחסים  למערכת 

הכנסייתית.  הדֹוגמה  בעקרונות 
לא זה המקום להתעכב על פירוט הדוקטרינה הקתולית 
בנושא, כפי שזו מופיעה בכתבי אבות הכנסייה. אולם ספק 
יותר לזיהוי אישה עם נחש מציורו של  אם קיים ביטוי בוטה 

http://www.newadvent.org/fathers/0402 :ראו  *

ואין צורך להדגיש  מיכלאנג'לו בקפלה הסיסטינית בוותיקן, 
עצמה.  בפני  תיאולוגית  הצהרה  הוא  הנבחר  המיקום  כי 

זה המפיל  הוא  הנחש  לא  בואונרוטי,  תיאורו של  פי  על 
ועניין, למעט  את חוה ברשתו, כי אם דמות נשית לכל דבר 
בעל  ראשה  כך  זנב.  בעלת  היא  ומטה  רכיה  שמּבִ העובדה 
השיער הבלונדיני השופע, כך ידי האנוש שלה, שדיה הגלויים 
העץ  את  בחוזקה  הלוטף  הנחש  זנב  מתחיל  שמהן  וירכיה, 

 .)265 )עמ'  ארצה  ויורד 
של  גופה  מיכלאנג'לו,  של  הנשים  בדיוקנאות  כמקובל 
זוג בליטות.  הגברת הוא זה של גבר שרירי שהצמידו לחזהו 
עם זאת, מן הראוי לציין שהכיעור הגברי הניבט לרוב מפני 
שהיא  הנחש,  אשת  של  מדיוקנה  נעדר  הצייר,  של  נשותיו 
אשתו  לילית,  לפרשת  הצייר  של  פרשנותו  לוודאי  קרוב 
הראשונה של אדם, מי שנודעה ביופיה המפתה במיתולוגיה 

הנוצרית. 

.1479 Goes וס ר וא ו ו  הנפילה
וינ נו א ו ו וזיאו

1512 Baldung Grien רי ונ נס חוה, הנחש והמוות
קנ וו או י או רי
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מן  חוה  את  לנקות  אמנם  היה  אפשר  ואילך  זה  משלב 
לילית,  של  ראשה  על  האשם  את  ולהפיל  הקדמון  החטא 
אולם הנושא לא מצא לו אחיזה של ממש בתרבות המערב, 
ואף  לילית.  לפרשת  המקרא  של  התייחסות  מהעדר  זאת 
והספרות,  הציור  מן  כליל  נפקד  לא  לילית  של  דיוקנה  כי 
האחריות  מלוא  את  עצמה  על  הנוטלת  זו  היא  שחוה  הרי 

הגבר.  של  לאסונו 
בכפל  כידוע  מקורה  הנוצרית  בתפיסה  לילית  סוגיית 
כז:  א',  בפרק  תחילה  בבראשית.  אדם  אשת  של  הבריאה 
אֹתֹו:  ָרא  ּבָ ֱאלִֹהים  ֶצֶלם  ּבְ ַצְלמֹו,  ּבְ ָהָאָדם  ֶאת  ֱאלִֹהים  ְבָרא  "ַוּיִ

אָֹתם." ָרא  ּבָ ּוְנֵקָבה  ָזָכר 
ֱאלִֹהים  ְיהָוה  ל  ּפֵ "ַוּיַ ובשנית, בשני פסוקים בפרק העוקב: 
ר  ׂשָ ּבָ ְסּגֹר  ַוּיִ ְלעָֹתיו  ִמּצַ ַאַחת  ח  ּקַ ַוּיִ ן;  יׁשָ ַוּיִ ָהָאָדם,  ַעל  ָמה  ְרּדֵ ּתַ
ָהָאָדם  ִמן  ָלַקח  ר  ֲאׁשֶ ָלע  ַהּצֵ ֶאת  ֱאלִֹהים  ְיהָוה  ֶבן  ַוּיִ ה.  ּנָ ְחּתֶ ּתַ

ָהָאָדם." ֶאל  ַוְיִבֶאָה  ה;  ָ ְלִאּשׁ
דר  ואן  הבלגי  האמן  של  מכחולו  פרי  הציור  של  ייחודו 
ולנחש. למעשה  גוס הוא בזהות הצורה שהוא מעניק לחוה 
מאליה.  ברורה  והכוונה  חוה,  של  מוקטן  העתק  הוא  הנחש 
השטן  עם  ברית  כורתת  חוה  גרין,  בלדונג  של  בציורו 
הברית  על  חותם  יד  כף  הנחש, שמהעדר  בדמותו של  )כאן 
ועם המוות. היעד הוא — על פי פרשנות הכס  במלתעותיו( 
להביא   — הגרמני  הצייר  להתחנך  זכה  ברכיו  שעל  הקדוש 

יעד המרתק ומשעשע את חוה כפי שהדבר  לקץ האנושות, 
פניה.  ממבע  ניבט 

האופייני   — הנטורליסטי  הפן  כי  להדגיש  הראוי  מן 
לביטוי  והבא  ההיא  בעת  השפלה  וארצות  גרמניה  לציירי 
גוס, שולל מן הציור את ההיבט  ואן דר  בעיקר ביצירתו של 
זמנו תיאור שהוא "אמת  ומציג בפני המתבונן של  האלגורי, 

לאמיתה".
בפרי  נמצא  המפתה  הנחש  עם  חוה  של  זיהוי  עוד 
 ,)Masolino da Panicale( מכחולו של מזולינו דה פניקלה 
 Cristoforo( פיני  כריסטופורו  די  לתומאסו  חיבה  כינוי 
(, שותפו של מזצ'ו בציור קפלה ברנקאצ'י  44  ,Fini
תפוח,  פלח  לאדם  חוה  מגישה  שבימינה  בעוד  בפירנצה. 
מחלפות  העטור  הנקבי  הנחש  את  חובקת  היא  בשמאלה 

ממעל.  ובסיפוק  לב  בתשומת  ומתבונן  בלונדיני  שיער 

.1802 F useli י פוס נרי  חוה והנחש
נ זי ניו נ אוק נו א רי

ר 1435 Masolino ינו זו  פיתוי אדם וחוה
פירנ Brancacci י רנקא קפ פרסקו
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לנחש  חוה  בין  הקרובה  היחסים  במערכת  הבא  השלב 
יבוא לכלל ביטוי אצל קבוצת אמנים פרה־רומנטיים בשלהי 
ותחילת המאה הי"ט. השניים הבולטים בנושא  המאה הי"ח 
 .) ( בלייק  וויליאם   ) 4 ( פוסלי  הנרי  הם 
שנודע  מי  שווייצרי,  ממוצא  בריטי  ומשורר  צייר  הראשון 
הנתונות  בעירום  דמויות  של  אימים  בתמונות  בעיקר 
זמנו, הוא אמנם משורר בראש  במצבים קיצוניים. בלייק, בן 
רבה  השפעה  הבד  על  ליצירותיו  הייתה  זאת  עם  וראשונה, 

הרומנטית.  האמנות  עיצוב  על 
מביעים  הנחש  ולא  חוה  לא  בציוריו,  הנקוט  לקו  בניגוד 
פוסלי  על  המקובלים  הבלהות  חלום  ואת  האימה  את 

גלויה  בשמחה  מקבלת  חוה  להפך,  יצירותיו.  את  וגודשים 
אושר  של  שמבע  אפוא  פלא  ולא  הנחש,  את  ובברכה 
אוהבים,  לפגישת  אפוא  הכוונה  פניו.  על  נסוך  מלנכולי 

הצייר.  את  המאפיין  הסרקסטי  האימים  פן  וזהו 
ל"גן  ט'  לפרק  איור  אמנם  המהווה  בלייק,  של  סיפורו 
גם כאן  זהה לסיפורו של פוסלי.  העדן האבוד" של מילטון, 
בברכת  מקבלת  פניה,  על  רצון  שביעות  של  בחיוך  חוה, 
שלום את השטן בדמות נחש. ראש הפתנים עצמו — אמנם 
שם  אי  אובד  המתפתל  שזנבה  אימים  מעוררת  מפלצת 
לנכון  מוצא  והוא  זו,  לעובדה  הנראה  ככל  ער   — באופק 
 בׂשערה.  תשזור  שאותם  פרחים  זוג  לחוה  להגיש 

ו ונ ר וא ורי ויק וזיאו 1800 ייק יאם וי פיתוי חוה
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הספינקס — עוד פאם פטאל הקוטלת את קורבנותיה

בסיפור  הנראה  ככל  הוא  הנשי  "הערפד"  מוטיב  של  מקורו 
הספינקס הנקבי השוכן כבוד על דרך המלך לתבאי. הספינקס 
זכר. אולם הספינקס במיתולוגיה  המצרי הנודע בגיזה הוא ממין 
מצרף  נקבה,  היא   — לציורו  העתיק  מֹורֹו  שגוסטב   — היוונית 
וגוף של כלב.  יחיד במינו של אישה בעלת כנפי נשר, רגלי אריה 
בשערי  הבאים  מקרב  הספינקס  בוחרת  קורבנותיה  את 
בפתרונה  הכושל  ואת  חידה,  לפניהם  מציגה  היא  תבאי. 
זה של אדיפוס  בו במקום. המקרה הנודע הוא  היא קוטלת 
שתיים  על  בבוקר,  ארבע  על  ההולך  זה  הוא  מי  הנשאל 
ומשיב  מתמהמה  לא  אדיפוס  בערב.  שלוש  ועל  בצהריים 
המהלך  מבוגר  ארבע,  על  הזוחל  תינוק  באדם:  המדובר  כי 

הליכה.  במקל  הנעזר  וזקן  רגליו,  שתי  על 
באיבוד  הספינקס  בוחרת  אדיפוס  של  תשובתו  לשמע 

רובצת. היא  שעליו  הסלע  מן  עצמה  את  ומפילה  לדעת, 
עדיין  מורו, האלמוני  ביסס את מקומו של  הנודע  הציור 

של  יצירתו  בתקופתו.  הצרפתי  הציור  בצמרת  ההיא,  בעת 
זאת  המקורי,  הסיפור  של  לכת  מרחיקת  פרשנות  היא  מורו 
זיקה לאירוע  בראש וראשונה בהיבט הארוטי שלו, הנעדר כל 
המיתולוגי. אדיפוס מוצג משום־מה עירום בדרכו לתבאי. לא 
ובמבט של  ייפלא אפוא שהמפלצת היפה דבקה בו בחיבוק 
כיוון שתנוחה ארוטית של המצרף אישה, נשר, אריה  כמיהה. 
זקופים,  שדיים  הצייר  לה  העניק  אפשרית,  בלתי  הנה  וכלב 
)תרתי  הכלבה  מותני  ואת  כתר,  עטור  וראש  קלאסיות  פנים 

אדומות. פנינים  של  נאה  במחרוזת  עיטר  משמע( 
לה  להעניק  אמור  היצירה  על  הנסוך  הארוטי  הנופך 
של  מקורבנותיה  אחד  שרידי  את  וראו  משהו,  מקברי  פן 
כיוון שהספינקס  הספינקס בתחתית התמונה. כך או אחרת, 
תבאי,  בשערי  אדיפוס  נכנס  ההר,  לרגלי  מותה  את  מצאה 
ופונה לענייניו, בין היתר רוצח את אביו  זוכה בכס המלכות 
 .האורקל לנבואת  בהתאם  זאת  אמו,  יוקסטה  עם  ושוכב 

י י א איור  ספינקס
יורק ניו נ איי רו נו א וזיאו

.1864 ורו וס  אדיפוס והספינקס
יורק ניו י רופו וזיאו
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שירת הסירנות המטריפה את דעת יורדי הים

הסירנות, על פי הגדרת לקסיקון ביזנטי מן המאה העשירית, 
הן  לשיר.  המיטיבות  ענוג  קול  בעלות  נשים  קבוצת  הן 
ונוהגות לפתות בקולן הערב את מלחי  שוכנות אחד האיים, 
הספינות השטות בסמוך. צוות יורדי הים שנפל ברשתן ונחת 

מותו.  את  שם  ימצא  החוף,  על 

שירתן  את  הים  יורד  שומע  ...וכאשר 
המפתה  והלחן  הסירנות,  של  הבוגדנית 
גורלו  מטריף את דעתו, הרי הוא נמשך לגזור 

על  לגבור  מבקש  הוא  אין  שוב  כורחו.  בעל 
הגלים, שוב אין הוא הודף לאחור את תכלת 
הים במשוטיו, אלא קורבן הנופל ברשתה של 
המוירה המכשפת אותו בקולה המופלא, הוא 
פי  על  מדרכו  סוטה  הספינה,  הגה  את  נוטש 
שבעת כוכבי הפליאד, ומפליג אל קצו המר.*

מתוך Dionysiaca ספר ב'. מאת נונוס איש פנופוליס, מצרים.  *
http://www.theoi.com/Text/NonnusDionysiaca1.html :וראו

י פר אוס 1909 ס יי ר ר אוליסס והסירנות
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את  לפתות  מבקשות  החוף  על  העומדות  הסירנות 
תרופה  מקדים  זה  אולם  בשירתן.  )אוליסס(  אודיסאוס 
דעתו,  את  יטריף  הסירנות  של  קולן  פן  ומחשש  למכה, 

הספינה.  תורן  אל  לקושרו  אנשיו  על  מצווה 
דוגמא אחרת של שיטות הערפד ממין נקבה הנקוטות בידי 
נימפות הנהר — היא הסיפור המיתולוגי על  הנימפות — הפעם 
מקרהו של הילאס, מי שהיה בנו, או שמא פילגשו הזכרי, של 

ווטרהאוס  ויליאם  ג'ון  של  פרשנותו  פי  על  זאת   — הרקלס 
נימפות הנהר,  יופיין של  . הילאס מוקסם למראה  משנת 
מתאהבת  הנימפות  אחת  עיניו.  את  מהן  להתיק  מסוגל  ואינו 
זרועותיה סביב צווארו,  ממבט ראשון בעלם הנאה, כורכת את 
מותו  את  מוצא  האומלל  הילאס  למצולה.  אותו  ומושכת 
העתיד  את  הצופות  הנימפות  של  פניהן  וממבע  בטביעה, 
 הקרב.  מותו  על  להן  שצר  להסיק  ניתן  לקרות, 

ר ס נ נו א רי 1896 Waterhouse אוס ר וו יאם וי ו הילאס והנימפות
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מדוזה ההופכת את המתבונן בה לאבן

)"זוועות"  "גורגונות"  מדוזה, אחת משלוש אחיות הנודעות בשם 
היתר  בין  הליכותיה.  ובקסם  ביופיה  נודעה  היווני(,  במקור 
על  הזהב  מׂשער  מוקסם  וזה,  פוסידון,  של  עינו  את  צדה  היא 
לשם  בחר  שבו  המקום  אולם  איתה.  לשכב  אומר  גמר  ראשה, 

הפכה  המקנאת  אתנה  בעוכריו.  היה   — אתנה  מקדש   — כך 
גבר  וכל  נחשים,  ללהקת  היו  מחלפותיה  למפלצת,  מדוזה  את 
המביט בה הופך לאבן. אתנה עצמה בחרה לעטר את שריונה 
 קטלני.  נשק  בידה  נתנה  ובכך  מדוזה,  של  בדמותה 

פירנ י אופי רי 1596 Carav aggio ו קאראוו ראש מדוזה
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הלנה מטרויה — עילת החורבן

בתחרות  פריס  זכה  ובה  תבל,  בנשות  היפה  הייתה  הלנה 
הרה  אתנה,  האולימפוס:  אלות  מקרב  היופי  מלכת 
לו את אהבתה  זו שהבטיחה  הייתה  ואפרודיטה. אפרודיטה 
של הלנה, אשת מנלאוס, מלך ספרטה, באם יבחר בה. פריס 
הדבר  אולם  הלנה.  של  בידה  זכה  אכן  ובתמורה  בה,  בחר 
ועל מעשה הבגידה של הלנה נענשה  עורר את זעם האלים, 
הסרקסטי  ההיבט  וחורבן.  תבוסה  כבדה,  במלחמה  טרויה 

על  מצביעה  שהלנה  בעובדה  מצוי  רוזטי  של  ביצירתו 
בלהבות  עולה  טרויה  בעוד  בוער,  לפיד  של  בצורה  תכשיט 

ברקע. 
"אגממנון",  משל  מובאה  רוזטי  רשם  התמונה  גב  על 
מחזהו של אייסכילוס: "הלנה — המביאה חורבן על ספינות, 
ביוונית פותח את שלושת  ועל בני אדם". הכיתוב  על ערים 
 הלנה.  לכבוד  "הל"  בהברה  החורבן  מושאי 

ני ר ור נו א וזיאו 1863 Rossetti י רוז ריא נ הלנה מטרויה
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מורגן לה פיי — הגבירה הקטלנית מימי הביניים
זאת  קטל,  נשות  של  ניכר  מספר  יודעת  המערב  תרבות 
בנות   — ושלומית  דלילה  איזבל,  חוה,  בִלילית,  החל 
מדיאה  קליטמנסטרה,  הסירנות,  ועד  והאוונגליון,  המקרא 
וקליאופטרה בתרבות ההלנית. דמות המפתח בימי הביניים 
)Morgan le Fay(, המכשפה המרושעת  פיי  היא מורגן לה 
והארוטית, מדמויות־העל במחזור האפי של "אבירי השולחן 
יצירת מפתח במחזור  גוויין והאביר הירוק" —  העגול". ב"סר 
גוויין  סר  אל  הירוק  האביר  פונה   — הארתוריאנית  השירה 
בחצר  הבגידה  פרשת  את  שחוללה  זו  היא  מי  לו  ומגלה 

ארתור:  המלך 

 .  .  .

ׁשֹוֶכֶנת  ֵפי  ֶלה  מֹוְרַגן 
ִביָרה  ַהּגְ נֹוַדַעת  ַאְרמֹוִני,  ּבְ ַרב  ְזַמן 

ָבִרים  ּגְ ֵני  ּפְ יָנה  ִהְלּבִ ּוֶפיָה,  ּשׁ ּכִ ֶקֶסם  ּבְ
יַלְגׁשֹו  ּפִ ִהיא  ָהְיָתה  ָלרֹב.  יִרים  ְוַאּבִ

ָיַדע  ֵהיֵטב  ר  ֲאׁשֶ ף  ֵ ַהְמַכּשׁ ֶמְרִלין  ל  ׁשֶ
ָחֵצר.  ּבֶ ֵרֶעיָך  ַאְרּתּור,  ל  ׁשֶ יָריו  ַאּבִ ֶאת 

ֵפי  ֶלה  ְקרּוָיה  זֹאת  ַעל 
ָהֵאָלה',  'מֹוְרַגן  ם  ּגַ

ים  ַרּבִ ָבִרים  ּגְ ָרְדָפה 
ּוְקָלָלה.  ַלַחׁש  ּבְ

ַלֲחֵצרֹו  אֹוִתי  ְלָחה  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ זֹו  ִהיא 
ב...  ֵעׂשֶ ּכְ ָירֹק  י  ּלִ ּכֻ  — ׂש  ְמֻחּפָ ַאְרּתּור,  ל  ׁשֶ

בּוָרה  ּגְ ְלִסּפּוֵרי  ַרְגַלִים  ֲהֵיׁש  ַלְחקֹר 
ַחִיל.  ֵני  ּבְ יִרים  ְוַאּבִ ָעגֹל  ְלָחן  ׁשֻ ְדַבר  ּבִ

ְלַהְטִריף  ֵאיְך  אֹוִתי  ָדה  ִלּמְ ר  ֲאׁשֶ ִהיא  זֹו 
יֶנֶבר  ּגִ ַעל  יַצד  ּכֵ ֲאַזי,  יֶכם  חּוׁשֵ ֶאת 

ָירֹק  ִאיׁש  ְלנַֹכח  ָמֶות  ַעד  ֵאיָמה  ְלָהִטיל 
מּוָטל  רֹאׁשֹו  עֹוד  ּבְ ֵאֶליָה  ר  ַהְמַדּבֵ

 ָידֹו.  ַכף  ּבְ רּות  ּכָ
ם ינ ר נו א וזיאו 1864 Sandys יס סנ ריק פר מורגן לה פיי
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קרימהילדה — הטירוף הטווטוני
מזימותיה  על  אף  שעולה  מי  הביניים  בימי  יש  זאת,  עם 
מ"שירת  האפית  הגיבורה  לקרימהילדה,  והכוונה  מורגן,  של 
קורבן  נופל  קרימהילד,  של  בעלה  זיגפריד,  הניבלונגים". 
נישאת לאטילה ההוני,  לתככי החצר. אשתו נשבעת לנקום, 
מסיתה למאבק קטלני בין מלכות בורגונד לאטילה, ומביאה 
של  ומלכותו  מזה  הניבלונגים  מלכות  הצדדים:  שני  לחורבן 

מזה.  אטילה 

ה,  ְיֵפהִפּיָ ַעְלָמה  ְדָלה  ּגָ ּבּוְרגּוְנד  ְמחֹוז  ּבִ
ָהָאֶרץ.  ֶמְרֲחֵבי  ּבְ ָהְיָתה  לֹא  מֹוָה  ּכָ

ידֹות,  ַלּפִ ת  ְלֵאׁשֶ ָהְיָתה  ָמּה,  ׁשְ ְקִריְמִהיְלֶדה 
ֶגד.  ִמּנֶ יו  ַחּיָ יר  ַאּבִ ִליְך  ַיׁשְ ֲעבּוָרּה  ּבַ

אֹוָתּה,  ַטם  ׂשָ לֹא  ִאיׁש  ָיָדּה,  ׁשּו  ּקְ ּבִ ים  ַרּבִ
ָלִכים.  ַהּמְ ת  ּבַ ָהְיָתה  ְלַאֲהָבה  ְראּוָיה 
ִנימּוס,  ַלֲהִליכֹות  עֹוד  מֹוָה  ּכָ ֵאין  ם  ּגַ

ֶלְך.  ַהּמֶ ֲחַצר  ִלְנׁשֹות  ָהְיָתה  מֹוֵפת  ן  ּכֵ ַעל 

יק ַעּתִ ִסּפּור  יד  ִהּגִ ְפָלאֹות  ַהּנִ ַרּבֹות 
ְספֹר:  ֵאין  ַוֲעִלילֹות  ּבֹוִרים  ּגִ ַבח  ׁשֶ ּבְ

ד,  ּוִמְסּפֵ ַמע  ּדֶ ַעל  ַחג,  יֹום  ּבְ עֶֹנג  ַעל 
 יתּו:  ַהְסּכִ ַלֲעִליָלה  יִרים.  ְוַאּבִ ְקָרב  ַעל 

Schön ו ר ר ונ שירת הניבלונגים
ים ונ ני יר אי נ פרי ו א

נו ם אי סר י י יר קני ו
קו א רים
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האישה בחלון

בקיר  פתח  דרך  החוצה  המביטה  אישה  מציג  השנהב  לוח 
בקדשה,  שמדובר  לוודאי  קרוב  אשנב.  אם  כי  חלון  לא   —
ייעודה של הגברת  כוהנת לעשתורת, אלת הפריון הבבלית. 
לכבוד  אורגיאסטי  לפולחן  חלונה  דרך  גברים  לַזמן  הוא 
סל העניק לקדשה תסרוקת בסגנון מצרי, הגביה  הּפַ האלה. 
ארבעה  וגילף  האנטומי,  לתקן  מעבר  אוזניה  את  משום־מה 

החלון.  לאדן  מתחת  נשים  פסלוני 

אפורה,  מאבן  חלון  אדן  על  נשענת  בחלון"  "נערה 
מאחוריה קיר מוזנח צבוע אפור ומתקלף המעניק רקע כהה 
לגברת הצעירה. היא עצמה — דגם מייצג מובהק של נשות 
רמברנדט — אין בה דבר מן היופי המושלם של נשות עידן 
המנייריזם. עם זאת משוך עליה דוק ארוטי מעודן של נערה 
האסופות  ידיה  ובשתי  הלחיים  בסומק  המודגש  עשֵרה,  בת 
את  וראו   — הופעתה  פי  על  דבר  יודעים  איננו  החזה.  על 

ו ונ י רי וזיאו ס פנ יני א פיניקי קור י פס אישה בחלון
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הגלימה הדלה — נראה שמדובר במשרתת צעירה. יפה עדיין 
שורה  מפרך,  עמל  של  שנים  עם  שתיעלם  תכונה  בנעוריה, 

במגפות.  והידבקות  הריונות  של 
השלים  רמברנדט,  של  המוכשרים  מתלמידיו  ויקטורס, 
בלבד.  עשרים  בן  והוא  בחלון"  צעירה  "אישה  יצירתו  את 
מבט הציפייה בפני הגברת מעניק לדיוקן את היבטו הדרמטי 
עומדת  שהעלמה  העובדה  כגון:  שונים.  לפירושים  הניתן 
להבין  לה  נתן  שהלקוח  משום  שמא  החלון,  את  לסגור 
)וראו  מיוחסת  לגבירה  הכוונה  שמא  או  אליה,  עולה  שהוא 
והעדיים המפארים את העלמה( הנועלת את  את המחלצות 

הרחוב.  מן  העולה  הרעש  מפני  החלון 
שנים  עשה  קנדה,  יליד  בריטי  צייר  ניוטון,  סטיוארט 
ב"אישה  באמסטרדם.  ביקר  היתר  ובין  באירופה,  רבות 
ניוטון להגיש לצופה את התרשמותו מבירת  ביקש  בחלון" 

הולנד. 
התקופה.  מחלצות  במיטב  לבושה  בחלון  הנאה  הגברת 
ההשערה  ומכאן  טפחיים,  לא  וחומר  קל  טפח,  מגלה  אינה 
שלא מדובר בבעלת המקצוע העתיק בעולם, כי אם בעלמה 
המתרחש  על  ביתה  מחלון  המביטה  תואר  יפת  בורגנית 

בחוץ. 
כך או אחרת, העובדה שמדובר בנשים הולנדיות מסבירה 
ככל הנראה את הצלחת רובע החלונות האדומים של בירת 
 השפלה.  בארצות  היצאניות 

 נערה בחלון.
ו ונ Dulw ich ווי ו ריי 1645 ריי ו רנ ר

 אישה צעירה בחלון.
ר ו וזיאו 1640 Victors ורס ויק יא

)העלמה ההולנדית(.  האישה בחלון
ו ונ יי ריי 1829 ו ניו יואר ס ר י
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האישה בחלון לדנטה אליגיירי

 La Donna  — דנטה אליגיירי ביקש לראות ב"אישה בחלון" 
Della Finestra — לאו דווקא את הפרוצה המצפה ללקוח, 
ליגונו על מותה של אהובתו.  כי אם עלמה נאצלת, שותפה 
ומיודענו מתייסר בהרהורים  הנה ביאטריצ'ה הלכה לעולמה, 

מנשוא:* קשים 

אימה  מטילי  בהרהורים  עמוקות  שקעתי 
באשר  פלצות  מעוררות  למסקנות  שהביאוני 
כן, מודע לאסוני, נשאתי את  כי  למצבי. הנה 

דשים לדנטה אליגיירי. תרגום  יים  סונטות ל"ה ול"ו, מתוך:   *
אריה סתיו. הוצאת הקבוץ המאוחד, 2010.

ראוני  אחרים  גם  אם  לראות  מנת  על  עיני 
בעליבותי.

בשנותיה,  צעירה  גבירה  לעיני  נגלתה  אזי 
שהתבוננה בי במבט חמלה מחלון ביתה, היגון 
כי  שדימיתי  עד  רב,  כה  היה  מעיניה  הניבט 
ומאוחר  בפניה...  משכן  מצאו  כולם  הרחמים 
להיות  יכול  הדבר  "אין  לעצמי:  אמרתי  יותר 
אלא כי האהבה הנאצלת מכול שוכנת בלבה 
בלבי  אומר  גמרתי  אזי  גבירה."  אותה  של 
ואכלול  הגבירה  על  אדבר  בה  סונטה,  לחבר 

במעשה.  המסופר  כל  את  השיר  בחרוזי 

ָפַני,  ּבְ יעּו  ִהּבִ ַנִיְך  ּפָ ַהֶחְמָלה  ֶאת 
אֹוִתי.  ָרִאית  ְלֵעת  ִים  ּתַ ְ ַהּשׁ ֵעיַני  ָראּו 

ּלּוִתי,  ּדַ ֶצֶלם  ַעל  ָנַפל  ֵטְך  ּוַמּבָ
ּוְדַוי.  ָיגֹון  ַעת  ׁשְ ּבִ ָהֻאְמָלָלה  סּוִתי  ּכְ

אי  ַוּדַ ַאּתְ  יֹוַדַעת  י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ֲאַזי 
ְוֶהָעלּוב,  ל  ַהּדַ ִקּיּוִמי  ֶטַבע  ֶאת 
ׁשּוב  ַחד  ַהּפַ ֵנעֹור  ְך  ַהּדַ י  ּוְבִלּבִ

י.  ַחּיַ ל  ׁשֶ ֶבר  ֶ ַהּשׁ ר  ִנּכָ ֵעיַני  ּבְ ן  ּפֶ

הּוא ה  ִהּנֵ ׁשֶ י  ּתִ ַחׁשְ י  ּכִ י,  ָרַחְקּתִ ְך  ִמּמֵ ֲאַזי 
ה,  ַעּתָ ִלְפרֹץ  ב  ְוׁשָ ּגֹוֶאה  י  ּבִ ַמע,  ַהּדֶ

י.  ִקְרּבִ ּבְ ֵעיַנִיְך  ט  ַמּבָ עֹוֵרר  אֹותֹו 

י:  ִלּבִ ּבְ י  ָאַמְרּתִ רּוַח  ֶפל  ׁשֵ ּבְ ֲאַזי 
ָטּה,  ַמּבָ ֶחֶסד  ּבְ ִכי  ַהּבֶ ִלְפרֹץ  ב  ׁשָ "ִאם 

ָנֵוהּו."  ָאמֹור  ָמָצא  ּה  ִלּבָ ּבְ י  ּכִ הּוא  אֹות 

כך קרה הדבר, ולאחר מכן, בכל פעם שגבירה 
זו ראתה אותי, עלה על פניה מבע של רחמים, 
עורר  המעשה  מאהבה.  כמו  חוורו  ולחייה 
שראיתיה  הנעלה,  גברתי  של  זיכרונה  את  בי 

דומה.  פנים  בגון  תמיד 

כשלתי  בהם  ברגעים  קרובות,  לעתים  ואכן, 
בחרתי  סבלי,  את  להביע  או  לבכות  בניסיוני 
זו אשר  ולתת את עיני בגבירה רחומה  ללכת 

מעיני. דמעות  סחטה  דמותה 

יירי י א נ ים יים איור  האישה בחלון
ס וס ס רי קיי נו א פו וזיאו 1879 י רוז ריא נ
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ולכתוב  לשוב  הרצון  בי  התעורר  כך  הנה 
וחיברתי אפוא סונטה  מילים המכוונות אליה, 
ולאור  ּוְדמּות",  ָהַאֲהָבה  "ּגֹון  הפותחת במילים: 
ואין צורך  הסונטה הקודמת לה, הכתוב ברור 

לחלקים.  אותו  לבצוע 

ֶלִחי  ַעל  ֶחְמָלה  ּוְדמּות  ָהַאֲהָבה  ּגֹון 
ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ ִביָרה  ּגְ ֵני  ּפְ ַעל  ְכנּו  ׁשָ לֹא  עֹוד 

את  נֹוׂשֵ ָטּה  ַמּבָ ֶאת  ר  ֲאׁשֶ זֹו  ֵני  ּפְ ַעל  ּכְ
ֶבִכי.  ּבְ ֵרץ  ְתּפָ ַהּמִ ר  ְתַיּסֵ ַהּמִ ֵעיֵני  ּבְ

י  ּבִ ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ  — ָהֵעיַנִים  ֵמֵאּלּו 
ּוְדַוי, ָיגֹון  ה  ֻמּכֵ  — ַאּתְ  נֹוֶתֶנת  אֹוָתן 
ֲאַזי,  ִמּתֹוָכן  י  ּבִ עֹולֹות  בֹות  ְחׁשָ ַהּמַ

י.  ִלּבִ ֵבר  ָ ִיּשׁ ן  ּפֶ ֶנְחָרד,  ֲאִני  ֵמֶהן 

לֹל  ִלׁשְ ֵמֶהן  אּוַכל  ְולֹא  לֹות  ּכָ ֵעיַני 
ָפַנִיְך  ּבְ ֶהֶרף  ִלי  ּבְ ְלִהְתּבֹוֵנן 

ָמעֹות.  ּדְ ל  ׁשֶ ֶצף  ׁשֶ ּבְ ִלְפרֹץ  ֶחְפָצן  ַאת  ִמּפְ

ְמאֹוד  ֶחְפָצן  ּגֹוֵבר  אֹוָתְך  ְראֹוָתן  ּבִ י  ּכִ
ֵעיַנִיְך,  מּול  ֵהן  לֹות  ּכָ ַהּזֹאת  ׁשּוָקה  ּוַבּתְ

ָיכֹול.  ֵאיִני  ִלְבּכֹות  ׁשּוב  ָפַנִיְך  ּבְ י  ּכִ

את השראתו לציור "הגבירה הנאה ללא רחם" נטל פרנק 
 La Belle Dame“ ג'ון קיטס:  דיקסי מן הבלדה הנודעת של 
אור  שראה  קיטס  של  שירתו  קובץ  מתוך   ,”Sans Merci
ציירי האחווה הפרה־ . הנושא ריתק רבים מבין  4 בשנת 
 ,)Waterhouse( ווטרהאוס  ויליאם  ג'ון  ביניהם  רפאליטית, 
)Cowper(. אולם  )Crane( ופרנק קדוגן קאופר  וולטר קריין 
אין ספק שיצירתו של דיקסי היא הביטוי הנאמן לבלדה של 
הרגע המכריע שבו, לאחר שהאביר  הציור מציג את  קיטס. 
ָרה  ְוׁשָ ָרְכָנה  "...ִהיא   ,Belle Dameה־ את  סוסו  על  הושיב 
אף  ועל  ברשתה,  שנפל  כיוון  עתה,  ר".  ֶנְהּדָ ֵפיֹות  יר  ׁשִ  / ִלי 
כי  וקובעים  בחלומו  מופיעים  ומלך  אביר  נסיך,  כי  העובדה 
לה  לצפות  וממשיך  אבירנו  נזהר  לא  ח",  ּפַ ּבַ אֹוְתָך  "ָלְכָדה  זו 
 בוש.  עד 

י אנ ו ריס נו א וזיאו 1902 Dick see יקסי פרנק La Belle Dame Sans Merci הגבירה הנאה ללא רחם —
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O  what can ail thee, knight- at- arms, 
Alone and p alely loitering?  
The sedge has withered from the lake, 
And no birds sing. . .

יר, ַאּבִ ְלָך,  ִציק  ּמֵ ַמה  "הֹו, 
ְסָתם,  ְך  ּכָ נֹוֵדד  ר,  ִחּוֵ ָדד,  ּבָ

ב, ָהֵעׂשֶ ֲאַגם  ַפת  ׂשְ ַעל  ָיַבׁש 
ָנַדם.  ִצּפֹוִרים  קֹול 

יר  ַאּבִ ְלָך,  ִציק  ּמֵ ַמה  הֹו, 
ר,  ׂשָ ּבָ ְוַדל  קֹוֵדר  ָעלּוב, 

ְסָנִאי,  ל  ׁשֶ ִקּנֹו  ְפִרי  ּבִ דּוׁש  ּגָ
ִנְקַצר.  דֹות  ׂשָ ְיבּול 

ֶרד  ַהּוֶ רֹוֵחץ  ְתָך  ַרּקָ ַעל 
ָקֵמל,  ֵמת  קֹוֵדַח  ַטל  ּבְ

ְלָחֶייָך  ּבִ ר  ִחּוֵ ן  ׁשֹוׁשָ
נֹוֵבל." הּוא  ם  ּגַ ה  ִהּנֵ

ָאחּו, ּבָ ַעְלָמה  ּבְ י  ּתִ ַגׁשְ "ּפָ
ַמְלָאְך,  ה,  ְיֵפיִפּיָ ֵפָיה 

ִסיָעה, ּפְ ת  ַקּלַ ָארְֹך,  ָער  ׂשֵ
ַרְך. ֶרא  ּפֶ ֵעיֶניָה 

ֵזר,  י  ָקַלְעּתִ ָתּה  ַרּקָ ַעל 
ָיָדּה,  ַעל  י  ָנַתּתִ ָצִמיד 

י,  ּבִ יָטה  ִהּבִ ַאֲהָבה  ּבְ
ה.  ֶחְמּדָ ִניַחת  ּגְ ָטה  ִמּלְ

י  ְבּתִ הֹוׁשַ אֹוָתּה  ף  ָהֻאּכָ ַעל 
ָבר,  ּדָ עֹוד  ָרִאיִתי  ְולֹא 

ִלי  ָרה  ְוׁשָ ָרְכָנה  ִהיא  י  ּכִ
ר.  ֶנְהּדָ ֵפיֹות  יר  ׁשִ

ָמתֹוק  ָעֶלה  ִפי  ּבְ ָנְתָנה 
ָמד,  ַהּתְ ְוצּוף  ן  ַהּמָ ְוַטל 

— ִלי  ָאְמָרה  ָזָרה  ּוְבָלׁשֹון 
ָלַעד.' אֹוְתָך  'אַֹהב 

 הגבירה הנאה ללא רחם
La Belle Dame sans Merci

ור ר פ סנק אז י אר וזיאו 1905 Stuck וק פו פרנ קרב על אישה

החטא הטמון באישה
זה בזה על מנת לזכות באישה, אלא שממראה  זו בלבד ששני הגברים לוחמים  לא 
פרא.  לחיות  אותם  הפכה  חסדיה  אל  תאוותם  כי  להסיק  ניתן  מהם  אחד  של  פניו 
על  ידיה  נונשלנטית,  בתנוחה  רצון  שבעת  ניצבת  זאת,  לעומת  תאוותם,  מושא 
 ובלעג.  בסיפוק  במחזה  מביטה  והיא  מותניה 

ְמָעָרה  ֶאל  אֹוִתי  ָלְקָחה 
ַוֲאָנחֹות,  ְבִכי  ּבִ ְרָצה  ּפָ

ֵעיֶניָה  ֶאת  י  ָעַצְמּתִ ם  ְוׁשָ
יקֹות.  ְנׁשִ ע  ַאְרּבַ ּבְ

ם  ּתָ ֶעֶרׂש  יר  ׁשִ ִלי  ָרה  ׁשָ ִהיא 
ַאְלַלי,  י,  ָחַלְמּתִ ְוָאז 

ָהַאֲחרֹון  ֲחלֹוִמי  ֶאת 
ְיא.  ַהּגַ מֹוַרד  ּבְ אן  ּכָ

ּוֶמֶלְך  ָנִסיְך  ֲחלֹוִמי   ּבַ
ְך  ּסָ ּבַ ָקְראּו  ר,  ִחּוֵ יר   ַאּבִ

L a belle dame sans merci ה:   ִהּנֵ
ח.  ּפַ ּבַ אֹוְתָך  ָלְכָדה 

ָמגֹור  ֵאיַמת  ּבְ י  ּבִ ִהְתרּו 
ֵליל.  אֶֹפל  ּבְ ָפה  ׂשָ עּוֵרי  ּפְ

ְמבָֹהל  י  ִהְתעֹוַרְרּתִ ָאז 
ל.  ַהּתֵ מֹוַרד  ּבְ אן  ּכָ

ּבֹוׁש  ַעד  ה  ֲאַחּכֶ ּפֹה  ן  ּכֵ ַעל 
ְסָתם,  ְך  ּכָ נֹוֵדד  ר,  ִחּוֵ ָדד,  ּבָ

ב  ָהֵעׂשֶ ַבׁש  ּיָ ׁשֶ ֲאִפּלּו 
ָנַדם." ִצּפֹור  ְוקֹול 
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"החטא"
את  היטב  מייצג  והוא  בפשטותו,  טמונה  הציור  עוצמת 
היוגנדשטיל  אמנות  את  המאפיינת  והתוכן  הצורה  אחדות 
(Jugendstil( הגרמני בראשית המאה העשרים. הצורה היא 
"החטא"  והתוכן הוא פיתוי.  גברת בצבע בהיר על רק כהה, 
פניה  בעוד  שדיה  את  לעינינו  החושפת  עלמה  בפנינו  מציג 
בעוד  מימין,  שכמה  על  נשען  נחש  של  ראשו  בצל.  נותרים 

מטה. וגולש  עורפה  את  מקיף  גופו 
זונה באחת מסמטאות מינכן,  לוודאי  האישה היא קרוב 
לזכות  בתקווה  אורח  עובר  לפני  חמוקיה  את  החושפת 

בלקוח. 
פניה של הגברת לוטים אמנם באפלה, אך עיניה בורקות 

הנחש.  של  אלו  עם  יחד 
הנה  הקדמון.  החטא  את  מזהה  הצופה  שבו  שילוב  זהו 
חסותה  את  מעניקה  שטוק  פון  פי  על  אמנו  חוה  כן,  כי 
בשלהי  שם  אי  מינכן  של  חשוכה  בסמטה  רחוב  לזונת 
אדם,   — הלקוח  על  ומה  חוה,   — הזונה  כך  הי"ט.  המאה 

בתמונה?  הצופה  ועמו 
עם  מיד  ולשבחים  להתלהבות  זכתה  שטוק  של  יצירתו 
של  שלמה  סדרה  לצייר  ראה  ושטוק   , בקיץ  פרסומה 
כי  נכתב  היתר  בין  בתשבחות.  הפליגה  הביקורת  "החטא". 
ער  הצופה  קרי:  אדם.  של  מניסיונו  לומד  בתמונה  הצופה 
ניצב הביא לגירוש  לעובדה שהחטא הקדמון אשר מולו הוא 
האנושות  על  והוריד   — והאושר  השלווה  סמל   — עדן  מגן 
הרשע,  את  אפוא  מסמלת  הזונה  התאווה.  פורענות  את 
והנחש איננו כי אם ביטוי חיצוני לאותו רוע הטמון בפיתוי. 
זונת רחוב בפרוור של מינכן למוקד האסון  הנה כך הופכת 

האנושות.  על  הניחת 
או  הגרמני  היוגנדשטיל  סגנון  במרכז  ניצבת  האישה 
והקברט  התיאטרון  אשת  זוהי  בעיקרו.  הצרפתי  האר־נובו 
מסורת  מיטב  פי  על  ועירום,  פיתוי  בתנוחות  המוצגת 
לא  זאת  עם  העשרים.  המאה  בתחילת  האירופי  הדקדנס 
כשם  הנושא  את  ִהקצין  לא  שאיש  לטעון  מופרז  זה  יהיה 
הרחוב  לזונת  לשוב  ואם  ב"החטא".  שטוק  פון  זאת  שעשה 
ייאמר ששני עשורים  לזכותה  מן הסמטה החשוכה במינכן, 
בלבד לאחר שהוצגה כאסון לאנושות, פרצה מלחמת העולם 
ידעה  טרם  כמותה  אשר  פורענות  אכן  שהייתה  הראשונה 
והחפירות  המתרס  צדי  ומשני  ההיא,  בעת  המערב  תרבות 
 פרא.  חיות  לחמו  אכן  ינ ק פינקו 1893 וק פו פרנ החטא
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המיתוס הנורדי — חיים ומוות ביד האישה

דומה כי מובנת מאליה העובדה כי הסאגה הנורדית — ביטוי 
פטריארכלית  היא   — הצפון  עמי  של  החברתי  למבנה  נאמן 
ולוחמת  גברית  ֶחברה  הביניים  בימי  הייתה  לא  מעיקרה. 
יותר מזו של העידן הוויקינגי המתחולל בעצם הימים שבהם 

הנורדית.  הֶאדה  של  העיקריים  פרקיה  התגבשו 
אולם, אף כי ההיבט הנראטיבי באדה נוטה במפורש לטובת 
הזכר, לא כך המשקל הערכי. בחינה מעמיקה יותר של מעמד 

הנשים ביצירה הנורדית, במוקדי ההכרעות האסטרטגיות, מגלה 
לנשים.  בכיר  מעמד  מכך,  יותר  אלא  זכויות'  'שוויון  רק  לא 
הזכר מנופף אמנם בחרבו/ קורנסו/ חניתו, קוטל על ימין ועל 
ברסן  האוחזת  זו  היא  הנקבה  אולם  רב,  שאון  ומקים  שמאל 
והמוות. הדבר בא לידי ביטוי במעמדן המכריע  הגורל, החיים 
של שלוש קבוצות באדה: הנֹורנֹות, הַוולקיריֹות ובעלות האוב, 
 וֶהל.  אידּון  האלים:  בנות  את  להוסיף  יש  ואליהן 

יקר נו 1867-1777 נים יקונים נ רו י יר ונ 1844 Lund ונ י ו יו שלוש הנורנות טוות את גורל האדם עלי אדמות
ונ יונו פרי ו י נור י ו ו י יז א אי ונ ז ר יו נורנ נפי יי ראוי וריים יס איוריו
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הנורנות

ֶכל, ׂשֵ טֹובֹות  ֲעָלמֹות  לֹוׁש  ׁשָ בֹאָנה  ּתָ ָאז 
ָלִאיָלן. מּוְך  ַהָסּ ֶוה  ָנּ ַבּ רֹות  ָדּ ֵהן 

אּוְרד ָמּה  ׁשְ ָהַאֶחֶרת  ֶוְרַתְנִדי,  ָמּה  ׁשְ ָהַאַחת 
ֱאנֹוׁש ֵני  ְבּ ּגֹוַרל  ֶאת  ית.  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ ּוְסקּוְלד 

ָהָאָדם.  יֵני  ִדּ ֶאת  ְוקֹוְבעֹות  ּגֹוְזרֹות,  ֵהן 

בסאגה  המרכזיות  הנשיות  הדמויות  מן  הן  הנורנות  שלוש 
זה הן עולות במעמדן על זה של המוירות,  ובמובן  הנורדית, 
האדם.  של  גורלו  את  כמותן  הטווות  ההלניות,  אחיותיהן 
גזירת  עם  הנולד  ראיית  של  שילוב  הנו  הנורנות  מעמד 
יחד  גם  והאדם  האלים  גורל  את  שטוות  כמי  דימוין  הגורל. 
האלים  בכירי  של  מזה  אף  מכריע  מעמד־על  להן  מעניק 

תֹור.  או  אוֹ דין  דוגמת  עצמם, 
נזכרות כיחידה אחת, שילוש שאת צלעותיו —  הנורנות 

ניתן להפריד, מכאן שהן התגלמות  ועתיד — לא  עבר הווה 
ואכן,  אסון.  הרה  הוא  אם  גם  מנוס  אין  ממנו  אשר  הגורל 
הבשורות בפיהן הן של פורענות ושבר. השומע אותן נאחז 

וייאוש. יד  אוזלת 
ַהמֶדר,  אומר  יֹומו",  ִאיׁש  יֹוִציא  לֹא  ַהּנֹוְרנֹות  ַבר  ְדּ "לַאַחר 
גורלו  גוזרות הנורנות את  מגיבורי הסאגה הנורדית. לכאורה 
קרי:  מוקדם,  חישוב  כל  ללא  לשלילה  או  לחיוב  אדם  של 
האדם  של  ניסיונו  לאור  אולם  שבח.  או  זדון  כוונת  ללא 
גובר על הפן החיובי, מכאן  קיומו  בחייו, ההיבט הקודר של 
גורל' נושא בחובו מרכיב טרגי, ומכאן  'גזירת  שעצם הביטוי 
היטיב  הנורדית.  ביצירה  הגורל  אלות  של  השלילי  מעמדן 
להביע זאת הפסוק החרוט על אחת האבנים הרּוניות בלורדל 
שבדרום־מערב נורווגיה: "אם הנורנות גוזרות את גורלן ללא 
 יתואר?"  בל  לסבל  גורלי  את  גזרו  מדוע  חשבון, 
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הוולקיריות

יוון  בנות  לאמזונות  בדומה   — הוולקיריות  העלילה,  ברמת 
נכונות למלחמה. בידן  — מתוארות חמושות במיטב השלח, 
והן שועטות אל שדה הקרב.  ומגן, הקסדה על ראשן,  חנית 
נוטלות חלק במלחמה  אולם על אף תיאורן הלוחמני אין הן 
ובניגוד לאמזונה הקלאסית מן המיתולוגיה ההלנית,  עצמה, 
טרויה  במלחמת  פעיל  חלק  הנוטלת  פנתיסילאה,  דוגמת 
עצמו,  הקטור  את   — הגרסאות  אחת  פי  על   — קוטלת  ואף 
שהופעתן  אף  אך  חללים.  באיסוף  מסתפקות  הוולקיריות 
הקרב  בשדה  תפקידן  במציאות,  כיסוי  נעדרת  המרשימה 
עצמו הוא מכריע. כאן נוטלות הוולקיריות את מטה השלטון 
מידי הנורנות, שתפקידן בא אל סיומו עם מותו של האיש, 
נופל מזה של  גורלו לאחר המוות. בכך אין כוחן  וגוזרות את 
ואפס  כאין  הוא  אדם  חיי  של  הקצר  הפרק  שהרי  הנורנות, 
הוולקיריות  לנצח.  הנמשך  המוות  שלאחר  הקיום  לעומת 

הגיבורים,  מיטב  את  הקרבות  חללי  מבין  אפוא  בוחרות 
על  לתחייה  קמים  הם  כאן  הוולהאלה.  אל  אותם  ומביאות 
ערב,  עד  מבוקר  מפרכים  אימונים  של  סדרה  לעבור  מנת 
ַרגָנרֹוק — היא האפוקליפסה הנורדית  וזאת לקראת מלחמת 

מחדש.  ויקום  העולם  ייחרב  שלאחריה 
התמונה: לתיאור  קצר  שיר  להוסיף  ראה  הצייר 

סּוָסּה,  ַעל  ָעִבים  ין  ּבֵ רֹום  ּמָ ּבַ
רֹוֶכֶבת  ְלִקיְרָיה  ַהּוַ ּגֹונֹו,  ַצח 

ַוְלָהאָלה, ֶאל  לֹוֵחם  ל  ׁשֶ ּגּוָפה  ִעם 
עֹוְרִבים  ֶצֶמד  ּבְ ה  ְמֻלּוָ

ַחְברֹוֶתיָה, ין  ִמּבֵ ִים  ּתַ ׁשְ ְועֹוד 
ָהַאֶחֶרת ְמִניָפה,  ֲחִנית  זֹו 

ְמַהְרֶהֶרת.  ְלָפִנים,  יָטה  ַמּבִ

1905 Doepler ר ופ י א  ולקיריה עם גופת לוחם
.Walhall,  die Götterw elt der Germanen ספר ו
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יירש  ההרג,  בשדה  מוטל  ונותר  מזלו  התמזל  שלא  מי 
הוא   — ניפלהיים  במצולות  נצחים  לנצח  ויתייסר  גיהינום 
הניפלהיים  על  שגם  להוסיף  הראוי  מן  הנורדית.  התופת 
 Hell )מכאן  הל  ושמה  מרשעת  גברת  אישה.  מפקחת 

באנגלית(. 
יכול להימלט משלטון האישה, לא  כן, אין הגבר  כי  הנה 

מכן. לאחר  לא  ואף  במותו  לא  בחייו, 
וגברת הל יש להוסיף את אידון  אל הנורנות, הוולקיריות 
של  עניינה  לעד".  "צעירה  היא:  כן  כשמה  אידון,   .)Idun)

לשנותו,  ואין  נגזר  חייהם  שגורל  מי  אדם,  בבני  אינו  אידון 
ומי מהם חש כי הִזקנה קפצה  "והיה  כי אם בחבורת הֵאלים. 
תקטוף  זו  אידון,  אל  במהרה  יפנה  אם  יעשה  טוב  עליו, 
נעוריו  את  ויחדש  ישוב  והאל  הנצח,  מאילן  תפוח  למענו 

הַרגָנרֹוק."* יום  עד 
הנה כי כן, לא רק בני האדם אלא האלים עצמם הפקידו 
 האישה.  בידי  חייהם  את 

שירת הצפון. מבחר האדה   .27 מתוך "תעתועי גילפי", פרק   *
. 00 האיסלנדית. תרגום אריה סתיו. הוצאת אריה ניר, 

.1827 Bissen יס ם וי ורים נ א פרי ו  אידון 
קופנ ק ו יפ וזיאו
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 לּוקֶרציה ּבֹורָג'ה —
הפאם פטאל של שלהי הרנסנס

( הייתה בתו הבלתי חוקית של רודריגו  4 0( לוקרציה 
מי  המאוחר,  הרנסנס  בעידן  הבכירים  האישים  מן  בורג'ה, 
שידע לפלס את דרכו במעשי שחיתות לאין ספור ממעמד 
של בישוף אל כס האפיפיור, הוא אלכסנדר השישי. משפחת 
בורג'ה מגלמת את המקיאבליזם במהותו הקיצונית. שחיתות 
ברצח  החל  אופנים,  של  בשורה  ביטוי  לידי  באה  השלטון 
הפן  על  מיני.  בניצול  וכלה  בשוחד  עבור  פוליטיים,  יריבים 

אותה  שזיכה  מעמד  לוקרציה,  רמה  ביד  שלטה  האחרון 
אביה  אותה  השיא  היתר  בין  מפוקפקת.  ובתהילה  בפרסום 
שנאלצו  האצולה,  ממרום  בעלים  לשלושה  קצר  זמן  בפרק 
עם  האפיפיור.  כס  אל  רודריגו  של  בדרכו  לתמוך  לפיכך 
שנרצח  פררה,  דוכס  ד'אסטה,  אלפונסו  נמנה  השלושה 

לוקרציה.  של  אחיה  בפקודת 
הקורא את תיאורי התנהלותה של הגבירה שנכתבו בעת 

ור י וקר יוקנ פי פלורה
ו ונ יאו ו ו ר ו יזנ קור

ז א י Veneto)
פרנקפור וזיאו
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ההיא, מוצא תיאורים של נשפי חשק שנערכו בבית בורג'ה, 
סדום  מעשי  זכר,  משכב  אורגיות,  התחוללו  במהלכם  אשר 
ורצח לא חסרו, כאשר  וגילוי עריות. אף מקרים של הרעלה 
וצונח חסר רוח חיים.  יין, מתמוטט  אחד המסובים לוגם כוס 
כל זאת ביוזמתה של הגברת לוקרציה, אשר על פי המסופר 
היטיבה  שאותו  קטלני  רעל  אצבעה  שעל  בטבעת  הסתירה 
גיהינום בעוד השניים מתנים  להריק לכוסו של הנועד לרשת 

אהבים.
 — זאת  המאששת  נחרצת  היסטורית  עדות  אין  אמנם 
את  להפיץ  דאגו  בורג'ה  משפחת  שאויבי  לציין  ולמותר 
העתים,  בקורות  לוקרציה  של  דימויה  זהו  אך   — השמועות 
והצייר.  זה באישיותה הוא המרתק את הסופר, המחזאי  ופן 
הציור הנושא את שמה של פלורה, אלת האביב, מתאר 
פוסטו.  הקונטרה  בתנוחת  בנו  המביטה  צעירה  עלמה 
הגלוי  השד  אך  הצניעות,  סמל  אמנם  היא  הצחה  הגלימה 
היד העדינה  תנועת  יחד את  ועמה  הגלימה  סותר את מסר 
וכלנית. נוריות, נרקיסים  האוחזת בזר זעיר של פרחי האביב, 
לאחר  קצר  זמן  הנראה  ככל  המאה,  בתחילת  בוצע  הציור 
1520. למותר לציין  מותה של לוקרציה, שהלכה לעולמה בשנת 
לבתו  להחמיא  דאג  אלמלא  הצייר  של  בגורלו  עולה  היה  מה 
האומר  הגלוי  השד  למראה  ההפתעה  מכאן  האפיפיור.  של 
בפרטים,  ובדיוקו  בציוריו  הריאליסטי  בפן  נודע  ונטו  דרשני. 
הגברת  של  שערה  בתלתלי  נאה  לביטוי  הבאות  תכונות 
שלא  קשה  זאת  עם  שבידה.  הפרחים  סוגי  בין  דקה  ובהבחנה 
חשד  המצוירת,  של  מבטה  על  הנסוך  חשד  של  בדוק  להבחין 

הוזהרת..." "ראה  בבחינת  איום  של  נימה  ממנו  נעדרת  שלא 
פילד"  "מייקל  המשוררות  נפעמו  ונטו  של  מיצירתו 
שיר  חיברו  בקודש,  כדרכן  השתיים,   .)Michael Field)
התרשמותן  את  המתאר   ,”A Portrait“ הכותרת  תחת  נאה 

במלים:  פותח  השיר  לוקרציה.  של  מדיוקנה 

דיוקן
 r stal, awless eaut  on the rows  

Where neither lov e not time has 
onquered spa e…

ּבֹוֶתיָה ּגַ ַעל  א  ִנּשָׂ ָלם  ׁשְ ַהּמֻ ַהּיִֹפי 
ְוַאֲהָבה ַמן  ַהּזְ ּכֹן  ִלׁשְ לּו  ׁשְ ּכָ ֶהן  ּבָ

ּה  ּבָ ְתּבֹוֵנן  ַלּמִ ְוִהיא  רֹד.  ִלׂשְ ַוֲעֵליֶהן 
ַקּלֹות ב  נֹוׁשֵ ָאִציל  ִחּיּוְך  ֲעִניק  ּתַ

ָפֶתיָה.  ׂשְ לּוִלּיֹות  ּתְ ַעל  ְפִסיָעתֹו  ּבִ סּוף  ּכָ
ט, ִנּבָ ם  ֲאַדְמּדַ חּום  ֵמֵעיֶניָה  ְוָגֶון 

אֹוגּוְסט. ֵליל  ּבְ א  ִנּשָׂ ֵרַח  ַהּיָ מֹו  ּכְ צֹוֵנן 
ח ַהּצַ ָרּה  ְקַלְסּתֵ ּבִ יט  ּבִ ּתַ ָוׁשֹוב  ָחזֹור 

ְפָיּה  ּיָ ׁשֶ יֹוַדַעת  ְרָאה,  ַהּמַ ִמן  ט  ִנּבָ
ָלַעד. ַלְחלֹף  סֹוָפם  ְנעּוֶריָה  ְוֶחֶסד 

קֹוַלַעת,  ָעָרּה  ׂשְ ֶאת  ת  נֹוֶאׁשֶ ֲהָנָאה  ּבַ
ן, ּתֵ ּתִ אָרּה  ַצּוָ ַעל  ים  ֻנְקׁשִ ים  ּלִ ַתְלּתַ ּבְ

ִלְבחֹר  ׁש  ּוְתַבּקֵ דֹות  ַהּשָׂ ֶאל  ֵצא  ּתֵ
ִדיב. ַהּנָ ִיץ  ַהּקַ ְרֵחי  ִמּפִ ֵאילּו  ּבְ

ִנית,  ּלָ ּכַ ַרח  ּפֶ אֹו  ָסגֹל,  ִצְבָעּה  נּוִרית 
ִנית ַהִחּנָ ִצְמֵחי  ע  ַמּגָ י  ַקּלֵ ׁשּוִטים,  ּפְ

ֶרת. קֹוׁשֶ ָנֶאה  ְלֵזר  ְקטֹף,  ּתִ ָאה  ּגֵ אֹוָתם 

ֶצָחה ְרָעָלה  ּבִ ָאסּוף  ּה  רֹאׁשָ ְוַעל 
ָעִלים  ֵזר  יַח  ּנִ ּתַ ֵכֶלת  ּתְ ֶסֶרט  ּבְ ף  ֻמּקָ

ת  ּתֵ ְלַמַען  ֲאַזי  ֵהיֵטב.  ק  ּוְתַהּדֵ
ֶעְדָנה,  ּה  ִקְרּבָ ּבְ ַהּפֹוֶעֶמת  ֶפׁש  ַלּנֶ

ִליָמה, ַהּגְ ִמן  אֹותֹו  ְחלֹץ  ּתַ ְחׂשֹף,  ּתַ ָדּה  ׁשָ
ָנֶאה. ָירֹק,  יט  ְכׁשִ ּתַ ּתֹוָלה  ּוְלִצּדֹו 

ֵמָאז. ִנים  ׁשָ ְמאֹות  ָחְלפּו  ֻהְנְצָחה.  ְך  ּכָ
ְקֵמִלים. ֶדה  ׂשָ ְרֵחי  ּפִ ָיָדּה  ּבְ אֹוֶחֶזת 

יֹוַדַעת,  ַעְצָמּה  ֶאת  ַרק  רֹון,  ּכָ ִמּזִ ה  ַחּפָ
מֹוֵצאת ְקָוה,  ּתִ ְללֹא  ּה  ָעְמּדָ ַעל  ֶבת  ִנּצֶ

ָסִביב. קֹוֶרה  ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּבְ ּוְפָגם  ִלּקּוי 
ְלָוָתּה,  ׁשַ ּבְ ְקפּוָאה  ׁשּוָקה,  ּתְ ַחְסַרת  זֹאת  ִעם 

ִמּתֶֹכן. ֵריָקה  צּוָרה  יט  ּתֹוׁשִ נּות  ָלָאּמָ
ים. ַחּיִ ֶנֱעַדר  ַאְך  ָנֶאה  יֹוָקן  ּדְ ָאֵכן, 

קּוחֹות, ּפְ ֵעיַנִים  ּבְ ר  ְגּבַ ּתִ ָמֶות  ַעל  ְך  ּכָ
ֶדיָה. ׁשָ ַעל  לּוי  ַהּתָ ֲעִדי  ּכָ מֹוָתן  ּכְ

ֶזר, ּנֵ ּבַ ׁשֶ ֶהָעִלים  ְתרּו  ִיּוָ ים  ְיֻרּקִ
יָמה, ִלְנׁשִ ָמקֹום  ֵאין  ט  ַהּקָ ה  ּוְבִפּיָ

ּדִֹפי,  ל  ִמּכָ ְוָנִקי  ִחּיּוָכּה  ָלם  ֻמׁשְ י  ּכִ
ִלְגּבֹר.  ֶות  ַהּמָ ַעל  ָיָדּה  ּבְ ָעָלה  ְך  ּכָ

פטאל  לפאם  האמנותי  הביטוי  לעיל,  כאמור  זאת,  עם 
מדרגה  לקפיצת  זוכה   — בספרות  אם  ובין  בציור  אם  בין   —
בשירתם  כך  הרומנטי.  בעידן  בעיקר  מרכזי  למוטיב  והופך 
הנובלה  ב"ז'ולייט",  וכך  פו,  אלן  ואדגר  קיטס  ג'ון  של 
הפאם  דווקא  שבעיניו  מי  סאד,  דה  המרקיז  של  הארוטית 

הנשית.  השלמות  התגלמות  היא  פטאל 
את תיאור דיוקנה של גבירת הקטל נמצא בציור הפרה־
הנשי  היופי  האלהת  שלצד  מקרה  זה  אין  ואכן,  רפאליטי, 
רוזטי, נמצא גם את  הניבט בנו מיצירותיו של דנטה גבריאל 
התגלמות הרשע הנשי, כגון זה של "הערפד", שביצירתו של 

.)The Vampire( ברן־ג'ונס  פיליפ 
הנרי  של  הבכור  )בנו  ברן־ג'ונס  לפיליפ  "הערפד" 
השחקנית  הצייר,  של  אהובתו  הנראה  ככל  היא  ברן־ג'ונס(, 
)Campbell(. הנה כי כן, מיודענו שוכב חסר  פטריק קמפבל 
אורגזמה שהתישה את  זאת בעקבות  היא אם  ואחת  אונים, 
דמו.  את  מצצה  שזו  לאחר  האיש  מת  שמא  או  כליל  כוחו 
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הפותח  ליצירה,  אירוני  שיר  חיבר  קיפלינג  רודיארד 
במלים: 

A fool there was and he made his p rayer  
( en as ou or )

ָהֱאִויל  ל  ּלֵ ִהְתּפַ ִסיל,  ּכְ ָהָיה  ָהָיה 
ַיַחד( ם  ּגַ ְוָכמֹוָך  מֹוִתי  )ּכְ

ִלְסָחָבה ָער,  ׂשֵ ל  ׁשֶ ה  ְקֻוּצָ ְלֶעֶצם, 
טֹוַרַחת(, לֹא  ָדָבר  ּבְ ִפינּו  ּבְ ׁשֶ ה  ָ )ָהִאּשׁ

אָוה, ַהּנָ ִבְרּתֹו  ּגְ ִהיא  ִסיל  ַהּכְ ל  ׁשֶ ִפיו  ּבְ ַאְך 
 ) ַיַחד ם  ּגַ ְוָכמֹוָך  מֹוִתי  ּכְ )ׁשּוב, 

ְוַדַעת,  רּוַח  ֲעַמל  ָיַדִים,  ְמֶלאֶכת 
ְוא,  ָ ַלּשׁ ַחְתנּו  ִהׁשְ ׁשֶ ָמעֹות  ַהּדְ ִנים,  ָ ַהּשׁ
יֹוַדַעת  לֹא  ָבר  ּדָ ׁשֶ ה  ָ ָהִאּשׁ ְרכּוׁש  ֵהם 
ו.  ַעְכׁשָ זֹאת  ֵנַדע   — ַדע  ּתֵ לֹא  ְוָלַעד 

ה,  ּיָ ׁשִ ַהּנְ הֹום  ּתְ ֶאל  ִליְך  ִהׁשְ ִסיל  ּכְ ִקְנָינֹו 
 ) מֹותֹו ּכְ ינּו  ָעׂשִ ֵהן  ַוֲאִני  ה  )ַאּתָ
ְראּוָיה,  ְוַתְכִלית  ְוָכבֹוד  ֱאמּוָנה 

ִבְרּתֹו(,  ּגְ ּנּו  ִמּמֶ ָלל  ּכְ ה  ְרׁשָ ּדָ לֹא  זֹאת  י  ּכִ )ַאף 
ָעָתה,  ּבְ ִתיב  ִמּנְ ִיְסֶטה  לֹא  ִסיל  ַהּכְ ַאְך 

) ה ְוַאּתָ ֲאִני  זֹאת,  ֵנַדע  מֹונּו  ּכָ )ִמי 
  .  .  .

 הערפד.
.1897 ונס ר יפ פי

י פר אוס
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פיגמליון וגלתיאה

ן ּכֵ ַעל  מֹוָתּה,  ּכְ ה  ָ ִאּשׁ ִנְבְרָאה   ֶטֶרם 
ָיָדיו. ה  ֲעׂשֵ ִמּמַ ֵעל  ִמְתּפַ הּוא  ב   ִנּצַ
ים, ַחּיִ ְמַחת  ׂשִ ּוְמֵלָאה  ִהיא  תּוָלה   ּבְ
ּפֹוַסַעת. ָהְיָתה  אי  ַוּדַ ִהיא  ִנְכֶלֶמת  לּוֵלא 

מטמורפוזות  גלתיאה  אובידיוס 

איש   )Propoetus( פרופטוס  של  בנותיו  טידות,  הּפרֹוּפֵ
קפריסין, העזו להתכחש לוונוס. כעונש על כך, כיוון שעוררו 
כעורות  לזונות  אותן  הפכה  זו  האלוהית,  של  כעסה  את 
ושללה מהן כל רגש בושה. הן איבדו את היכולת להסמיק, 

אותן  ולבסוף הפכה  רחקו מהן,  גברים  והדם קפא בלחייהן, 
אבן.  לגושי  ונוס 

שראה  כיוון  "מטמורפוזות",  ביצירתו  אובידיוס,  פי  על 
גמר  בזנות,  עוסקות  הפרופטידות  את  נודע,  סל  ּפַ פיגמליון, 
עליו  וכי  קפריסין,  בנשות  עניין  עוד  לו  שאין  בלבו  אומר 
קיים.  ונאה  דרש  נאה  אכן,  המושלמת.  האישה  את  לפסל 

בה. והתאהב  המושלמת,  האישה  את  פיסל 
בפואמה  אובידיוס  שגיבש  המיתולוגית  העלילה 
בהם  שהנודע  עיבודים,  של  לשורה  זכתה  "מטמורפוזות" 
ג'ורג' ברנרד שו. מבין העיבודים  "פיגמליון" של  הוא המחזה 

.1878-1875 ונס ר ואר א פיגמליון  תשוקת הלב
נו א רי ם ינ ר וזיאו

ונס ר ואר א פיגמליון  מתת אלה
נו א רי ם ינ ר וזיאו
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יוז, שאינה חסרה  בשירה בחרנו קטעים מן הפואמה של טד 
הומוריסטי.* נופך 

יוז טד 

פיגמליון
he spe ta le o  these ursed women 

sent gmalion the s ulptor quite mad

ֲארּורֹות  ְנֵקבֹות  אֹוָתן  ל  ׁשֶ עּוָרן  ּכִ
יְגַמְליֹון. ּפִ ַעת  ּדַ ֶאת  ְמַעט  לא  ִהְטִריף 

עּוָרן  ּכִ ֲאָבל  ֶהֱעִריץ,  ים  ָנׁשִ הּוא 
ה, ּסָ ַהּגַ עּוָתן  ִרׁשְ ָאָדם,  נֹות  ּבְ אֹוָתן  ל  ׁשֶ

ִלְזָוָעה.  ְוָהיּו  ֶנַגע  ִמין  ּבְ ֻהּכּו  מֹו  ּכְ
ִביׁש, ַעּכָ ְלִנְקַרת  ָהַפְך  ֶרֶחם  ל  ּכָ ְך  ּכָ

ְלקּוָריו,   — נּוָעה  ַהּתְ ָער,  ַהּשֵׂ ִנים,  ּפָ קֹול, 
ָהֶרֶמׂש,  ִמּלַֹע  ֲעִקיָצה   — ט  ּבָ ַהּמַ
ְמַרֶחֶפת.  ְלַצֲחָנה  ָהָיה  ם  ְוַהּבֹׂשֶ

ֵמָאָדם. ְוָרחֹוק  ּבֹוֵדד  הּוא  ַחי  ן  ּכֵ ַעל 
ַקְפִריִסין, ִלְנׁשֹות  ְנָאה  ׂשִ ּבְ ָלכּוד 

ְלַהְכִעיס. ק  ַרּוָ

ה, ָ ִאּשׁ ַעל  ַלְחלֹם  ָחַדל  לֹא  זֹאת  ְוִעם 
ִציאּות. ּמְ ַבּ ֶחְזיֹון,  ּבְ ָהִקיץ,  ּבְ ֲחלֹום,  ּבַ

ה ָ ִאּשׁ ל  ׁשֶ ָלם  ׁשְ ַהּמֻ ּגּוָפּה  ַעל  ָחַלם  הּוא 
ְמָיא, ַאְסּפַ ּבְ ֲחלֹום  ֶזה  ָהָיה  ָלּה  זֹאת  ְוִעם 

ָלם,  ֻמׁשְ הּוא  ּגּוָפּה  ׁשֶ ָאָדם  ת  ּבַ ׁשּוַקת  ּתְ י  ּכִ
ֵאינּות ּבָ ַאס  ּמָ ׁשֶ ְרָפִאים  ֵצל  מֹו  ּכְ

ְמַנת ַעל  ְורּוחֹו  גּופֹו  ּבְ ֶנֶאְחָזה 
ים,  ַחּיִ ּבְ ְוִלְזּכֹות  ה  ִלְתִחּיָ ָלקּום 

יָעה.  ִהְטּבִ ָלעֶֹמק  ֶסר  ַהּמֶ ֶאת  ַנְפׁשֹו  ּבְ

ר  ֲאׁשֶ ַעד  ן  ָהָאּמָ יֵדי  ּבִ ְלָטה  ׁשָ ִהיא 
ֶלֶמת. ׁשְ ַהּמֻ ִבְרּתֹו  ּגְ ֶאת  ל  ְלַפּסֵ ֵהֵחל  הּוא 

ּלּוף  ּגִ ְמֶלאֶכת  ּבִ ָידֹו  ֶאת  ָבה  ִנּתְ ִהיא 
ָקָמה ה  ִהּנֵ ְוָכְך  ֲעַדִין.  הּוא  ן  ָיׁשֵ מֹו  ּכְ

ְנָהב,  ׁשֶ ּבְ מּוָתּה  ּדְ קֹוָמָתּה  ְמלֹוא  ּבִ
ל. ּסָ ַהּפַ ן  ֻאְלּפַ ּבְ ֶלֶמת  ׁשְ ַהּמֻ מּות  ַהּדְ

ה  ָ ִאּשׁ הּוא  ָרא  ּבָ ֶאָחד  יֹום  ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ
ֵבל.  ּתֵ ּבַ ָהָאָדם  נֹות  ּבְ ל  ּכָ ַעל  ֲעִדיָפה 

ְמַלאְכּתֹו, ּבִ ֶאה  ּגֵ ּה  ּבָ ִהְתּבֹוֵנן  ּוְלֵעת 
ָנתֹו, ִמׁשְ ָקם  ּוְכמֹו  לֹות  ּכְ ַעד  ּה  ּבָ ִהְתַאֵהב 

ָיָדיו. ְמֶלאֶכת  ִהיא  ְרֶאיָה,  ִמּמַ ִנְדַהם 
ּתּוַכל  ְפסַֹע  ּלִ ׁשֶ ב,  ָחׁשַ ה,  ַחּיָ ּכֹה  ִהיא 
ְצִניעּוָתּה... ֵמַחְסֵדי  ְתַנֵער  ּתִ ַרק  ִאם 

למקור האנגלי ראו:  * 
Hughes, Ted. Tales from Ovid, Pygmalion.

ֵאֶליָה ַאֲהָבתֹו  ֲאַזי 
ְנָהב ׁשֶ ְלֵעד  ּגַ  — ָאָדם  ְלַבת 

ִקּיּומֹו. ְלַטַעם  ָהְיָתה 

ְפתֹוֶתיָה ׂשִ ֶאת  ֵעיָניו,  עֹוֵצם 
ק,  ֵ ְמַנּשׁ הּוא  ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ִליל  ּכְ

ַעת ַהּדַ ַעל  ָלל  ּכְ ַמֲעֶלה  לֹא 
ה.  ֵאּלֶ ֵהן  ְנָהב  ׁשֶ ּלּוֵפי  ּגִ ׁשֶ

ֵאֶליָה  לֹוֵחׁש  ף,  ְמַלּטֵ הּוא 
ׁש. ְמַבּקֵ יָה  ַחּיֶ ַמת  ִנׁשְ

ח, ַהּצַ ּגּוָפּה  חֹוְמדֹות  ָיָדיו 
אֹוָתּה, לֹוְכדֹות  עֹוָתיו  ֶאְצּבְ

ָרּה, ׂשָ ּבְ רְֹך  ֶאת  ָלחּוׁש  ין  ַמְמּתִ
ְלַעּנֹוָתּה  רֹוֶצה  ֶחְציֹו 
ֶחְציֹו ְלַהֲחיֹוָתּה,  ְוָכְך 

ּה ּבָ ִגיָעה  ּפְ ל  ִמּכָ ֶנְחָרד 
ְנָהב.  ׁשֶ יֹוַקן  ּדְ ּוַמֲעִדיף 

ת, ַמּתָ ּוֵמִביא  ָלּה  ַמְחִמיא 
ְוֶצֶדף, ָצִמיד  ַאֲהָבה  י  ׁשַ

ָנֶאה, ְכלּוב  ּבִ ה  ְקַטּנָ ִצּפֹור 
ֵחן.  ְוַאְבֵני  ְליֹון  ּתִ ָרִחים,  ּפְ
ָעֶליָה, יף  ַמּטִ ר  ִעְנּבָ ִטּפֹות 

יׁש.  ַמְלּבִ ָהָאְפָנה  ַצו  י  ּפִ ַעל 
ֶרת ְמֻנּכֶ ע  ֶאְצּבַ ַעל  נֹוֵתן 

ּוְבָאְזֶניָה ז,  ּפָ ַעת  ַטּבַ
ְנָהב  ׁשֶ ֵדי  ׁשְ ַעל  ֲעִגיִלים,  זּוג 

ִניִנים  ּפְ ל  ׁשֶ ַמְחרֶֹזת  ּתֹוֶלה 

ִמּקֶֹדם? ָיְפָיּה  ה  ַעּתָ ַהַרב 
ִנְסֶעֶרת,  ְורּוחֹו  ּה  ּבָ יט  ַמּבִ

קֹוֵרַע, ַהּכֹל,  ּתֹוֵלׁש  ֲאַזי 
ִמּיִֹפי ְמֻסְנָורֹות  ֵעיָניו 

ֵעירֹם.  ּבְ ֶבֶרת  ַהּגְ מּות  ּדְ ל  ׁשֶ
יַח  ַמּנִ אֹוָתּה  ה  ּטָ ַהּמִ ַעל 

ָאסּוף. ִרּיֹות  ּכָ ּבַ ב  ּכָ ִמׁשְ

ּה, ְלִצּדָ הּוא  ַכב  ׁשָ ֲאַזי 
ָאְזֶניָה ְוַעל  ּגּוָפּה  ק  ִחּבֵ

ַאֲהָבה.  ל  ׁשֶ ים  ִמּלִ ָלַחׁש 

של  לכבודה  חגיגות  של  יום  הגיע  והנה 
אפרודיטה. פיגמליון, כיוון שהשלים את חלקו 
האהבה  לאלת  תפילה  נשא  לוונוס,  בזבחים 
אישה  אהבת  לו  שתעניק  ממנה  וביקש 
לפסל  דומה  ושתהיה  לשאת  יוכל  שאותה 
אין  תפילות  כי  אף   — ונוס  שגילף.  השנהב 
ספור נישאו אליה משוכני קפריסין — האזינה 
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לדבריו, שמעה כל מילה. נסקה מעשן המזבח, 
פעמים  לשמים  עלתה  והאש  מעליו,  ריחפה 

ממעל...  שקיבל  האות  למראה  שלוש. 

יתֹו. ּבֵ ֶאל  יְגַמְליֹון  ּפִ ז  ֶנְחּפַ
ְנָהב.  ׁשֶ יֹוַקן  ּדְ ֵטרּופֹו:  ֶאל 
ֶבר ַהּגֶ ָצֵמא  ר  ִמְדּבָ ּבְ מֹו  ּכְ

ָהַעִין,  ֵמי  ֶאל  ק  ַהְמַזּנֵ
ָעֶליָה ָנַחת  ק,  חֹוׁשֵ הּוא  ְך  ּכָ

ה.  ֶעְרּגָ רֹב  ּבְ ק  ֵ ִנּשׁ ק,  ִחּבֵ
ֶנֱעַקץ מֹו  ּכְ ְתאֹום  ּפִ ֲאַזי 
ֶדיָה. ׁשָ ין  ִמּבֵ ָידֹו  ְך  ָמׁשַ

ַמֲאִמין, לֹא  יב,  ֵהׁשִ ָחַזר, 
ַרּכּוָתם נַֹעם  ּבְ יׁש  ַמְרּגִ

ֶמת...  נֹוׁשֶ ה  ַחּיָ ה  ָ ִאּשׁ ֵדי  ׁשְ ל  ׁשֶ

א ֶאּלָ ֶזה  ֵאין  ׁשֶ ׁש  ָחׁשַ ָהלּום 
ָחַזר,  ן  ּכֵ ַעל  ָזב  ּכָ ֲחלֹום 

צֹוֵבט ְנָהב,  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ף  ְמַלּטֵ
עֹוד, ֶסל  ּפֶ ֶזה  ָהָיה  לֹא  ַאְך 

ָידֹו. ַכף  ּבְ ַעם  ּפָ ּה  ִלּבָ
יְגַמְליֹון, ּפִ ל  ׁשֶ יו  ְרּכָ ּבִ קּו  ּפָ
ְלֶונּוס.  ָלַחׁש  ּתֹוָדה  ּבֹוֶכה, 

ִבְרּתֹו, ּגְ ְפֵתי  ׂשִ ק  ֵ ִנּשׁ ָחַזר, 
ָפָתיו,  ׂשְ ע  ְלַמּגַ ָקָמה  ִהיא 

ְלָחֶייָה,  ַתע  ּפֶ ִהְסִמיקּו 
ֵעיֶניָה, ְקָחה  ּפָ ָלִראׁשֹוָנה 

יָטה,  ִהּבִ ּה  ִלּבָ ּוַבֲאהּוב 
ְוַאֲהָבה. אֹור  יֹוַדַעת 

ֵלָדה ַיְרֵחי  ָעה  ׁשְ ּתִ ץ  ִמּקֵ
ן. ּבֵ יְגַמְליֹון  ּפִ ת  ּלַ ּכַ ָיְלָדה 

ָהִאי. מֹו  ׁשְ ַעל  מֹו,  ׁשְ פֹוס  ּפָ ֶזה 

וגלתיאה מעוררים את זעמה של הפמיניסטית  פיגמליון 
המצויה, שכן בעלילה המיתולוגית הגבר בז לנשות קפריסין 
ולצרכיו. הנשים  ומחליט לברוא את האישה בהתאם לדמיונו 
ככעורות  מתארת  המיזוגינית  שהמיתולוגיה  הנורמטיביות 
המוסרי  מיודענו  של  נפשו  את  מספקות  אינן  ומופקרות, 
והנה הוא בורא את האישה המושלמת בעיניו.  ואנין הטעם, 
זוהי, על פי משנת הפמיניזם, דוגמה למיזוגיניות נרקיסיסטית 
פרסאוס  דוגמת  האישה,  על  "חסותו"  את  הפורש  גבר  של 

בחסדיה.  לזכות  מנת  על  רק  אנדרומדה  את  המציל 
אלגריה  קלריבל  לתאר  היטיבה  הפמיניסטי  הפן  את 
Claribel Alegrí(, משוררת ילידת ניקרגואה, בשירה הקצר  a)

הראי": מול  "גלתיאה 

ֵלמּות. ְ ַהּשׁ ִהיא  י  ּלִ ׁשֶ לֹא 
ָראָת. ּבָ אֹוָתּה  ה  ַאּתָ

ַמְרָאה ִאם  י  ּכִ ֵאיִני  ֲאִני 
ה.  ַאּתָ ר  ִמְתַהּדֵ ּה  ּבָ

ן ּכֵ ַעל  ר  ֲאׁשֶ
אֹוְתָך.  ׂשֹוֵנאת  ֲאִני 

לנו סיפור  ַלגֶרֶנה להעניק  כיאה לאמני הבארוק, מבקש 
חמדתו  את  הכולל  ותוכן,  פרטים  מרובה  דרמטי  מעשה 
לתחייה;  שקם  פסלו  לפני  ברכיו  על  היורד  פיגמליון  של 
הנאמן  הקופידון  את  ואף  והמסויגת;  העצורה  גלתיאה  את 

גלתיאה.  של  גלימתה  את  ומסיר  לייעודו 
כך או אחרת, פיגמליון המאוהב פונה למקדש אפרודיטה, 
נושא לאלת האהבה מבקש להינשא לאישה  ובתפילה שהוא 
עושה  תפילתו,  את  נושא  הוא  בעוד  שפיסל.  הפסל  בדמות 
אפרודיטה את דרכה אל הפסל ומפיחה בו רוח חיים. בציורו 
אותה  לחלוטין.  זהות  הגברות  שתי  )לעיל(  ברן־ג'ונס  של 
ההיבט  אולם  ַשיש.  גוון של  אותו  עירום,  אותו  פנים,  הבעת 
נובע מן הזיקה ההומו־ארוטית של גלתיאה, הגוחנת  האירוני 
אם  כן,  כי  הנה  אפרודיטה.  עם  זרועות  ומשלבת  קדימה 
ניגוד לבנות  גבירה צנועה וחסודה —  ביקש פיגמליון לברוא 

מהן.  אף  פרוצה  שפיסל  הגברת  הרי   — שתיעב  העוולה 
שב  הוא  המאוהב.  מיודענו  מעיני  נעלם  זאת  כל  אולם 
ומנשק  לרגליה  נופל  וקיים,  חי  פסלו  את  מוצא  הביתה, 
ואינה  ראשו  מעל  מביטה  שהגברת  אלא  ידיה.  את  מאּושר 
מולה  ברך  הכורע  הגבר  של  האהבה  בפרץ  עניין  כל  מגלה 
 לאהבתה.  ומתחנן 

.1781 Lagrenee רנ פרנסוא ז ואי  פיגמליון וגלתיאה
אר רוי נויו א ו
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שלומית — מחול תמורת גולגולת

של  בדמותה  הפעם  פטאל,  הפאם  למוטיב  רבתי  תרומה 
"שלומית"  הנודע  במחזהו  ויילד  אוסקר  העניק  שלומית, 
של  דעתו  את  להטריף  בידה  שעלה  האישה   ,)Salome)
את  מולו  שתרקוד  לפניה  המתחנן  דודה,  אנטיפס  הורדוס 
"מחול שבעת הצעיפים". שלומית מוכנה להיעתר לבקשתו, 
כסף  של  מגש  על  לה  יינתן  בתמורה  כי  בתנאי  זאת  אולם 
נענה  יוחנן המטביל, שנוא נפשה. הורדוס  ראשו הכרות של 

במחול.  יוצאת  והגברת  לבקשתה, 
 , בשנת  בפריז  נערכה  "שלומית"  של  הבכורה 
ובעיקר "מחול שבעת הצעיפים" הגדוש ארוטיציזם  והמחזה, 
ַלסיפור מן הברית החדשה  ויילד  שטני — תרומת דמיונו של 

מסחררת.  להצלחה  זכה   —

של  מכחולו  פרי  היא  בנושא  הבולטות  היצירות  אחת 
מחול  בתנועת  שלומית  את  "מקפיא"  מורו  מורו.  גוסטב 
קדימה  מושיטה  אצבעותיה,  קצות  על  עומדת  כשהיא 
לפנים,  קלות  מורכן  וראשה  עצומות  עיניה  שמאלה,  את 
המתבונן.  על  יופיה  קללת  את  מטילה  היא  האופן  ובזה 
המופת  ביצירת  הצופה  של  לפרשנותו  נתונה  גופה  שפת 
מעטו  מוגשת  לכת  מרחיקת  לפרשנות  ודוגמא  מורו,  של 
הצרפתי  הסופר   ,)Huysmans( הויסמנס  ז'וריס־קרל  של 
נדהם  שעמד  פרובוקטיביות,  לאמירות  באהבתו  הנודע 
התרשמותו  את  והעלה  מורו  של  יצירתו  מול  ומתפעל 

הכתב: על 

פריז ורו וס וזיאו 1871 ורו וס ישלומית פר אוס 1900 Bonnaud ונו פייר שלומית וראשו של יוחנן המטביל
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הסוחטת  המחול  מנערות  אחת  זו  אין  שוב 
תאוות  של  קריאות  גופה  נענועי  באמצעות 
תנועות  אחר...  או  זה  זקן  של  מפיו  יצרים 
שיש בהן כדי לשבור את כוח הרצון, למוטט 
בבטנה  שדיה,  ברטט  המלך  שלטון  את 
זוכה  ובירכיה המופקרים. מעתה היא  המונפת 
היומין,  עתיקת  הזימה  להתגלמות  להיהפך 
קללת  האלמוות,  בת  ההיסטריה  אלת  היא 
נוטפת  יום הדין, אדישה לכול,  היופי, מפלצת 

טירוף...* מוכת  רעל, 

הויסמנס  לז'וריס־קרל  )"להפך"(   À  Rebours הרומן  מתוך   *
. 0 4  ,)Joris-Karl Huysmans)

הצעיפים"  "שבעת  של  הפיתוי  לסגנון  שונה  ביטוי 
האמריקני,  האימפרסיוניסט  רוברט,  הנרי  לשלומית  העניק 

בורז'רו. של  בסטודיו  בפריז  זמנו  רוב  את  שעשה  מי 
מיתולוגי  נופך  נעדרת   0 משנת  רוברט  של  שלומית 
אורחת  ועניין,  דבר  לכל  נאה  גברת  והיא  מורו,  של  כזה 
כישוריה  את  להציג  המיטיבה  המצוי,  הפריזאי  הקברט 
גופה  ושפת  והחטובות  הארוכות  רגליה  ארוטי.  במחול 
העוטרים  העדיים  שפע  ל־ֶאּפֹוק.  הּבֶ לסגנון  היטב  תואמות 
למזימה  נאות  גילוי  אכן  הם  המפתה  פניה  ומבע  גופה  את 
המבקרים  מבכירי  אחד  פטאל.  הפאם  של  בלבה  הנרקמת 
העוצמה  רב  הצבעים  "ניגוד  כי  להעיר  ראה  ההיא  בעת 
הן  הארוכות  רגליה  הנחשק...  בגופה  מבטינו  את  הממקד 
ביטוי בוטה ליוהרה מינית המקדמת את פנינו תחת הכסות 
 המשי".  צעיף  של  השקופה 

 שלומית
.1909 ר רו נרי

ורי פ סרסו נו א וזיאו
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מאטה הארי — אשת הקטל האולטימטיבית
מילולי  בתרגום  היום"  של  "עינו  )שמש,   — הארי  מאטה 
אחת  הולנדית,  גברת  של  במה  כינוי  היה  מאינדונזית( 
(, לימים התגלמות הפאם פטאל במאה  Z elle( זלה  מרגרטה 
זונת צמרת בפריז ומרגלת למען  העשרים. רקדנית אקזוטית, 
הוצאה  ב־  הראשונה.  עולם  במלחמת  הגרמני  הצבא 

בגידה.  בעוון  להורג 
לקצין  מרגרטה  נישאה  קשה  נעורים  תקופת  מקץ 
שני  אמנם  הניבו  הנישואים  ההולנדית.  האצולה  ממשפחת 
כישלון  היו  אולם   — עגבת  מסיבוכי  מתו  השניים   — ילדים 
תחת  עתה  מרגטה,  נפרד.  הזוג  ספורות  שנים  ולאחר  גמור, 
רקדנית  של  קריירה  לטפח  החלה  הארי",  "מאטה  הכינוי 
ל  הּבֶ בימי  פריז  של  האופנה  צו  פי  על  זאת   — אקזוטית 
הגברת  הפכה  ובמהרה  לבוא,  איחרה  לא  ההצלחה  ֶאּפֹוק. 
המרתק  ההיבט  האורות.  בעיר  מבוקש  ללהיט  ההולנדית 
הופעות  כי  שאף  בעובדה  כרוך  הארי  מאטה  של  במקרה 
שמדובר  הרי  תקדים,  חסרת  להצלחה  זכו  שלה  המחול 
ורקדנית  חזה  שטוחת  הקלאסי,  היופי  מן  רחוקה  באישה 
בהילוך  סטריפטיז  הצגת  אם  כי  הייתה  לא  ההופעה  גרועה. 
אטי, מלווה בנענועי גוף ארוטיים. אולם מה שהיום הוא לחם 
של  הראשון  בעשור  היה  מצוי,  לילה  מועדון  כל  של  חוקו 
המאה העשרים בבחינת חציית כל הקווים האדומים בסוגיית 
הגברת  חייבת  המסחררת  הצלחתה  את  ואמנם,  המוסר. 
פרובוקציה  האופן  בזה  ולחולל  בעירום  להופיע  לנכונותה 
בקרב הממסד — אכן, תכסיס מעולה ביחסי ציבור. הצלחתה 
"זונת  של  במעמד  אותה  זיכתה  פריז  של  הקברטים  בעולם 
ממרומי  אישים  שורת  של  פילגש  קורטיזנת־על,  צמרת", 
עמה  שהיטיבו  הון  אילי  ביניהם  והממשל,  הצבא  החברה, 
להוסיף  הראוי  מן  עיניים.  מנקר  פאר  חיי  לה  והעניקו 
מחלצותיה  את  פשטה  והגברת  מלא,  היה  לא  שהעירום 
מנת  על  זאת  הדוקה,  בחזייה  ונותרה  ומטה  החזה  מן  רק 

הזעירים. שדיה  את  להסתיר 
עם פרוץ המלחמה ב־4 מאטה הארי, כאזרחית הולנד 
אירופה  ברחבי  מסעות  לערוך  הזכות  מן  נהנתה  הניטרלית, 
המערבית. קשריה הענפים עם אישים מצמרת השלטון העלו 
נחקרה  היא  הצדדים.  אחד  לטובת  מרגלת  היא  שמא  חשד 
סודות  שסחטה  כמי  אשמה  ונמצאה  ובצרפת,  בבריטניה 
הגרמני.  לאויב  אותם  ומסרה  הרבים  ממאהביה  צבאיים 
במותם  אשמה  נמצאה  נשפטה,  נאסרה,  בפברואר  
האירוע  לכבוד  להורג.  והוצאה  צרפת,  חיילי  אלף   50 של 

כסיות  לבשה  אקזוטית,  חליפה  הגברת  הזמינה  המכונן 
לבנות, חבשה מגבעת אופנתית וסירבה לעטות כיסוי עיניים. 
זיכה אותה במעמד הפאם פטאל  למותר לציין שסיפור חייה 
נובלות  של  לשורה  מקור  העשרים,  במאה  האולטימטיבית 
של  בכיכובה  הארי"  "מאטה  הוא  מכולם  הנודע   — וסרטים 
 גרבו.  גרטה 

ו ונ 1910 מאטה הארי
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נשות חיל במקרא

י ו וי י ר אס .(DREI  GU T  J U DI N  שלוש יהודיות טובות
ני ר נ אר רסי אוני ספרי 1516 Burgk mair אייר ורק נס

נ ר א ריו ים נ ו ז וא ני ר א ווקא ו אירוני א י
ם או ו או י ו וי י קר י אוי א י י ו ו ר ו וא ו
ו פי יקו פ יופיי א פו רו י וא ו א א ר אס קר ום ר
ר ו ו ו אייר ורק רי ני אינו י נ יופי זא ם יו קור א

קופ נו ס א יי ם ווקא או ו נ ור ור איור

פרק 17
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 הדסה־אסתר;
מ"נערה יפת תואר" לכס מלכות פרס ומדי

יען  המלך,  של  רעייתו  ממעמד  ושתי  של  סילוקה  עם 
כי סירבה לבוא לחגיגות שערך בעלה, ביקש אחשוורוש 
הדסה,  זאת  הייתה  ממלכתו.  בנשות  היפה  את  לשאת 
שנבחרה  ַמְרֶאה",  ְוטֹוַבת  ּתַֹאר  ְיַפת  ֲעָרה  "ּנַ אסתר,  היא 
דודּה,  של  עצתו  לפי  פרס.  למלכת  והייתה  ידו  על 
מרדכי, שמרה אסתר בסוד את מוצאה היהודי. עם זאת, 
יהודי  כאשר קיבל המן את הסכמת המלך להשמיד את 
את  ושיגרה  עמה  את  שהצילה  היא  אסתר  הממלכה, 
המוסר.  להתגלמות  אסתר  הייתה  כך  הגרדום.  אל  המן 

את  שלחה  אחת  ועונה  ובעת  עם  השמדת  מנעה  היא 
לגרדום.  הפושעים 

סוגיית  אולם  יוד.  של  קוצה  על  אסתר  מגילת  כאן  עד 
בראש  ניצבת  דווקא  לאו  מכליה  פרס  יהודי  של  הצלתם 
מאלו  הגרמני,  או  ההולנדי  הצרפתי,  האמן  של  מעיניו 
הוא  הצייר  את  המרתק  ההיבט  לקורא.  בזאת  המוגשים 
רֶֹאיָה...  ל  ּכָ ֵעיֵני  ּבְ ֵחן,  את  נֹׂשֵ ר  "ֶאְסּתֵ הייתה  שלפיו  תוב  ַלּכָ
ְלָפָניו  ָוֶחֶסד  ֵחן  א  ּשָׂ ַוּתִ ים,  ׁשִ ַהּנָ ל  ִמּכָ ר  ֶאְסּתֵ ֶאת  ֶלְך  ַהּמֶ ֱאַהב  ַוּיֶ

יז(. טו,  ב',  אסתר,  )מגילת  תּולֹות"  ַהּבְ ל  ִמּכָ

 אסתר מתייפה לקראת פגישתה עם אחשוורוש.
קנ וו או י או וזיאו ר 1633 רנ ר

 אסתר מתייפה לקראת פגישתה עם אחשוורוש.
ר ו וזיאו 1841 Chassériau סריו ור יאו
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לקראת  אסתר  של  הכנותיה  בתיאור  לניגוד  ביטוי 
אמני  שני  בין  בהשוואה  נקבל  אחשוורוש  עם  פגישתה 
ותיאודור  מזה,  המנייריזם  מבכירי  רמברנדט,  צמרת. 
אנגר  דומיניק  ז'אן  של  מתלמידיו   ,)Chassériau( שסריו 
מזה.  הרומנטי  העידן  שבאמני  הבולטים  ומן   )Ingres(
את  מאכזבת  רמברנדט  של  ממכחולו  שאסתר  בעוד 
מכף  עטופה  בשר  דשנת  עלמה  עיניו  מול  הרואה  הצופה, 
הכנותיה  וכל  וברוקד,  קטיפה  במחלצות  צוואר  ועד  רגל 
ִאמה הסורקת את  כי אם  אינן  היופי  לקראת מעמד מלכת 
בזכות  גם  מזאת,  יתרה  הדסה־אסתר.  של  שערה  קווצות 
ֵחן  את  "נֹׂשֵ תהיה  אם  ספק  המבע,  וחסר  העגול  פרצופה 

רֶֹאיָה..."  ל  ּכָ ֵעיֵני  ּבְ
שוָנה כליל תהיה אסתר ממכחולו של שסריו )1856-1819(, 
ז'אן דומיניק  מי שסגנונו הושפע כאמור מן הקלאסיציזם של 
במערך  לביטוי  הבא  הרומנטי,  הקלאסי,  הקו  מכאן  אנגר. 

"המזרחי". במגע  וכן  הצבעים 
שבו  ב',  מפרק  י"ב  לפסוק  להתייחס  בוחר  שסריו 
ֶלְך  ַהּמֶ ֶאל  ָלבֹוא  ְוַנֲעָרה  ַנֲעָרה  "ּתֹר  בהגיע  כי  הכתוב  מציין 
ּוְבַתְמרּוֵקי  ִמים  ׂשָ ּבְ ּבַ ַהּמֹר...  ֶמן  ׁשֶ "ּבְ זו  תתאפר  ֵורֹוׁש",  ֲאַחׁשְ

חושניות  נודפת  מובהקת,  יפיפייה  לפנינו  ואכן  ים."  ׁשִ ַהּנָ
המחלפות  ובשפע  הברבור  בצוואר  הגלויים,  בשדיה 
מלפנים  הכושית  זו  האמהות,  שתי  על.  אל  הנאספות 
מעניקות  הרב,  הצבעים  מגוון  עם  מאחור,  והערבייה 
הקיארוסקורו  בציור  כליל  החסר  דרמטי  ממד  ליצירה 

רמברנדט.  של 
בטוחות  הצועדת  בעצמה,  הבטוחה  הדעתנית,  העלמה 
לפנים, היא אסתר בדרכה אל חצר המלך. ואף על פי כן אין 
היא מאבדת דבר מנשיותה, החל בגלימה הגולשת על כתף, 
וכלה במחלפותיה הגולשות על  עבור בשדיה הבולטים לעין, 
שלא  קשה  זאת,  עם  עבותות.  צמות  בשתי  ומטה  כתפיה 
לשאר  הגברת  של  ראשה  בין  פרופורציה  בהעדר  להבחין 

גופה. חלקי 
אחריו  הותיר  הפלורנטיני,  האמן  קסטניו,  דל  אנדריאה 
סדרת דיוקנאות של שתים־עשרה דמויות מופת בהיסטוריה, 
וביניהן אסתר המלכה. בכך הקדים הצייר הפלורנטיני ב־400 
הדסה־אסתר,  את  שתיאר  הגרמני,  אנשיץ  את  בדיוק  שנים 
והיא מופת של ביטחון  ומדי,  עתה במעמד של מלכת פרס 
 ויופי.  מלכותי  מעמד  עצמי, 

.1850 A nschütz י אנ ר  אסתר
וסק יפו נויו א קי פו א וזיאו

.1450 Castagno ניו קס ריא אנ  אסתר המלכה
פירנ י אופי רי
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אשת חיל יהודית

היוצא  אשור,  מלך  נבוכדנצר  של  צבאו  שר  הוא  הֹולֹוֶפרֶנס 
ועד  למסע כיבושים במרחבי המזרח התיכון, מפרס במזרח 
בשערי  הַגיס  עוצר  ירושלים  לכיבוש  בדרכו  במערב.  צידון 
וחסרי  נואשים  העיר  מִגני  אל?(.  בית  )שמא  בתוליה  העיר 
הגברים,  של  ידם  אוזלת  לנוכח  להיכנע.  עומדים  תקווה, 
לעשות  בלבה  אומר  גומרת  תואר,  יפת  אלמנה  יהודית, 
לאחר  האשורי  המחנה  אל  לחדור  מצליחה  היא  מעשה. 
ביופיה  נשבה  הולופרנס  לשומרים.  שפתיים  מס  תשלום 
משתה  עורך  ואף  לאוהלו  אותה  מזמין  לשונה,  ובחלקת 

לפתותה.  בניסיון 

איש  איש  עבדיו  ויפנו  לילה,  באישון  ויהי 
מרוב  היו  עייפים  כי  משכבו,  ולחדר  לאוהלו 
עם  באוהל  לבדה  יהודית  ותישאר  המשתה... 
וייפול על מיטתו  והוא שיכור מיין,  הולופרנס, 
שכב  הוא  אשר  המיטה  אל  ותיגש  ויירדם... 
אלוהים,  אל  ותאמר:  בלבה  ותתפלל  עליה, 
וראה את  נא  והגבורה, הבט  אשר בידך הכוח 
ירושלים. הנה  ידי שפחתך להרים קרן  מעשה 
קרבה עת פדות עם נחלתך, כי תושיעני ימינך 

עלינו.  קמו  אשר  בגויים  נקמה  לתת 

א רו יק נו א קי אי י או רי 1598 ו יהודית מתיזה את ראשו של הולופרנס. קאראוו
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.1580 A llori ורי א ופאנו ריס  יהודית עם ראשו של הולופרנס
פירנ י פי ו א פא

.1473-1472 י י ו רו סנ  יהודית שבה לֶבתּוִלָיה
פירנ י אופי רי

רי ו פרא וזיאו 1579 ו ור ינ מותו של הולופרנס
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ותיגש אל העמוד אשר בראש המיטה, ותיקח 
ידה  את  ותשלח  מעליו  הולופרנס  חרב  את 
אלוהים,  יי  ותאמר:  ראשו,  בציצית  ותיקחהו 
בחוזקה  ותך  הפעם.  אך  ואמצני  נא  חזקני 

ראשו...*  את  ותכרות  צווארו,  על  פעמיים 

וגה דה  לופה 

ניצחונה של יהודית
Al triunfo de Judit

ְזרֹוַע זֹו  ם,  ּדָ ׁשֹוֶתֶתת  ּתֹוָלה,  ע  ּצָ ַהּמַ ִמן 
ַחץ ׁשַ ן  ּבֶ נֹוַעז  ְוא  ָ ַלּשׁ ָהרֹוָדן.  ל  ׁשֶ ְיִמינֹו 
ַחץ ַהּמַ ּוַבֲחַמת  ִלְפרֹץ,  ית־ֵאל  ּבֵ חֹומֹות 
. ֱאלֹּהַ י  ּפִ ֶאת  ִהְמָרה  ִליְסְטָראֹות,  ּבָ ָיָרה 

ֶבר. ַהּגֶ ַנְפׁשֹו  הֹוִציא  דֹוִלים  ּגְ ִיּסּוִרים  ּבְ
ה,  ֵאי־ַמּטָ ָצַנח  ִנְתַלׁש,  ָמן  ַאְרּגָ אֶֹהל  ַנף  ּכְ
ֵאיָמָתה. ְוַחְלָחַלת  ְזָועֹות  ַמְרֵאה  ף  ֶנְחׂשַ

ָהֵאֶבר. רּוַתת  ּכְ ּגּוָפה  ְחִריד,  ַהּמַ ֶדם  ַהּגֶ

ִנְמֶהֶרת, ה  ִחְנּגָ אֹותֹות   — ִני  ׁשָ ְריֹון  ׁשִ ם  ֻמְכּתָ
ִביַע, ְוַהּגָ ד  ַהּכַ צּו  ֻנּפְ ָהפּוְך,  ְלָחן  ׁשֻ

ֶמֶרת. ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ָנְטׁשּו  רֹאׁשֹו,  ׁשֹוְמֵרי  נֹוֲחִרים 
ֵמִריַע ִעְבִרי  ָהמֹון  ָהִעיר  ּוְבחּוצֹות 

ֶרת, ַהּקֶ חֹוַמת  ְמרֹום  ּבִ תּוָלה  ּבְ ִצּיֹון  ְלַבת 
יָהה. ִהְגּבִ ָעל  ֶאל  רֹאׁשֹו  ָיָדּה  ּוְבַכף  ָבה  ִנּצְ

המרכיבים  כל  את  מכילה  והולופרנס  יהודית  עלילת 
בימי  ובפרט  האמן,  של  דמיונו  את  המגרים  הדרמטיים 
הפיתוי,  יהודית,  של  יופיה  והרוקוקו.  הבארוק  המנייריזם, 
הראש,  כריתת  הנרדם,  השיכור  המצביא  הארוטי,  ההיבט 
נסיגת הַגיס  ולבסוף  הצגת הראש הכרות בפני קהל בתוליה, 
האשורי, כל אלה הם לחם חוקו של צייר המנייריזם, המבקש 
ואכן, רשימת  מעמדים תיאטרליים מרשימים להצגה על בד. 
באיורים  החל  מאות,  מונה  הנושא  את  המציגות  היצירות 
הרנסנס,  בעידן  עבור  הביניים,  ימי  בשלהי  קודש  לספרי 

יותר.  מאוחר  ואף  הרומנטי  בעידן  וכלה 
בוטיצ'לי, הממהרת בחברת אמתה  ביצירתו של  יהודית 
דעתנות  הדעת,  שיקול  הצדק,  התגלמות  היא  העיר,  אל 
של  חרבו  את  אוחזת  היא  המעשה.  וחוכמת  מאופקת 
זכות ההגנה  הולופרנס בימינה, עדות לדעתה הנחרצת בדבר 
אות  בשמאלה,  הזית  עץ  ענף  עם  יחד  וארצה,  עמה  של 
של  יופיה  את  לצרף  יש  אלו  אל  לעירה.  שהביאה  לשלום 
של  דוק  העוטה  בוטיצ'לי,  נשות  בנוסח  יופי  אותו  יהודית, 

הנאה.  הגברת  של  פוסטו  קונטרה  בתנוחת  תוגה 

מתוך ספר יהודית, פרק י"ג, בתרגומו מיוונית של יצחק פרנקל,   *
http://www.daat.ac.il/daat/hasfarim/yehudit-2.htm# ורשה, 1885. 13

.1525 רי ונ נס  יהודית וראשו הכרות של הולופרנס
ר נירנ ני ר י או וזיאו
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הניגודים  אחדות  של  העיקרון  בסיס  על  זאת,  עם 
יקשה  לא  בדמו,  המתבוסס  הקורבן  של  ראותו  ומנקודת 
 —  Femme Fataleה־ התגלמות  את  הנאה  בגברת  לראות 
בחמוקי  המיועד  קורבנה  אמון  את  הרוכשת  הקטל,  אשת 

זה(. בנושא  העוסק  הקודם  בפרק  כך  )על  המושלם  גופה 
ז'קופו קומין )Jacopo Comin( הנודע בכינוי "טינטורטו", 
אמן המנייריזם הוונציאני בשיאו, לא מסתפק בעריפת הראש 
התיאטרלי  היריעה  רוחב  את  למעשה  מעניק  והוא  בלבד, 
וקטיפה.  ברוקד  הררי  גדוש  פרטים,  בפרטי  עשיר  רקע  של 
יהודית ואמתה במיטב המחלצות, נברשת המפיצה את אורה 

הקורבן.  של  משכבו   — מרופד  יצוע  ומתחת  ממעל, 
הנס  של  ביצירתו  האירונית  בנימה  להבחין  שלא  קשה 
היה  לו  כמו  הולופרנס  של  ראשו  את  אוחזת  יהודית  בלדונג. 
זה עתה קטלה את  בעירום, שכן  הגברת  מן המכולת.  שקית 
והצופה מוזמן  גופה,  ולא ראתה לנכון לעטות בגד על  האיש 
הגרמני.  המנייריזם  בסגנון  גופה  בחמוקי  עיניו  את  להזין 
לעשות  המיטיבה  הקטלני,  הפיתוי  אמנית  אפוא  היא  יהודית 
של  דעתו  את  להטריף  מנת  על  הארוטיים  בקסמיה  שימוש 

הגבר המשלם על כך בחייו. במבטה האדיש והמשועשע מעט 
הגברת,  של  מבחינתה  כן,  כי  הנה  חיוך.  בבדל  להבחין  ניתן 
יד,  כלאחר  מעשה  היא  האשורי  המצביא  של  ראשו  עריפת 
ודלילה  שמשון  דוגמת  הקטל,  גבירות  בנוסח  פיתוי  שגרת 
יותר.  לפניה ומאטה הארי אלפיים וחמש מאות שנים מאוחר 
על  פרודיה  מסוימת  במידה  היא  קראנאך  של  יצירתו 
וזמנו. הפער בן חמש השנים  ציורו של הנס בלדונג, בן ארצו 
של  עבודתו  את  ראה  קראנאך  כי  מעיד  היצירות,  שתי  בין 
גברתו  את  ולהלביש  היוצרות  את  להפוך  והחליט  בלדונג 
את  הניח  זאת  עם  המחלצות.  במיטב  קודמו  של  העירומה 
הייתה  הראש  כריתת  שאכן  לציין  הבא  האירוני,  החיוך  בדל 

עוד. ולא  בעתו  מעשה 
היא  השד  גלוית  יהודית  קלימט,  גוסטב  של  ביצירתו 
הפה  העצומות,  העיניים  פניה,   — החושנית  האישה  התגלמות 
קלימט:  של  המסחרי  סמלו  בקודש,  וכדרכו  למחצה,  הפתוח 
שפעת הזהב שבו רוחצת הגבירה החושנית מכף רגל ועד ראש.
להערת  הולופרנס  של  מראשו  פרט  הופך  זה  באופן 
 הגברת.  של  משמאלה  התמונה,  בתחתית  שוליים 

.1530 קראנא וקאס  יהודית וראשו הכרות של הולופרנס 
. ני ר ר ו ירוני רי

.1901 י ק וס  יהודית
וינ ר וו ריי
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אשת לפידות יעל

יִני. ַהּקֵ ֶחֶבר  ת  ֵאׁשֶ ָיֵעל,  ים  ׁשִ ִמּנָ בַֹרְך  ּתְ
בָֹרְך.  ּתְ אֶֹהל  ּבָ ים  ׁשִ ִמּנָ
ָנָתָנה, ָחָלב  ַאל,  ׁשָ ַמִים 
ַלְחָנה  ׁשְ ּתִ ֵתד  ַלּיָ ...ָיָדּה 

ֲעֵמִלים ְלַהְלמּות  ִויִמיָנּה 
רֹאׁשֹו  ָמֲחָקה  ִסיְסָרא,  ְוָהְלָמה 

תֹו. ַרּקָ ְוָחְלָפה  ּוָמֲחָצה 
ָכב... ׁשָ ָנַפל  ַרע  ּכָ ַרְגֶליָה  ין  ּבֵ

דּוד. ׁשָ ָנַפל  ם  ׁשָ ַרע,  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּבַ
ְיהָוה. אֹוְיֶביָך,  ָכל  יֹאְבדּו  ן  ...ּכֵ

ָנה.  ׁשָ ִעים  ַאְרּבָ ָהָאֶרץ,  קֹט  ׁשְ ...ַוּתִ

פסוקים מבחר  ה'  שופטים  דבורה  שירת  מתו 

ויתד מאוהלה,  יעל פטיש  נוטלת  נם את שנתו,  סיסרא  עוד 
הישן. ברקת  אותו  ונועצת 

הברוק  ציירת   ,)1593-1656( ג'נטילסקי  ארטמיזיה 
בטל  מיעוט  עם  נמנית  קאראווג'ו,  בסגנון  האיטלקייה, 
צמרת  אל  דרכן  את  לפלס  בידן  שעלה  נשים  של  בשישים 
אט  אט  דרכה  את  סללה  ארטמיזיה  הי"ז.  במאה  האמנות 
לאקדמיה  להתקבל  בידה  עלה  אשר  עד  רבים,  ובמאמצים 
מדיצ'י.  משפחת  של  בחסותה  לזכות  ואף  בפירנצה,  לציור 
אין  אונס.  מעשי  שני  כללה  העלמה  של  החתחתים  דרך 
נשים  של  דמויות  לתאר  בחרה  שהציירת  אפוא  מקרה  זה 
מזאת,  יתרה  ואסתר.  יהודית  יעל,  דוגמת  בגברים,  שנקמו 
והיא  "הקדושה המעונה",  את הדיוקן העצמי הכתירה בשם 

סיסרא.  של  ברקתו  היתד  את  הנועצת  זו 

פ ו נו א וזיאו ר 1620 Gentileschi סקי י נ יזי אר יעל וסיסרא
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1620 סקי י נ יזי אר פר  יעל וסיסרא
פ ו Szepmuv eszeti י ווס ספ וזיאו

.1610 Goltzius יוס ו ריק נ  יעל וסיסרא
י רי וזיאו

ו ונ נו א ו י אק 1787 N orthcote קו נור ס יי יעל וסיסרא
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כיאה  מראה.  וטובת  דשנה  הולנדית  גברת  בדמות  יעל 
גולציוס פרט פיקנטי בעלילה: עוד סיסרא  לצייר הברוק שוזר 
יש  אותו  אשר  שהיתד  לוודא  מבקשת  יעל  שנתו,  את  נם 
בכוונתה לנעוץ ברקתו של קורבנה, אכן חד במידה מספקת.

נעוצה בשריונו של סיסרא.  נורת'קוט  רכה בציורו של  הּפִ
גופו.  כל  את  המכסה  שריון  חבוש  שנתו  את  נם  האיש 
ָכב..."  ׁשָ ָנַפל  ַרע  ּכָ ַרְגֶליָה  ין  "ּבֵ אולם הכתוב אומר מפורשות: 

מכאן מסיק המפרש כי המדובר בתנומה שנפלה על האיש 
ַאל  ׁשָ "ַמִים  המשפט  מזאת:  יתרה  דודים.  משכב  בעקבות 
יעל.*  משדי  סיסרא  שינק  אם  כחלב  מתפרש  ָנָתָנה..."  ָחָלב 
גבר  לבין  מובהק  מיני  אקט  המתאר  הכתוב  בין  כן,  כי  הנה 
 בהחלט.  מקרי  הוא  דמיון  כל  שריון,  חבוש 

תלמוד בבלי, מסכת נידה נה ע"ב.  *

ו ונ י רי וזיאו ו א י וני א ייר כוחן של נשים
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מגילת רות ובועז

כידוע  דבק  לגויים,  אור  להיות  שנבחר  והסגולה,  הספר  ַעם 
משך  שכך,  כיוון  תמונה".  וכל  פסל  לך  תעשה  "לא  בציווי 
ומן  המכחול  מן  ידו  את  לאלוהיו  הנאמן  הנבחר  העם 
והעדיף את האותיות הקטנות. את כפפת האתגר  המפסלת, 
את  ופיסלו  וציירו  שתיארו  אלו  והם  הארצות,  גויי  הרימו 
של  הדרמטי  ההיבט  לנוכח  ואכן,  המקרא.  מן  ישראל  בנות 
בת  אסתר,  איזבל,  רות,  רחל,  לאה,  מרים,  דוגמת  דמויות 
שבע, שרה... בטל בשישים סיפורן של נשות האוונגליון. זאת 
להוציא שלוש גבירות קודש: האחת היא מרים, אמו הבתולה 
הלא  בתשובה,  החוזרת  דעת  קלת  פרוצה  השנייה  ישו;  של 
היא מרים המגדלית; השלישית היא שלומית, מי שבתמורה 
במחול  תצא  "המטביל",  המכונה  יוחנן  של  הכרות  לראשו 

המלך.  הורדוס  של  המשתאות  עיניו  מול 
על  גם  חל  חינם  ארוחות  אין  שלפיו  הכלל  ואולם 
רובם   — התנ"ך  וציירי  הקודש,  בספרי  הנשים  דיוקנאות 

את  ציירו   — באמונתם  הדבקים  פרוטסטנטים  או  קתולים 
מעשיהן  הנוצרית.  הדֹוגמה  תכתיבי  פי  על  ישראל  בנות 
ַעמם,  את  להציל  נועדו  ואסתר  יהודית  יעל,  של  האמיצים 
רבקה  שרה,  ואילו  הסגולה,  נשות  את  מציגות  ורות  מרים 

הנוצרי.  המוסר  התגלמות  הן  ורחל 
ופרץ  הי"ט,  המאה  בשלהי  אט  אט  החל  היהודי  הציור 
לקדמת הבמה במאה העשרים, עם קאמיל פיסארו, אמדאו 
למנות  אם  זאת   — שאגאל  ומארק  סוטין  חיים  מודיליאני, 
גבירת  זכתה  עתה  גם  אם  ספק  אולם  שבהם,  הנודעים  את 

סגולה.  עם  בקרב  לה  הראויה  לחשיפה  המקרא 
וזאת בתכלית הקיצור — להציג  יבקש —  הפרק שלפנינו 
גם אם  ישראל,  דיוקנן של אחדות מבנות  לעיני הקורא את 
בת  הפיניקית  ואיזבל  המואבייה  רות  דוגמת  נוכרי,  מוצאן 

צידון. 
המואבייה  העלמה  רות.  במגילת  לפתוח  הדין  מן  אכן, 

ו ונ יי ריי 1877 Rook e ק ר יוס אס ו סיפורה של רות
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ביופיה,  עינו  את  וצדה  בועז  של  בשדהו  שבולים  המלקטת 
לו  ויולדת  אהבה  לו  המשיבה  רות  אל  בועז  של  אהבתו 
כס  על  העתיד לשבת   — ָדִוד"  ֲאִבי  י  ִיׁשַ ֲאִבי  "הּוא  עובד  את 
פואמה  לרומן,  בדוק  מרשם  הם  אלו  כל  ישראל,  מלכות 

בד.  על  ותיאור 
השלבים  שלושת  את  מתאר  רּוק  של  הטריפטיכון 

רות.  של  בסיפורה  המכוננים 
)מגילת  אמונים  ונשבעת  נעמי  של  בזרועה  אוחזת  רות  א. 

יז(:  יד א',  רות, 

ִבי,  ִעי  ְפּגְ ּתִ ַאל  רּות  ַוּתֹאֶמר  ּה....  ּבָ ְבָקה  ּדָ ְורּות 
ְלִכי  ּתֵ ר  ֲאׁשֶ ֶאל  י  ּכִ ֵמַאֲחָרִיְך:  ָלׁשּוב  ְלָעְזֵבְך 
ֵואלַֹהִיְך  י  ַעּמִ ְך  ַעּמֵ ָאִלין  ִליִני  ּתָ ר  ּוַבֲאׁשֶ ֵאֵלְך, 
ּכֹה  ֵבר;  ֶאּקָ ם  ְוׁשָ ָאמּות,  מּוִתי  ּתָ ר  ֲאׁשֶ ּבַ ֱאלָֹהי. 
ַיְפִריד  ֶות  ַהּמָ י  ּכִ יֹוִסיף  ְוכֹה  ִלי,  ְיהָוה  ה  ַיֲעׂשֶ

ּוֵביֵנְך. יִני  ּבֵ

)מגילת  לבו  רוחב  על  לו  ומודה  בועז  לרגלי  כורעת  רות  ב. 
י(:  ב',  רות, 

ֵאָליו,  ַוּתֹאֶמר  ָאְרָצה;  חּו  ּתַ ׁשְ ַוּתִ ֶניָה  ּפָ ַעל  ּפֹל  ַוּתִ
ְוָאנִֹכי  יֵרִני  ְלַהּכִ ֵעיֶניָך  ּבְ ֵחן  ָמָצאִתי  ַמּדּוַע 

ה? ָנְכִרּיָ

רות,  של  תינוקה  עובד,  את  חיקה  אל  חובקת  נעמי  ג. 
יז(:  טז ד',  רות,  )מגילת  לאומנת  לו  להיות  ומבטיחה 

ִהי  ַוּתְ ְבֵחיָקּה  ֵתהּו  ׁשִ ַוּתְ ֶלד  ַהּיֶ ֶאת  ָנעִמי  ח  ּקַ ַוּתִ
ֵלאמֹר,  ם  ׁשֵ ֵכנֹות  ְ ַהּשׁ לֹו  ְקֶראָנה  ַוּתִ ְלאֶֹמֶנת.  לֹו 
הּוא  עֹוֵבד,  מֹו  ׁשְ ְקֶראָנה  ַוּתִ ְלָנעִמי;  ן  ּבֵ ד  ֻיּלַ

ָדִוד.  ֲאִבי  י  ֲאִבי־ִיׁשַ

רות של מרל היא צעירה יפת תואר החדלה לרגע ללקט 
עבדו.  עם  בועז  לשיחת  להאזין  מנת  על  בשדה  שיבולים 
את  שואל  בועז  לאחור.  מבטה  את  מפנה  היא  לשם כך 
ַער...  ַהּנַ ַען  ַוּיַ ַהּזֹאת?  ֲעָרה  ַהּנַ ְלִמי  ַעל־ַהּקֹוְצִרים:  ב  ּצָ "ַהּנִ הנער 
מֹוָאב."  ֵדי  ִמּשְׂ ָנעִמי  ִעם  ָבה  ָ ַהּשׁ ִהיא,  ה  מֹוֲאִבּיָ ַנֲעָרה  ַוּיֹאַמר: 
עטורה  זאת  עם  פשוטה,  איכרים  בגלימת  לבושה  רות 
לצניעות.  אות  בצעיף,  מכוסה  שערה  צוואר.  על  שרשרת 

 רות בשדה.
י פר אוס 1876 Merle ר ו

רים קו נו ו פר  רות 
ו וס יפו נויו א וזיאו 1853 Millet י פרנסוא ז
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הצייר ביקש להעניק משמעות לשיבולי החיטים בידה, סמל 
הרומית.  הפריון  אלת  ֶצֶרס  בנוסח  לפוריות 

לצייר  המרבה  איכרים  בן  בעצמו  מילה,  פרנסואה  ז'ן 
ביקש  לא  בשדהו,  העמל  הצרפתי  האדמה  עובד  חיי  את 
יום  קשת  איכרה  של  בדמותה  אותה  וצייר  רות,  את  ליפות 
עוד  אלא  אינה  מילה  של  רות  בשדה.  שיבולים  המלקטת 
גופה.  ניכר בשפת  והמאמץ  איכרים מלקטת,  בת  דמות של 
מבקרי  של  זעמם  את  עורר  העוני  של  הריאליסטי  התוכן 
לאימפרסיוניזם  מבוא  בסגנונו  לראות  ניתן  זאת  עם  זמנו. 
שלושים  מקץ  האירופי  הציור  בחזית  מקומו  את  שיתפוס 
שנה. הפן הסרקסטי בציור עולה מן הכותרת שהאמן העניק 
רות  "מנוחת הקוצרים" — שלא כשאר הדמויות ביצירה,  לו: 

במותניה.  כוחה  עוד  כל  ללקט  חייבת  הנוכרייה 
צייר   ,1881-1791  ,)Francesco Hayez( הייז  פרנצ'סקו 
איטלקי, איש מילאנו, מבכירי הרומנטיציזם במובנו המקובל, 
הותיר אחריו בשנות חייו הארוכות מורשת רבת רושם כמות 
היסטוריים  אירועים  של  הגרנדיוזיות  היצירות  בין  ואיכות, 
הנשי.  הדיוקן  של  מקומו  גם  בולט  פוליטיות  ואלגוריות 
הנושא האהוב עליו הוא נשים לבושות למחצה, ערומות מן 
פשוט  בלבוש  דמויותיו  את  מושיב  הייז  ומעלה.  המותניים 
וצחורה, נעדרות עדיים ובעלות מבע  ומצועף גלימה שקופה 
עיני  את  לפתות  הנראה  ככל  המבקשת  רות,  כך  מלנכולי. 

הנדיבים.  שדיה  בגילוי  בועז 

.1835 Hayez ייז סקו פרנ  רות
וני ו ירוני וזיאו

.1660 Barent Pietersz F abritius יוס רי פ רנ  רות ובועז
ור ר פ סנק אז י אר וזיאו

.1960 א א ארק  פגישת רוח ובועז
רפ ניס י או וזיאו
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יורק ניו י ו י וזיאו 1902 T issot יסו ס יי רות ובועז

את  מושיט  בועז  ההולנדי,  הצייר  פבריטיוס,  של  בציורו 
המקראי,  בועז  את  תודה.  במבט  לו  משיבה  וזו  לרות,  ידו 
המאה  מן  בפיאודל  הצייר  החליף  השדות,  בעל  העברי 
הימים  אופנת  פי  על  מגבעת  ההדוקים,  מכנסיו  מכאן  הי"ז. 
לעובד  קשר  נעדרים  אלה  כל  עליון.  ומעיל  גלימה  ההם, 
ומרופד,  שוליים  רחב  בכובע  היא  גם  ורות  בשדותיו.  אדמה 
הצייר.  של  בימיו  השפלה  ארצות  אופנת  פי  על  הוא  אף 
זר  אם  גם  מובהק,  פרוטסטנטי  לסמל  השניים  הופכים  כך 

המקראי.  לסיפור 
 — הצבע  כתמי  שני  שאגאל:  מארק  נוסח  ובועז  רות 
סיפור  את  להביע  אמורים   — לרות  ואדום־לבן  לבועז  חום 
הכתם  מאחורי  האדום  הכתם  המופשט.  בסגנון  המעשה 
הוא  הציור  החמה.  שקיעת  את  הנראה  ככל  מביע  החום 

וריאציה על מבחן הכתמים מאסכולת רורשך.  אפוא בבחינת 
והבוחן  מאישיותו,  עליהם  משליך  שאגאל  בכתמי  המתבונן 
את  כך  לצורך  וראו  פסיכולוגית.  בהערכה  הנבחן  את  מזכה 
על  בהן  זכה  הדגול  שהצייר  והפרשנות  התשבחות  ִתֵלי 

עמו(.  הצדק  אירונית,  בנימה  שהבחין  )הקורא  כתמיו 

ב  ּכַ ִלׁשְ בֹא  ַוּיָ ִלּבֹו,  יַטב  ַוּיִ ּתְ  ׁשְ ַוּיֵ ּבַֹעז  ַוּיֹאַכל 
לָֹתיו  ַמְרּגְ ַגל  ַוּתְ ט,  ַבּלָ בֹא  ַוּתָ ָהֲעֵרָמה;  ְקֵצה  ּבִ
ָהִאיׁש  ֱחַרד  ַוּיֶ ְיָלה,  ַהּלַ ֲחִצי  ּבַ ַוְיִהי  ב.  ּכָ ׁשְ ַוּתִ
ַוּיֹאֶמר,  לָֹתיו.  ַמְרּגְ ׁשֶֹכֶבת  ה,  ָ ִאּשׁ ה  ְוִהּנֵ ֵפת;  ּלָ ַוּיִ

ֲאָמֶתָך... רּות  ָאנִֹכי  ַוּתֹאֶמר,   ; ָאּתְ ִמי 

ט ז ג',  רות,  מגילת 
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הוגו ויקטור 

שנת בועז
Booz Endormi

Booz s’était couché de fatigue accablé;  
Il avait tout le jour travaillé dans son aire;  
Puis avait fait son lit à sa place ordinaire;  
Booz dormait auprè s des boisseaux 
pleins de blé.

ֵמֲעָמלֹו, ָעֵיף  ׂן  ִלי ּבַֹעז  ַכב  ׁשָ
דֹוָתיו. ׂשְ ּבִ ֶעֶרב  ַעד  אֹור  ִמּבֶֹקר  ָעַבד 

ב ּכָ ְלִמׁשְ הּוא  ָעָלה  ֵמָאז  לֹו  ֶהְרּגֵ ּכְ
יבּולֹו. ּבִ ה  דּוׁשָ ּגְ ָהֲעֵרָמה  ְקֵצה  ּבִ

ְוִקְנָין, ֶנֶכס  ַרב  ּבַֹעז,  ִמים  ּיָ ּבַ א  ּבָ
ִים. ּפַ ּכַ ְנִקי  ָהגּון,  רֹו  ָעׁשְ ַלְמרֹות  ֲאָבל 

ֵרַחִים, ַאְבֵני  ָטֲחנּו  ּוְבתֹם  ר  יֹׁשֶ ּבְ
ָטן. ַהּשָׂ ְלֶהֶבת  ׁשַ ַסְדָנתֹו  ַעל  ְסָחה  ּפָ

יֹוֵרד, ְזָקנֹו  סּוף  ּכָ ִניָסן  ּבְ ֶלג  ּפֶ מֹו  ּכְ
ֵמִזיד. ּבְ ַרַהב  לֹא  ָגְרנֹו  ּבְ ַצע  ּבֶ לֹא 

יד: ִהּגִ ִלְנָעָריו  ה,  ּלָ ּדַ ה  ָ ִאּשׁ ָרָאה 
ט. ַלּקֵ ּתְ ְלַמַען  ָבִתים,"  ַהּצְ ִמן  ָלּה  ּלּו  ׂשׁ "ּתָ

יר, ֵהיׁשִ ּוְבַדְרּכֹו  ָהָעְרָמה  ִמן  ָסַלד 
ֶצָחה, ּוְגִליָמתֹו  ָהִאיׁש  ָהָיה  ָטהֹור 

ָרָכה, ּבְ ָראּו  ִמיד  ּתָ ֶעְזרֹו  ים  ׁשִ ַהְמַבּקְ
ָהִעיר. י  ַלֲעִנּיֵ ָגן  ּדָ י  ּקֵ ׂשַ ִליְך  ִהׁשְ

ָנאֹות, ר  ׂשָ ּבָ ֵאר  ׁשְ ָהָיה,  ֵמיִטיב  ָאדֹון 
ְך ּכָ ַעל  ָידֹו,  ִקֵמץ  לֹא  ַאְך  ַלְחסְֹך  ָיַדע 

ַצח. ֵמֶעֶלם  יֹוֵתר  ָהָיה  ים  ָנׁשִ ֲאהּוב 
בֹוד. ּכָ ְקָנה  ּזִ ּבַ ַאְך  ֲעלּוִמים,  ּבַ ֵחן  ֵיׁש 

קֹור, ַהּמָ ֶאל  ב  ָ ַהּשׁ ִמים  ּיָ ּבַ א  ּבָ ִאיׁש  י  ּכִ
ָלַעד. ְיִהי  בֹודֹו  ּכְ יֹום,  ל  ׁשֶ ִלְקַטּנֹות  ז  ּבָ

ֶנְחָמד, ָרק  ּבָ פֹות  רֹוׁשְ ָהֲעָלִמים  ֵעיֵני 
ָהאֹור. ְיִהי  ֱאֶמת  ָזֵקן  ֵמֵעיֵני  ַאְך 

ּבַֹעז, יתֹו  ּבֵ ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ן  ָיׁשַ י־ֵכן  ּכִ ה  ִהּנֵ
ֵרַחִים, ּוְלַאְבֵני  ָלעָמָריו  ָסמּוְך 

יַנִים. ּבֵ ֲחבּורֹות  ּבַ נּו  ָיׁשְ ְוַהּקֹוְצִרים 
ֵמָאז. ּדֹורֹות  ָחְלפּו  ְלָפִנים,  ֶזה  ָהָיה 

ָרֵאל, ִיׂשְ ַעל  ׁשֹוְפִטים  ָהיּו  ַהִהיא  ֵעת  ּבָ
ַתְדֵהָמה ּבְ יט  ִהּבִ ד,  ַנּוָ ָהָיה  ָאָדם 
ֲאָדָמה ּבַ ְטבּוִעים  ֲעָנק  בֹות  ִעּקְ ּבְ

ִנְתחֹוֵלל. ֶאֶמׁש  ַאְך  ּבּול  ַהּמַ ִמן  ַלָחה 

*
ִעּמֹו, ִויהּוִדית  ַיֲעקֹב,  ָנתֹו  ׁשְ ֶאת  ָנם 
ִים. ְרּכַ ּבִ ֲאסּוף  ּבַֹעז  ן  ָיׁשַ ֵעיָניו  ָעַצם 

ַמִים ׁשָ ֲעֵרי  ַ ִמּשׁ ר  ַהְיׁשֵ ַלׁש  ּגָ ֲאַזי 
ֲחלֹומֹו. ֵאל  ֶחְזיֹון  ְמפָֹהִקים(,  ֵהם  ם  )ּגַ

בֹּהַ ּגָ נֹוֵסק  ּבַֹעז,  ָרָאה  ֲחזֹונֹו  ּבַ
ּתֶֹמר, ָרִקיַע,  ֵמי  ׁשְ ֶאל  ֵמֲחָלָציו  ר  ַהְיׁשֵ

אֶֹמר, יַע  ַמּבִ ד  ּבַ ֶאל  ד  ּבַ מֹו  ּכְ ְלדֹור  ְודֹור 
. ֱאלֹּהַ ֵמת  ְלַמְעָלה  ר,  ׂשַ ֶמֶלְך  ה  ְלַמּטָ

ה: ּבּוׁשָ ֵמרֹב  ָנבֹוְך  קֹול  ּבְ ּבַֹעז  ִמְלֵמל 
ִלְגבּורֹות, י  ְעּתִ ִהּגַ ֲהלֹא  ַהּטֹוב,  "ֵאִלי 

ַהּדֹורֹות, ֵאּלּו  ֶאת  ֵאפֹוא  אֹוִליד  יַצד  ּכֵ
ה. ָ ִאּשׁ ֵאַדע  לֹא  ֵהן  ים  ַרּבִ ָיִמים  ְוֶזה 

ֵמָאז ָעַבר  ַרב  ְזַמן   , ָיַדְעּתָ ֲהֵרי  ֵאִלי, 
ְזרֹועֹוֶתיָך ּבִ ֲחָרה  ּבָ י,  ּתִ ִאׁשְ ָקה  ּלְ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ

ֵאֶליָך ִבי  ּכָ ׁשְ ִמּמִ ְוָכְך  י,  ְחּתַ ּתַ ב  ּכַ ִלׁשְ
ּבַֹעז. ִלְרטֹן  יְך  ִהְמׁשִ י,"  ַחּיַ ֶאת  ָנַטְלּתָ 

ְבלֹוִתי ּבִ ֶזה  ְוֵאיְך  ֵיֵצא?  ּגֹוי  י  ּנִ "ִמּמֶ
ַחר ׁשַ ל  ּכָ ֲחַסר  ִסּפּור  ָאֵכן,  ִנים,  ּבָ אֹוִליד 

ַחר ׁשַ ִעם  חֹון  ּצָ ַהּנִ א  ִנּשָׂ ֲעלּוַמי  ּבַ
ִזְקָנִתי? ּבְ ֲאָבל  יֹום.  ֶאל  יל  ִמּלֵ ּפֹוֵרץ 

ף, ִנּדָ ָעֶלה  מֹו  ּכְ רֹוֶעֶדת  ְקָנה  ַהּזִ ֵהן 
ֲחִריׁשֹו ּבַ ּבֹוֵדד  ַלִיל,  ִעם  ֲאִני  ַאְלָמן 

רֹאׁשֹו. ָהֵאבּוס  ֶאל  ין  ַמְרּכִ ָצֵמא  ׁשֹור  מֹו  ּכְ
ֲאבֹוָתיו." ִעם  נֹוֶטה  י  ִלּבִ ב,  ּכַ ִלׁשְ ָבר  ּכְ ִאם 

ִנְפֲעָמה. רּוַח  ּבְ ֵלאמֹר  ּבַֹעז  ָסח  ְך  ּכָ
ֱאלָֹהיו, ֶאל  ר  ּבֵ ּדִ ֵעיַנִים  ֲעִציַמת  ּבַ
ְלַרְגָליו, ָהֶאֶרז  ִלית,  ּגָ ּסִ ּבַ ָחׁש  לֹא 
ַעְלָמה. ְלִצּדֹו  י  ּכִ ּבַֹעז  ָיַדע  ְולֹא 

*

indb   309.הוואנה יתרבג 04/11/2013   14:34:06



נאוו310 י ר

ֲחלֹומֹו, ּבַ הּוא  עֹוד  ְיָלה  ַהּלַ ֲחִצי  ּבַ ַוְיִהי 
ַגל ּתְ אט,  ּלָ ּבַ בֹוא  ּתָ ה  ַהּמֹוָאִבּיָ רּות 

ָגל. ֵ ַהׁשּ זֹו  ב  ּכַ ׁשְ ּתִ ּוְלִצּדֹו  ַרְגָליו 
יֹומֹו. ֵיֵלד  ה  ּזֶ ַמה  ֵיַדע  לֹא  ִאיׁש  ה  ִהּנֵ

ׁשֹוֶכֶבת, ִעּמֹו  רּות  י  ּכִ ּבַֹעז  ָיַדע  ְולֹא 
ָהֵאל, ְרצֹון  ר  ִנְסּתַ רּות  ל  ׁשֶ ּה  ּבָ ּוִמּלִ

ֵליל ִעם  ּוְלבֹוָנה  מֹר  ִניחֹוַח  ְוַרק 
ֶבת. ַהּנֹוׁשֶ רּוַח  ּבָ ל  ְלּגָ ּגִ ֵני  ּפְ ַעל  א  ִנּשָׂ

ף, ָ ּוְמֻכּשׁ ִנְפָלא  ָהֵארּוִסין,  ֵליל  ָהּה, 
ַהְללּוָיּה, רּו  ִזּמְ אי  ַוּדַ ּבְ ם  ׁשָ רּוִבים  ּכְ
ָהָיה ׁש,  ּקֵ ּבִ ׁשֶ ִמי  יל  ַהּלֵ ֲחצֹות  ּבַ י  ּכִ

ָנף. ּכָ ִצּפֹור  ְדמּות  ּבִ ַבר־ָמה  ּדְ ִלְראֹות  ָיכֹול 

ּוִמְתּבֹוֶלֶלת יו  ִמּפִ ּבַֹעז  ַמת  ִנׁשְ עֹוָלה 
ִים, ַהּמַ ַעל  ֶקֶצף  ּבְ ָלִגים,  ַהּפְ ַלַחׁש  ּבְ
ֲעַדִין ְוַרְך  ָנִעים  ּה  ּבָ ַבע  ַהּטֶ ֵעת  זֹו 

ֶלת. ֲחַבּצֶ ּפֹוַרַחת  ָהִרים  ְסגֹות  ּפִ ְוַעל 

ר. ַהּכַ ָהָיה  ָאֵפל  ן,  ָיׁשַ ּבַֹעז  ִהְרֲהָרה,  רּות 
ַמע, ִנׁשְ ִלים  ָהִעְנּבָ ִצְלצּול  ַהצֹאן,  ַכב  ׁשָ

ְדָמָמה: ּבִ ַפע  ׁשֶ רֹב  ָמרֹום  ֵמי  ׁשְ יעּו  ּפִ ִהׁשְ
ָהר. ַהּנָ ֶאל  ַאְרֵיה  יֹוֵצא  ּבֹו  ֶקט  ׁשֶ ֶזה 

ל. ִגְלּגָ ּבְ ְוָנמּו  אּור  ּבְ נּו  ָיׁשְ ַהּכֹל 
ֵעיֶניָה, ֶאת  רּות  ְקָחה  ּפָ ְצִעיָפּה  ֵהִסיָרה 

ֵמָעֶליָה בֹּהַ  ּגָ ּכֹוָכִבים  ִהְבִריקּו 
ל. ַמּגָ ּבְ ַהר  ַהּסַ ָזַרח  ּוֵביֵניֶהם 

ָעִבים: ּבֶ ת  ֵטֶ ַמּבֶ ֵלָוה,  ׁשְ ִהְרֲהָרה  רּות 
ֶבר ַהּגֶ ֵאיפֹה  ָהֵאל,  ֶזה  ֶנַצח  ּבְ ה  "ַאּיֵ

ֵמֵעֶבר ִליְך  ַיׁשְ י  ּכִ ַעד  רֹו  ָעׁשְ ַרב  ּכֹה 
 ּכֹוָכִבים?"  ין  ּבֵ ָזָהב  ל  ַמּגַ ִלְכֵתפֹו 

י פר אוס 1905 Stock וק ס ו נרי איזבל
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איזבל — הגבירה בחלון

כולל ארמון   — רבות  נמצא בעתיקות  מוטיב האישה בחלון 
שהיו  עשתורת  לכוהנות  מיוחס  ומקורו  אחאב,  של  השן 
יושבות בחלון מקדש האלה, מאופרות במיטב מחלצותיהן, 
אורגיאסטי.  לפולחן  ושבים  העוברים  הגברים  ומפתות את 
ולעבודה  לפריצות  סמל  היא  היהודית  במסורת  איזבל 
מוצאה  שבזכות  צור,  בת  הפיניקית  הגבירה  ואכן,  זרה. 
בגלוי את הבעל  גדולה, עובדת  כוהנת  שמור לה מעמד של 
אליהו  על  מאיימת  אף  בכך  די  לא  וכמו  האשרה,  ואת 
כוהני הבעל בפקודתו.  נפש, כנקמה על הרג  הנביא לרוצחו 
כישרונה, את  אין לשלול מן המלכה הדעתנית את  זאת  עם 
לבעלה  נאמנותה  את  וכן  הרב,  רצונה  כוח  ואת  חוכמתה 

המלך. 
איזבל  כאשר  ל(,  )ט',  ב'  מלכים  בספר  התיאור  פי  על 
להורגה...  ובאו  הרעה  אליה  כלתה  כי  חשה  אחאב  אשת 
ְמָעה,  ׁשָ "ְוִאיֶזֶבל  למלכה:  כיאה  למות  בלבה  אומר  גמרה 

ַהַחּלֹון."  ַעד  ּבְ ֵקף  ׁשְ ַוּתַ ּה,  רֹאׁשָ ֶאת  יֶטב  ַוּתֵ ֵעיֶניָה  ּפּוְך  ּבַ ם  ׂשֶ ַוּתָ
הבעל.  בפולחן  דבקה  היא  וכי  בלבה  מורא  שאין  לאות 
בא  אחאב,  תחת  אליהו  בידי  למלך  שנמשח  מי  יהוא, 
ְמטּוָה,  ׁשִ "ַוּיֹאֶמר  ומצווה להשליכה מן החלון ארצה:  להורגה 
ה."  ְרְמֶסּנָ ַוּיִ ַהּסּוִסים,  ְוֶאל  יר  ַהּקִ ֶאל  ָמּה  ִמּדָ ז  ַוּיִ ְמטּוָה;  ׁשְ ַוּיִ
אך  קבר.  לה  לכרות  ציווה  מלך,  בת  שהייתה  כיוון  אולם, 
ְלּגֶֹלת  ַהּגֻ ִאם  י  "ּכִ מצאו  לא  ארמונה,  אל  נעריו  באו  כאשר 
בשרה  עטו  "הכלבים  כי  ונראה  ָדִים."  ַהּיָ ְוַכּפֹות  ְוָהַרְגַלִים 

לאחאב. אליהו  שניבא  הדברים  ברוח  דמה",  את  ולקקו 
נמנה עם המאוחרים שבאחוות הפרה־רפאליטים,  סטוק 
האימפרסיוניסטי.  הסגנון  את  ביצירתו  לזהות  כבר  ואפשר 
אין לדעת מה היה בכוונתו להביע בדמותה המהורהרת של 
ניתן להסיק  אולם מרוחות האופל המקיפות אותה  איזבל, 
לה  הצפוי  מותה  בטרם  חייה  חשבון  את  עושה  שהגברת 
 יהוא.  של  מידו 

.1910 Byam Shaw ו יאם ו יס ו  איזבל
י אנ ו ורנ נו א וזיאו

 האישה בחלון.
רו ו א א ונו אר י
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אשת לוט ובנותיו

מטובה א אנה 

אשת לוט
отов  ен

лян л   и, с ов н   
с ертно  ол …

ּתֶֹפת  ל  ׁשֶ ְוִיּסּוִרים  ָיִחיד,  ט  ַמּבָ
ִלְראֹות.  עֹוד  ּתֹוֵסְפָנה  לֹא  ֵעיֶניָה 
ס,  ּגַ ֶמַלח  ל  ׁשֶ ְלגּוׁש  ִנְגַרס  ּגּוָפּה 

ּלֹות.  ַהּקַ ַרְגֶליָה  ֲאָדָמה  ּבָ ָקְפאּו 

ָמעּות,  ַמׁשְ ָלּה  ֵאין  ִדיֵדנּו  ּלְ ׁשֶ יָון  ּכֵ ַאְך 
ָעֶליָה.  ל  ְתַאּבֵ ּיִ ׁשֶ ִאיׁש  ֵאין  אי  ַוּדַ ָאז  י  ּכִ

ְלִמי  ֵחׁש  ֶאְתּכַ לֹא  ָלַעד  י  ִלּבִ ּבְ ַאְך 
יָה. ַחּיֶ ֶאת  ִהְקִריָבה  ָחטּוף  ט  ַמּבָ ַעל  ׁשֶ

את  שהקריבה  על  לוט  אשת  את  המעריצה  אחמטובה,  כך 
לאחור.  חטוף  מבט  עבור  חייה 

לעומתה, גיבורת הפואמה של שימבורסקה, שאיננו יודעים 
עליה דבר מלבד העובדה שהיא "אשת לוט" המעדיפה להיהפך 
ל  ֶשׁ יק  ִדּ ַהַצּ ָעְרּפֹו  ְבּ יט  ְלַהִבּ ְלהֹוִסיף  א  לֹּ "ֶשׁ ובלבד  מלח  לנציב 
המקראי.  הסיפר  של  היפוכו  ידועה  במידה  היא  לֹוט",  י,  ִאיִשׁ
תחת  אותה,  מעניין  אינו  החטאה  סדום  של  המוסרי  ההיבט 
געגועים  להביע  העשויה  ֶסף",  ַהֶכּ ַקֲעַרת  "ַעל  מצרה  היא  זאת 
לאובדן  ביטוי  גם  אחת  ובעונה  ובעת  אחר  או  זה  שולי  לפרט 
רכוש ומעמד שנתחלפו לפתע פתאום בחיי נדודים ועוני. זאת 
הכסף"  "קערת  של  הכפולה  המשמעות  את  נזכור  אם  בעיקר 
האירוניה,  למרבה  בעברית,  שעוצמתו  ביטוי  התרגום,  בלשון 

 .miska ze srebra  — הפולני  המקור  מן  יותר  רבה 
ִרחּוק...  "ִזְקָנה.  גדולה,  בעייפות  מלּווה  האובדן  תחושת 
זֹאת  "רֹוִאים  פן  ונחרדת  נכלמת  היא  ָמה."  ְרֵדּ ַתּ ְנדּוִדים.  ֵריקּות 
כיוון  ַעם."  ַפּ ְועֹוד  ַעם  ַפּ ָרם,  ְצחֹוק  ִבּ ּופֹוְרִצים   / ְסדֹום  ֵמחֹומֹות 
נוסקת  זוחלת,  רצה,  מעיניהם,  להימלט  מבקשת  היא  שכך 
ּוָפַני ֶאל ָהִעיר" — סדום הרשעה,  סובבת סחור סחור ונופלת, " 
ועם זאת ארץ מכורה, בית, חיק משפחה. אכן, לנוכח המצפה 

מלח.  לנציב  להיהפך  הנראה  ככל  עדיף  לה 

י נ יי ור א י יוו ו א ום ס רי 1493 איור מתו הכרוניקה של נירנברג
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שימבורסקה ויסלבה 

אשת לוט*

is awa m orska 
Żona Lota

r i am si  podo no  iekawo i  
le pr  iekawo i mog am mie   

inne powod

ַסְקָרנּות. ִמּתֹוך  ְלָאחֹור  י  ְטִתּ ִהַבּ ֶשׁ  ִנְרֶאה 
ֵכן  ִיָתּ ַסְקָרנּות  ַבד  ִמְלּ ַאך 

ֲאֵחרֹות. ִסּבֹות  ִלי  ָהיּו   ֶשׁ
ֶסף. ַהֶכּ ַקֲעַרת  ַעל  ַצַער  ְבּ ְלָאחֹור  י  ְטִתּ  ִהַבּ

ל. ְנָדּ ַהַסּ יַרת  ְקִשׁ ֲאַגב   — ן  ֵוּ ִמְתַכּ ְבּ א  לֹּ  ֶשׁ
יק ִדּ ַהַצּ ָעְרּפֹו  ְבּ יט  ְלַהִבּ ְלהֹוִסיף  א  לֹּ  ֶשׁ

לֹוט. י,  ִאיִשׁ ל   ֶשׁ
י, ַמִתּ לּו  י  ִכּ ְתאֹוִמית,  ִפּ אּות  ַוָדּ  ְבּ

עֹוֵצר. ָהָיה  לֹא   ֲאִפּלּו 
ֲעָנִוים. ל  ֶשׁ ַסְרָבנּוָתם   ְבּ

ף. ְרָדּ ַהִמּ ְלקֹולֹות  רּוָיה  ְכּ אֶֹזן   ְבּ
ּבֹו. ַיֲחזֹר  ָהֵאל  ֶשׁ ִתְקָוה  ְבּ ּדּוִמָיּה,   ֲהלּוַמת 

ָלֶרֶכס. ֵמֵעֶבר  ֶנֶעְלמּו  נֹוֵתינּו  ְבּ י  ֵתּ  ְשׁ
ִרחּוק. ִזְקָנה.  י  ִקְרִבּ ְבּ י  ִתּ ַחְשׁ

ָמה. ְרֵדּ ַתּ ְנדּוִדים.   ֵריקּות 
ֲחָפַצי. ְצרֹור  ֶאת  יִחי  ַהִנּ ְבּ ְלָאחֹור  י  ְטִתּ  ִהַבּ

ֶאְצַעד. ְלָאן  ֲחָרָדה  ַבּ ְלָאחֹור  י  ְטִתּ  ִהַבּ
ים, ְנָחִשׁ הֹוִפיעּו  ִביל  ַהְשּׁ  ַעל 

ז. ַבּ ְוגֹוְזֵלי  ֶדה  ֵרי־ָשׂ ַעְכְבּ ים,   ַעְכִביִשׁ
 — ָרִעים  ְולֹא  טֹוִבים  לֹא  ָבר  ְכּ

ַחי  ֶשּׁ ַמה  ל  ָכּ ׁשּוט   ָפּ
ֶפת.  ֻשֶתּ ַהְמּ הּוָמה  ְמּ ַבּ ג  ְוִדֵלּ ָזַחל 

ִדידּות. ְבּ ֵמֲחַמת  ְלָאחֹור  י  ְטִתּ  ִהַבּ
ְגֵנָבה. ִבּ ִנְמֶלֶטת  ֲאִני  ֶשׁ ה   ִמּבּוָשׁ

ָלׁשּוב. ִלְצעֹק,  ֵמָרצֹון 
ָקם, רּוַח  ֶשׁ ְכּ ָאז,   ַרק 

ְמָלִתי. ִשׂ ְוֵהִניף  ָעִרי  ְשׂ יר   ִהִתּ
ְסדֹום ֵמחֹומֹות  זֹאת  רֹוִאים  ֶשׁ יִתי  ִמּ  ִדּ

ַעם. ַפּ ְועֹוד  ַעם  ַפּ ָרם,  ְצחֹוק  ִבּ  ּופֹוְרִצים 
ַזַעם. ְבּ ְלָאחֹור  י  ְטִתּ  ִהַבּ

דֹול. ַהָגּ ָנם  ָאְבָדּ ְבּ ַעְצִמי  יַע  ִבּ ְלַהְשׂ

ְלֵעיל. ּינּו  ֻצּ ֶשׁ ּבֹות  ַהִסּ ל  ִמָכּ ְלָאחֹור  י  ְטִתּ  ִהַבּ
ֵמְרצֹוִני. א  לֹּ ֶשׁ י  ִתּ ְטּ  ִהַבּ

תרגום מפולנית, רפי וייכרט.  *

י. ְחַתּ ִמַתּ נֹוֵהם  ָאחֹור,  ָנה  ָפּ ַלע  ַהֶסּ ַרק   ֶזה 
י. ְרִכּ ַדּ ֶאת  ְלֶפַתע  ָקַטע  ִקיק   ַהָנּ

אֹוֵגר,  ה  ָדּ ִדּ ַהּצּוק  ַפת  ְשׂ ַעל 
ַהְזִּעירֹות. ּפֹוָתיו  ַכּ ַעל   ָזקּוף 

ְלָאחֹור. ָאז  ְטנּו  ִהַבּ ֵנינּו   ְשׁ
ָהְלָאה, י  ַרְצִתּ ֲאִני  לֹא,   לֹא, 

י, ָנַסְקִתּ י,   ָזַחְלִתּ
ַמִים ִמָשּׁ ָצְנָחה  ָכה  ֲחֵשׁ ֶשׁ  ַעד 

ֵמתֹות. ְוִצּפֹוִרים  ַחם  ָחָצץ  ּה   ְוִעָמּ
ְסחֹור־ְסחֹור. י  ָסַבְבִתּ יָמה  ְנִשׁ  ִמקֶֹצר 

רֹוֶקֶדת. ֲאִני  ֶשׁ ִבים  חֹוְשׁ ָהיּו  אי  ַוַדּ ָראּוִני,   ִאּלּו 
קּוחֹות. ְפּ ָהיּו  ֵעיַני  ֶשׁ ְמָנע  ַהִנּ ִמן   לֹא 

ָהִעיר. ֶאל  ּוָפַני  י  ַפְלִתּ ָנּ ֶשׁ ר  ָאְפָשׁ

William T hornycroft ורניקרופ יאם וי אשת לוט מביטה לאחור
ו ונ ר וא ורי ויק וזיאו 1878
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שתי  כפשוטו.  המקראי  הטקסט  את  מקבל  קראנאך 
והנה בשלב שבו הוא אמור  הבנות משכרות את האב הזקן, 
מחבקת.  והשניה  אותו,  משקה  עדיין  מהן  אחת  להירדם, 
האב הוא אפוא קורבן תמים. קראנאך נמנע מכל רמז ארוטי, 
שמדובר  יודעים  היינו  אם  ספק  הציור,  כותרת  ואלמלא 
שתי  לשלב  הצייר  בוחר  זאת  עם  ובנותיו.  לוט  בפרשת 
לוט,  אשת   — ומאוחר  מוקדם  על  לוותר  ובכך  מעשיות, 
הבוערת.  סדום  למראה  לנציב מלח  זה מכבר  הפכה  ברקע, 
אלטדורפר הופך על פניה את העלילה המקראית. ברור 
ומרושע  הזקן שחיוך מפתה  כי האשמאי  בתמונה  למתבונן 
בריאת  החן  עלמת  את  לאנוס  המבקש  זה  הוא  שפתיו,  על 
העלמה  אם  כי  היין,  את  שתה  הוא  לא  שבחיקו.  הבשר 
מרחוק  במעשה  מתבונת  השנייה  הבת  בגביע.  האוחזת 
היא  המקראי  לסיפור  היחידה  התזכורת  לתורה.  ומצפה 
אפשר  בהחלט  כי  אם  ברקע.  באש  העולה  סדום  תמונת 

החמה.  בשקיעת  שהמדובר 

פרשנות חז"ל
אך  חז"ל,  כתבי  את  קראו  ואלטדורפר  קראנאך  אם  ספק 
דרבנן המשבחים את מעשי  זוכים בתמיכה  היו  אילו קראו, 
כוונתן רצויה,  ומגנים את אביהן. בעוד שהשתיים  בנות לוט 
וכוונתו בקיום  הרי שהאב, לדברי חז"ל, היה "שטוף בזימה", 
כוונתן  שכל  לבנותיו  בניגוד  בלבד,  לתענוג  היה  היחסים 

האנושי.  המין  של  קיומו  להמשך  דאגתן  היא  הרצויה 

ה'  דרכי  ישרים  "כי  חנה:  בר  בר  רבה  אמר 
ייכשלו בם", משל  ופושעים  ילכו בם  וצדיקים 
לשם  שנתכוונו  הן  עמו,  בנותיו  ושתי  ללוט 
שנתכוון  הוא  בם",  ילכו  "וצדיקים   — מצווה 
 בם".*  ייכשלו  "ופושעים   — עבירה  לשם 

תלמוד בבלי, מסכת נזיר, דף כג, עמוד א.  *

.1528 קראנא וקאס  לוט ובנותיו
וינ נו א ו ו וזיאו

וינ נו א ו ו וזיאו 1537 ורפר א ר א לוט ובנותיו

indb   314.הוואנה יתרבג 04/11/2013   14:34:10



315 קרא י ו נ

בת יפתח; בת־שבע; דבורה הנביאה

פרשת בת יפתח הגלעדי נושאת אופי של טרגדיה שקספירית. 
כול,  וחסר  מנודה  מאשפתות,  שעלה  יפתח,  של  סיפורו  זהו 
ונשבע  העמוני  האויב  מול  היוצא  בישראל  מנהיג  כס  אל 
ְוַהֲעִליִתיהּו  ִלְקָראִתי...  ֵביִתי  ְלֵתי  ִמּדַ ֵיֵצא  ר  "ֲאׁשֶ את  להקריב 
את  ומקבלת  ביתו  מדלת  היוצאת  היא  היחידה  בתו  עָֹלה." 
ובמחולות. כגודל השמחה, כן עומק הפורענות. פניו בתופים 

לט( לד לא,  ל )י"א,  שופטים  ספר  מתו 

ֵני  ּבְ ן ֶאת  ּתֵ ּתִ ָנתֹון  ַוּיֹאַמר: ִאם  ַלה'  ֶנֶדר  ח  ִיְפּתָ ר  ּדַ ַוּיִ
ֵביִתי  ְלֵתי  ִמּדַ ֵיֵצא  ר  ֲאׁשֶ ַהּיֹוֵצא  ְוָהָיה  ָיִדי,  ּבְ ַעּמֹון 
ַלה',  ְוָהָיה  ַעּמֹון  ֵני  ִמּבְ לֹום  ְבׁשָ ׁשּוִבי  ּבְ ִלְקָראִתי 
יתֹו,  ֶאל־ּבֵ ה  ְצּפָ ַהּמִ ח  ִיְפּתָ בֹא  ַוּיָ עָֹלה...  ְוַהֲעִליִתיהּו 
ְוַרק  ּוִבְמחֹלֹות:  ים  ֻתּפִ ּבְ ִלְקָראתֹו  יֵֹצאת  ִבּתֹו  ה  ְוִהּנֵ

ַבת. אֹו  ן  ּבֵ ּנּו  ִמּמֶ לֹו  ֵאין  ְיִחיָדה,  ִהיא 

ַוּיֹאֶמר  ָגָדיו  ּבְ ֶאת  ְקַרע  ַוּיִ אֹוָתּה  ִכְראֹותֹו  ַוְיִהי 
עְֹכָרי;  ּבְ ָהִיית  ְוַאּתְ  ִני  ִהְכַרְעּתִ ַהְכֵרַע  י  ּתִ ּבִ ֲאָהּה 

ָלׁשּוב. אּוַכל  ְולֹא  ה',  ֶאל  ִפי  ִציִתי  ּפָ ְוָאנִֹכי 

ה',  ֶאל  יָך  ּפִ ֶאת  ִציָתה  ּפָ ָאִבי  ֵאָליו,  ַוּתֹאֶמר 
ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ַאֲחֵרי  יָך:  ִמּפִ ָיָצא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִלי  ה  ֲעׂשֵ
ֶאל  ַוּתֹאֶמר  ַעּמֹון.  ֵני  ִמּבְ ֵמאְֹיֶביָך  ְנָקמֹות  ה'  ְלָך 
ַנִים  ׁשְ י  ּנִ ִמּמֶ ה  ַהְרּפֵ ה:  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ י  ּלִ ה  ֵיָעׂשֶ ָאִביָה, 
ה  ְוֶאְבּכֶ ֶהָהִרים,  ַעל  י  ְוָיַרְדּתִ ְוֵאְלָכה  ים,  חָדׁשִ
ְוֵרעֹוֶתיָה,  ִהיא  ֶלְך  ַוּתֵ ְוֵרעֹוָתי...  ָאנִֹכי  תּוַלי,  ּבְ ַעל 
ַנִים  ׁשְ ץ  ִמּקֵ ַוְיִהי  ֶהָהִרים.  ַעל  תּוֶליָה  ּבְ ַעל   ְ ְב ַוּתֵ
ִנְדרֹו  ֶאת  ָלּה  ַעׂש  ַוּיַ ָאִביָה  ֶאל  ב  ׁשָ ַוּתָ ים,  חָדׁשִ

ִאיׁש...  ָיְדָעה  לֹא  ְוִהיא  ָנָדר;  ר  ֲאׁשֶ

נ י רי 1870 ור וס בת יפתח מקבלת את פני אביה בתופים ובמחולות. 
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ובסקי טשרני שאול 

הגלעדי" יפתח  "בת  השיר  מתוך 

י,  ַחק ַיְלּדִ ָכה, ׂשָ ַמע, קֹול ֶיֶלד, — לֹא ּבָ  קֹול ּבֹוִכים ֶאׁשְ
ְלָעִדי  ַהּגִ ח  ִיְפּתָ ת  ּבַ ְלִתינֶֹקת  ד  ׁשָ ָחְלָצה   לֹא 
ה...  ּלָ ּכַ ְוקֹול  ָחָתן  ֵצאָנה... קֹול  ּתֵ נֹות  ּבָ ְמחֹולֹות   ּבִ
ָהֲאמּוָלה.  י  ְלִבּתִ י  ְרּתִ ׁשַ ְולֹא  רּו  ׁשָ לֹא   ִלי 
י...  ִאיׁשִ ֵחיק  ּבְ ֲאהּוָבה  י  ָיַקְדּתִ לֹא  י,  ָאַהְבּתִ  לֹא 

י. ְוִאיׁשִ לֹו  ֲאִביִבי  ֶדר,  ַהּנֶ ָרָצה  ֱאלַֹהי 

גדולתו של הציור "בת שבע במרחץ" בהיבטו הסרקסטי. 
במקרא  המכוננים  האירועים  מן  היא  שבע  בת  פרשת 

כאחת.  ישראל  ובתולדות 
שניתן  ברורה  בידיעה  בעירום  רוחצת  שבע  בת 
לראותה מגג ביתו של דוד. ואכן הוא רואה אותה עירומה 
נכנעת ליצרו  "טובת מראה מאוד". בת שבע  והיא אמנם 
ובוגדת בבעלה הנלחם בחזית בבני  של דוד, שוכבת עמו, 
את  מבקש  הוא  מיני,  בסיפוק  די  לא  לדוד  אולם  עמון. 
אוריה  בעלה,  הוא משגר את  כך  הפילגש. לשם  ידה של 
זדון,  בכוונת  וכך,  ַהֲחָזָקה",  ְלָחָמה  ַהּמִ ֵני  ּפְ מּול  "ֶאל  הִחתי 
רמברנדט  של  ביצירתו  ישראל.  גיבור  של  למותו  מביא 
להביא  המלך  פקודת  ובה  האיגרת  את  אוחזת  שבע  בת 
המצב.  עם  השלמה  אומר  ומבטה  אוריה,  של  למותו 
זה  אך  בן,  נולד  השניים  בין  דודים  ממשכב  בינתיים, 
נושא  דוד  המלך.  פשעי  על  עונש  ימים,  שבוע  מקץ  מת 

י  פר אוס 1878 Cabanel אנ ק ר סנ בת יפתח מקבלת את הדין א
י י רפ יים אק יירים ירי ם נ נ 1889-1823 אנ ק

ניי פרי אי

 ְואְלָכה ְוָירְדִתי על ֶהָהִרים, ְוֶאְבֶכה על ְבתּולי, ָאנִֹכי ְורעֹוָתי
.1255 Maciej ow sk i סקי יו נ איור

 קרבן בת יפתח
.1255 Maciej ow sk i סקי יו נ איור
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שישב  מי  שלמה,  הוא  השני  ובנם  לאישה,  האלמנה  את 
המעשה  סיפור  כן,  כי  הנה  מלכות.  כס  על  העת  בבוא 
אולם  ישראל.  ימי  בדברי  ומכונן  מיתולוגי  להיקרא  ראוי 
רגלה  בוהן  את  המנגבת  האמה  מפני  נידחים  אלה  כל 

שבע.  בת  של  הימנית 
בידי  מסייעת  שפחה  המרחץ".  לאחר  שבע  "בת  בציור 
היא  הלבנה.  גלימתה  את  העירום  גופה  על  ללבוש  גברתה 
לחזות  יזכה  בתמונה  המתבונן  כך  מאחור,  זאת  עושה 

במלואם.  שבע  בת  של  במערומיה 
פי  על  מובהקת,  פלמית  אישה  כשל  הדמות  דיוקן 
החזה  ודקים,  ארוכים  איבריה  הגותי:  בסגנון  היופי  אידיאל 
ועיניה  הריונה?(,  על  לרמז  )שמא  מעט  תפוחה  הבטן  קטן, 
וכך האמה מאחוריה,  בת שבע  כך  הבעה.  נעדרות  הזעירות 
ֶממלינג, המייצג בהקשר  שתיהן העתק נאמן של נשות הנס 

הפלמי־גרמני.  בציור  המגמה  את  זה 
ברקע, הרחק, אנו רואים את דוד על מרפסת ארמונו. 
ואף  דוד  של  יצרו  את  שעוררה  התמונה  זו  האומנם 
מאוד"?  מראה  ""טובת  הגברת  כי  לציין  אותו  הביאה 

לדעת. אין 
סזאן ניצב במעמד האמן המודרני בה' הידיעה, מי שסלל 
ולמופשט באמנות המאה העשרים. "על  את הדרך לקוביזם 
ואכן,  האמנות להימצא בתואם מלא עם הטבע," כתב סזאן, 
טוב  רצון  קיים. במעט  ונאה  דרש  נאה  "בת שבע",  ביצירתו 
 — הרקע  עם  כליל  מתמזגת  שבע  בת  כיצד  לראות  ניתן 
גופה  את  בהם  לזהות  ניתן  דמיון  שבמעט  העננים  את  ראו 

ר ו וזיאו 1654 רנ ר בת שבע במרח

.1480 ינ נס  בת שבע לאחר המרח
ני ר ר ו ירוני רי
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עולה בקנה אחד  וגם האמה הלבושה  הגברת...  העירום של 
מאחור...  האילן  גוני  עם 

בציורי  בעיקר  נודע  צרפת,  יליד  יהודי  צייר  לנדל, 
ובצפון  התיכון  במזרח  מקיף  מסע  ערך  לנדל  דיוקנאות. 
ה"מזרחית"  האופנה  פי  על  רבות  דמויות  והנציח  אפריקה, 
דמויות מן  היו  נוסף שבו שלח את מכחולו  נושא  דורו.  של 

דיוקניו. שבין  הנודעת  היא  הנביאה  דבורה  המקרא. 
השופטת,  דבורה  שבו  הרגע  את  להנציח  ביקש  לנדל 
לעלות  לברק  קוראת  אל,  בית  בואכה  אפרים  בהר  השוכנת 

מתמהמה...  ברק  סיסרא.  על  למלחמה 

ֵתְלִכי  לֹא  ְוִאם  י;  ְוָהָלְכּתִ י  ִעּמִ ְלִכי  ּתֵ "ִאם 
זה  גילוי  ֵאֵלְך." תשובת דבורה על  לֹא  י,  ִעּמִ
כאחת:  ונחרצת  לועגת  היא  לב  מורך  של 
ִתְהֶיה  לֹא  י  ּכִ ֶאֶפס  ְך,  ִעּמָ ֵאֵלְך  ָהלְֹך  "ַוּתֹאֶמר 
י  ּכִ הֹוֵלְך,  ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ַעל  ָך  ְפַאְרּתְ ּתִ

ִסיְסָרא"  ֶאת  ְיהָוה  ִיְמּכֹר  ה  ָ ִאּשׁ ְבַיד 
ט ח ד',  שופטים, 

שאומרת  כמי  דבורה  את  מציג  לתמונה  אחר  פירוש 
לקרוא את שירתה, ועדות לכך היא המגילה בשמאלה, בעוד 

שומעיה.  קהל  את  מהסה  היא  שבימינה 
יפה  העברי  העבד  אל  פוטיפר  אשת  של  תשוקתה  את 

הלל: ע.  תיאר  התואר 

ַלְיָלה  ַלְיָלה 
ַהֶזּה ְכִרי  ַהָנּ ֶעֶבד  ּבָ ּבֹו  ׁש  ּיֵ  ַמה 

ֵקָדר  ָאהֵלי  ֶקֶדם  ֶאֶרץ  ן  ּבֶ

ֵעיֵני ּבְ ִחּנֹו  ַרב  ה  כֹּ ר   ֲאֶשׁ
י ִאיִשׁ ֲאדֹוִני   —  ֲאדֹונֹו 

ּפֹוִטיַפר.

ֶקֶדם  ֶאֶרץ  ן  "ּבֶ כך, במילותיו של ע. הלל — אף הוא משורר 
ָאהֵלי ֵקָדר", תוהה המטרונה המצרית על קנקנו של יוסף. כיוון 
את  ולפתות  לנסות  בלבה  אומר  פוטיפר  אשת  גומרת  שכך 
המשורר  זאת  תיאר  להופעתה.  דואגת  היא  כך  לשם  העבד. 
והעתונאי הבריטי סר אדווין ארנולד, מן המחצית השנייה של 

י פר אוס 1892 סזא פו יבת שבע פר אוס 1901 Landelle נ רי ז ר דבורה הנביאה
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 Potiphar’s :המאה הי"ט, בפואמה נאה שחיבר תחת הכותרת
במילים:  פותח  השיר  פוטיפר".  "אשת   —  wife

er e e rows  ar h with pen illed 
lines she uilded

ַגּבֹוֶתיָה  ת  ֶקׁשֶ ֶאת  ָצְבָעה  חֹר  ׁשָ ַקו  ּבְ
ֵעיֶניָה  מּורֹות  ִלׁשְ ַחת  ִמּתַ ַקּלֹות  ָנְגָעה 

ֶון ּגָ ל  ׁשֶ ִסילֹון  ּבְ ים  ֲאֻרּכִ ִריֶסיָה 
ְלָחֶייָה  ַעל  ָנְתָנה  ְוָסְרָקה,  ִהְפִריָדה 

ה...  ְמַפּתֶ סֶֹמק  ַדל  ּבְ
ֶקל,  ַהּדֶ ְרֵחי  ּפִ ַאְבַקת  עֹוָרּה  ַעל  נֹוֶתֶנת 

ֵאר,  ּפֵ אָרּה  ַצּוָ ֶאת  ָנֶאה  ר  ִעְנּבָ ְצִעיף 
מֹוַרַחת נֹות  ְמֻיּמָ ּבִ ה  ֲאֻדּמָ ִחיָנה  ּבְ

ה, ֲאֻרּכָ ָיד  ַכף  ּבְ עֹות  ָהֶאְצּבָ ְקצֹות  ֶאת 
ַמְחְלפֹוֶתיָה, חֹור  ׁשְ ֶאת  חֹוֶפֶפת  ּוְבמֹר 

ְוֵאּלּו  אֹוָתן  ְקׁשֹר  ּתִ ְלַצּמֹות 
יָה,  ְלִבְרּכֶ ַעד  ְלׁשּו  ּגָ ְלכּוִתי  ַהּמַ ּה  ֵמרֹאׁשָ

עֹות.  ּוְבַטּבָ ֲחרּוִזים  ּבַ זּוִרים  ׁשְ
ַהּלֹוטּוס...  ִריַחת  ּפְ מֹו  ּכְ ֶדיָה  ׁשָ ּבֹוְלִטים 

ֲאדָֹניו  ת  ֵאׁשֶ א  ּשָׂ "ַוּתִ ומזומנה,  נכונה  שהיא  כיוון  עתה, 
ַוְיָמֵאן."  י.  ִעּמִ ְכָבה  ׁשִ ַוּתֹאֶמר  יֹוֵסף  ֶאל  ֵעיֶניָה  ֶאת 

נשמתה  עמקי  עד  הנעלבת  הגבירה  ידוע.  ההמשך 
יוסף:  על  בעלה  בפני  מלשינה 

א  ּבָ ֵלאמֹר,  ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ּדְ ּכַ ֵאָליו  ר  ַדּבֵ "ַוּתְ
ְלַצֶחק  נּו  ּלָ ֵהֵבאָת  ר  ֲאׁשֶ ָהִעְבִרי  ָהֶעֶבד  ֵאַלי 
ְגדֹו  ּבִ ֲעזֹב  ַוּיַ ָוֶאְקָרא  קֹוִלי  ֲהִריִמי  ּכַ ַוְיִהי  י:  ּבִ
ֶאת  ֲאדָֹניו  מַֹע  ִכׁשְ ַוְיִהי  ַהחּוָצה.  ָנס  ַוּיָ ֶאְצִלי 
יֹוֵסף  ֲאדֵֹני  ח  ּקַ ַוּיִ ַאּפֹו,  ַחר  ַוּיִ ּתֹו...  ִאׁשְ ְבֵרי  ּדִ
ר  ֲאׁשֶ ְמקֹום  ַהּסַֹהר  ית  ּבֵ ֶאל  ֵנהּו  ּתְ ַוּיִ  אֹתֹו 
ַהּסַֹהר".  ֵבית  ּבְ ם  ׁשָ ַוְיִהי  ֲאסּוִרים  ֶלְך  ַהּמֶ ֲאִסיֵרי 

כ יז ח,  ז ל"ט,  בראשית, 

לעלילה,  ובפרשנותו  טינטורטו  של  ביצירתו  המתבונן 
כלשונם.  פוטיפר  אשת  של  כזביה  את  קיבל  שהצייר  ימצא 
גברת  של  מגופה  היריעה  את  ומושך  המסיר  זה  הוא  יוסף 
ואגב  זו הנכלמת ומבקשת למשוך אותה בחזרה,  והיא  הבית, 
הפנים  הבעת  השמאלית.  ברגלה  ערוותה  את  מסתירה  כך 
דבר, אולם הפירוש שלפיו העלם  אינה תורמת  של השניים 
היתר  בין  מודגש  פוטיפר  אשת  את  לפתות  המבקש  הוא 
בעובדה שהיריעה שבידו איננה חלק מלבושו, כדברי אשת 
פוטיפר, אלא, באופן הגיוני, שמיכתה של המטרונה המצרית.
צייר  ברביירי,  פרנצ'סקו  היטיב  לערך  שנים  מאה  מקץ 
כלשונו.  המקראי  הסיפור  את  להטביע  האיטלקי,  הבארוק 
יוסף  הגוף.  בשפת  והן  השניים,  של  הפנים  בהבעת  הן  זאת 
אחת  ביד  נקלע.  שאליו  האומלל  המצב  מן  רתיעה  מביע 
הוא מבקש להשתחרר מאחיזתה של אשת פוטיפר, ושמאלו 
  " ולא "לא  מצהירה, 

רי ו פרא וזיאו 1555 ו ור ינ פוטיפר.  יוס ואשת

.1649 Barbieri יירי ר סקו פרנ ני ו פוטיפר  יוס ואשת
ו ינ וו נו א י או רי
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רחל ולאה

ִויַפת  ְיַפת־ּתַֹאר  ָהְיָתה  ְוָרֵחל  ַרּכֹות;  ֵלָאה  ְוֵעיֵני 
ַמְרֶאה

יז כ"ט,  בראשית, 

במדרג  האש  להבות  בין  חולפים  וסטציוס  ורגיליוס  דנטה, 
מן  המותש  דנטה  על  נופלת  השינה  הטוהר.  בטור  השביעי 
לפני  המציגה  לאה  את  רואה  הוא  בחלומו  בהר.  הטיפוס 

רחל.  לבין  בינה  ההבדל  את  החולם 

ֵעיַנִים ְיַפת  ַעְלָמה  ָרִאיִתי  ֲחלֹוִמי  ַבּ
ָאחּו, ָבּ ָרִחים  ּפְ ָקְטָפה  ְמאֹוד,  ּוְצִעיָרה 
ֶזֶמר, ְבּ ָנְתָנה  קֹוָלּה  עֹוד  ְבּ ֵאַלי  ָרה  ְבּ ִדּ

ֶבר ַהֶגּ ֵיַדע  ִמי,  ׁשְ ֶאת  ָלַדַעת  ׁש  ַהְמַבֵקּ
 — ֵהן  ָנאֹות   — ּוְבָיַדי  ֵלָאה,  ָאנִֹכי  י  ִכּ
קֹוַלַעת. ֲאִני  ְלֵזר  ֶדה,  ׂשָ ְרֵחי  ּפִ ת  ֲאֻגַדּ

ְרָאה ּמַ ַבּ ׁשֶ מּות  ַהְדּ ִמן  ר  אֹׁשֶ ְלֶרַגע 
ָרֵחל ֲאחֹוִתי  עֹוד  ְבּ ר,  ֶאְתַהֵדּ ֶטת  ִנֶבּ
ֶעֶרב. ְוַעד  ִמּבֶֹקר  ב  ׁשֵ ּתֵ ָהְרִאי  מּול 

ֵעיֶניָה, ִיְפַעת  הֹוד  ְבּ ְלִהְתּבֹוֵנן  ֶחְפָצּה 
ֶזר. ֵנּ ַבּ עֹוׂשֹות  ָיַדי  ְבּ יָטה  ִבּ ַהּמַ מֹוִתי  ְכּ
ֶלאֶכת. ּמְ ַבּ ְוָאנִֹכי  ְבַחר,  ּתִ ט  ָבּ ּמַ ַבּ ִהיא 

האלוהית הקומדיה   דנטה 
27 קנטו  הטוהר  טור 

ציירי  מודל   ,)Siddal( סידאל  ליזי  של  בדמותה  רחל 
רֹוֶזטי,  של  זוגו  ובת  ציירת  הפרה־רפאליטית,  האחווה 
לאה  בעוד  הפלג,  במי  בבבואתה  ומביטה  אבן  על  יושבת 
בשתיים  מביט  דנטה  יערה.  מענפי  זר  קולעת  אחותה 

ממרחק. 

 רחל ולאה בחלומו של דנטה.
.1885 י רוז ריא נ

ו ונ יי רי
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321 קרא י ו נ

וינ רי אוס רי 1836 F öhrich פורי פו יוס וישק יעקב לרחל

איטליה וגרמניה או רחל ולאה
1828 O v erbeck ק ר או רי פרי

ינ ק פינקו
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המשוררת ל  ר

רחל
זֹוֵרם, ָדִמי  ּבְ ָמּה  ּדָ  ֵהן 

— ָרן  י  ּבִ קֹוָלּה   ֵהן 
ָלָבן,  צֹאן  ָהרֹוָעה   ָרֵחל 

ָהֵאם. ֵאם   — ָרֵחל 

ַצר ִלי  ִית  ַהּבַ ן  ּכֵ  ְוַעל 
ָזָרה,  —  ְוָהִעיר 

סּוָדָרּה ִמְתנֹוֵפף  ָהָיה  י   ּכִ
ר; ְדּבָ ַהּמִ ְלרּוחֹות 

אַֹחז י  ְרּכִ ּדַ ֶאת  ן  ּכֵ  ְוַעל 
זֹאת, ּכָ ִבְטָחה   ּבְ

ִזְכרֹונֹות ַרְגַלי  ּבְ מּוִרים  ׁשְ י   ּכִ
ָאז י  ִמּנִ ָאז,  ִמִני 

וגרמניה.  לאיטליה  אלגורי  כינוי  משמשות  ולאה  רחל 
עם  גרמנית  עיר  מזה  כפול.  רקע  על  יושבות  הנשים  שתי 
שדה  בעיר  צנועה  כנסייה  ומזה  במרכזה,  גוטית  קתדרלה 
ידיה  גופה של לאה־גרמניה — האוחזת בשתי  רומית. משפת 
למדים  אנו   — עליה  ומתרפקת  רחל־איטליה  של  ידה  את 
העוצמת  רחל  של  חסדה  את  המבקשת  זאת  היא  שלאה 
זו  ומסויגת.  עצורה  בתנוחה  ראשה  את  ומטה  עיניה  את 
אמני  של  לאיטליה  הנהירה  את  להביע  האמן  של  דרכו 
גדולת  על  לעמוד  ובניסיון  השראה  אחר  בחיפוש  הצפון 
האיטלקי  האמן  של  הקרה  הכתף  לעומת  הרנסנס,  אמני 

הגרמני.  רעהו  כלפי 
גופה של לאה רכת המבט  אלמלא כיסה מיכלאנג'לו את 
שהיינו  ייתכן  רגליה,  כפות  עד  היורדת  ובגלימה  בכותונת 
בקפלה  הנשים  בדמות  שרירנית  מטרוניתא  לעוד  נחשפים 
רגלה  ובשוק  האמה  בשרירי  ניכר  לכך  רמז  הסיסטינית. 
 לאה.  של  השמאלית 

ו אנ י  לאה
א רו ני יוס יו אפיפיור רו ק פס
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ו ינ וו נו א י או רי 1875 Morisot וריסו ר חדר האוכל

ני או ר א יא זא נונ ס ם ייר יו ר י ו א יו י א קו ו י וא בחדר האוכל ר
ני יא י ר י י פ ארו ר א נרא קום ור וסי ר אנ פרסיוניזם אי

י פרסיוניס אי נו ס ו י ו אי אי ו פר ים סו רי ו פ ניקיו א ו אונים סר אפוא
סי י ר י ר א יר י ניק ים ירו ו ו ר ו י וי י י י א וריסו קר וק

נונ ס ק ו ר י

אימפרסיוניזם
פרק 18
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פריז אורסיי וזיאו 1863 אנ Le déj euner sur l’ herbe ארוחת בוקר על הדשא

נוטש את מסורת הציור הריאליסטי,  האימפרסיוניזם כסגנון 
שבו  בעידן  מציאות,  של  אשליה  לצופה  להגיש  המבקש 
ומפורט  נאמן  ויהיה   — שהנטורליזם  מה  את  משיג  הצילום 
ביותר — אין בכוחו להציג. יתרה אף מזאת, הצילום משיג את 
האסכולה  מן  הרומנטי  שהאמן  בעוד  אמת,  בזמן  מבוקשו 

הציור.  כן  מול  וחודשים  שבועות  לטרוח  חייב  האקדמית 
במשיחות  שימוש  לעשות  האימפרסיוניסטי  הניסיון 
נטישת  אגב  וזאת   — דרמטי  צבעים  ובניגוד  רחבות  מכחול 
להגיש  היה  אמור   — המסורתי  הקיארוסקורו  עקרון 
אך  לצילום,  בדומה  והספונטני,  החולף  הרגע  את  לצופה 
ויהיה  הנושא,  מן  הצייר  התרשמות  של  האמנותי  בהיבט 
הצייר  במרחץ.  אישה  או  קפה  בית  קהל  פסטורלי,  נוף  זה 
צבע  במשיחות  זה  יעד  להשיג  ביקש  האימפרסיוניסטי 
ולאו  ומהותו  הנושא  תמצית  את  לקלוט  האמורות  מהירות 

להתערבב  מבלי  לצד  זה  נמשח  הצבע  פרטיו.  את  דווקא 
להעניק  האימפרסיוניסטי  הצייר  ביקש  כך  במשנהו.  האחד 

ונושם. חי  משטח  הצופה  לעיני 
הנטורליסטים,  לקודמיו  שבדומה  לציין  למותר 
הצייר  כן  על  גם  מרכזי  מקום  תופסת  האישה  דמות 
מחלצות  את  שפשטה  גברת  זו  עתה  האימפרסיוניסטי. 
עידן המונרכיה הצרפתית ולבשה את בגדי האופנה שלאחר 

 .1848 בשנת  העמים  אביב  מהפכת 
הסגנון  את  המאכלסים  האמנים  עשרות  מבין 
צמצום  בלבד,  שבעה  בזאת  מוגשים  האימפרסיוניסטי 
שלפנינו.  הכרך  ממדי  את  המגבילה  המציאות  כורח  שהוא 
סזאן,  פול  דגא,  אדגר  אדואר מאנה,  כרונולוגי(:  )בסדר  והם 
את  וסוגר  רנואר,  פייר־אוגוסט  מונה,  קלוד  בולדיני,  ג'ובאני 
 גוך.  ואן  וינסנט  הרשימה: 
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אדואר מאנה — הפרובוקציה כמקדם יחסי ציבור

זעזוע בציבור. זאת  יצירתו הנודעת של מאנה עוררה כצפוי 
הגברים  לשני  בעירום  האישה  בין  הקיצוני  הניגוד  לנוכח 
בלבוש מלא שאף חובשים כובעים כדי להקצין את תחושת 
בלבוש  הגברת   — האירוניה  ולמרבה   — מזאת  יתרה  הניגוד. 
הגברים  שני  של  עניינם  את  כלל  מעוררת  אינה  חוה 

רעהו. עם  איש  בשיחה  השקועים 

בעובדה  מצוי  לזעזוע,  הוא  אף  התורם  נוסף,  מרכיב 
בעירום  הגברת  בתמונה.  הדמויות  את  לזהות  ניתן  שבנקל 
היא סוזן לינהוף־מאנה, אשת הצייר, ושני הגברים הם גוסטב 
סוזן.  של  אחיה  לינהוף,  ופרדיננד  אדואר,  של  אחיו  מאנה, 
כן, מדובר בארוחת בוקר אינטימית בחיק המשפחה.  הנה כי 

העירום?  אפוא  מה  לשם 

פריז ר ו וזיאו ר 1509 ונ ור או יא י הקונצרט הפסטורלי
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פריז אורסיי וזיאו 1863 אנ אולימפיה

מי שיצא להגנתו של מאנה מול הביקורת העוינת ברובה 
מכוונת  בפרובוקציה  מאנה  את  להאשים  לנכון  שראתה 
אמיל  היה  המקובל,  המוסר  כללי  של  רוח  גסת  ובשבירה 

זולא: 

יצירתו החשובה  ארוחת בוקר על הדשא היא 
ביותר של מאנה, הגשמת חלומו של כל צייר: 
עיצוב דמויות אדם על רקע שגב הנוף... שני 
עירום  בעירום...  אישה  מול  יושבים  גברים 
שעורר סערה בציבור. ציבור הרואה רק אותה 
אישה  צניעות,  חוסר  איזה  אלי  הו,  הבד.  על 
ועד  ערומה בין שני גברים לבושים מכף רגל 
וכי  האומנם?  אך  נראה  שטרם  דבר  ראש. 
שבהן  תמונות  מחמישים  יותר  אין  בלובר 
גברים  לצד  האישה  בעירום  להתבונן  ניתן 
אל  הולך  אינו  שאיש  אלא  מלא...  בלבוש 
את  בוחן  אינו  ההמון  להזדעזע.  כדי  הלובר 
התמונה בכללותה, לא את הנוף המיוער, לא 

לא  ברקע,  הרחצה  מן  העולה  העלמה  את 
את שגרת הפיקניק המשפחתי... כל שמעניין 
הוא  בה  ורק  ובה  בעירום,  האישה  הוא  אותו 

השד...* שכפאו  כמי  עיניו  את  נועץ 

 ,”J’accuse“ של  הנודע  למחבר  הכבוד  כל  עם  ואולם, 
יש  זולא לנקות את מאנה מכוונה פרובוקטיבית  ניסיונו של 
היטב  ידע  לא  הצייר  וכי  תמימות.  של  משמינית  יותר  בו 
מציג  שהוא  משום  היתר  בין  שערורייה,  תעורר  שיצירתו 

בעירום?  אשתו  את  הציבור  לעיני 
את הרעיון להצגת הניגוד של עירום נשי בחברת גברים 
לבושים, נטל מאנה מיצירתו הנודעת של טיציאן )המיוחסת 
שהוא  לערך(,   1509( הפסטורלי"  "הקונצרט  לג'ורג'ונה(,  גם 
ברקע,  אחת  דמות  המיוער,  הנוף  כך  הלובר.  במוזיאון  ראה 
תשומת  את  להסב  בלי  בשיחה  השקועים  הגברים  שני  וכך 

מולם.  היושבת  החליל  מנגנת  של  למערומיה  לבם 

http://www.cahiers-naturalistes.com/Salons/01-01-67.html  *
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תמונתו  היצירות.  שתי  בין  מכריע  הבדל  שקיים  אלא 
ג'ורג'ונה( היא אלגוריה. שתי הנשים בעירום  )או  של טיציאן 
הטרגית,  השירה  אלת  היא  הבאר  מן  המוזגת  ֵאלות.  הן 
לציין  ולמותר  הפסטורלית.  השירה  אלת  היא  המחללת 
שהיא  בלבד  זו  לא  בעירום,  מיתולוגית  אלה  של  שהצגתה 
המציאות  כורח  שהיא  אלא  פרובוקטיבי,  מרכיב  כל  נעדרת 

המאוחר. הרנסנס  בעידן  האסתטית 
גם  "אולימפיה".  בציורו  מאנה  חולל  נוספת  שערורייה 
ממוטיב  נלקח  הנושא  הפעם  גם  בעירום,  מדובר  הפעם 
ושל  ג'ורג'ונה  ונוס של  כגון   — גברת בבגדי חוה  מקובל של 
שלושתן   — גויה  של  ממכחולו  הערומה"  "מאיה  או  טיציאן 
רמזים  של  שורה  אולם  מלא.  בעירום  אורכן  לכל  שוכבות 
במקרה  המבקרים  זעם  את  שעוררה  זו  היא  לעין  גלויים 
מוקד  היצירה.  של  הריאליסטי  לפן  והכוונה  מאנה,  של 
כינוי  "אולימפיה",  היצירה,  של  בשמה  כבר  נמצא  הזעזוע 
נחרץ  שמבטה  זונה  ימים.  אותם  של  בפריז  צמרת  לזונת 

על  עורה  בצחות  בולטת  לבושה,  רמז  כל  נעדר  ודעתני, 
של  פאר  מזרחי, סמל  צעיף  על  פרקדן  שוכבת  רקע שחור, 
סרט  באוזניה,  פנינים  תכשיטים,  עדויה  האצולה,  מעמד 
ידה, חולצת את נעלה בתנוחה  וצמיד על  שחור על צווארה 
לה  המוגש  הפרחים  זר  אל  בביטול  מתייחסת  נונשלנטית, 
הכלב  לעומת   — השחור  החתול  אפילו  כושית.  אמה  בידי 
את  מגלם  הנאמנות,  סמל  שהוא  טיציאן  של  ונוס  בתמונת 

והזנות. הבגידה 
של  יצירתו  אור  ראתה  שנה  ובאותה  המקרה  רצה 
אולם  ונוס".  של  "לידתה   )Cabanel( קבנל  אלכסנדר 
מאנה,  ל"אולימפיה" של  שנלוותה  לשערורייה  בוטה  בניגוד 
באיור  המתמחה  אקדמי  צייר   — קבנל  של  ונוס  זכתה 
המבקרים  מכובדת.  פנים  לקבלת   — היסטוריים  אירועים 
היללו את "הארוטיציזם הנשגב" של אלת האהבה המוקפת 
צייריה  למשפחת  ראוי  כנצר  האמן  את  ותיארו  קופידונים, 
 וטיציאן.  ג'ורג'ונה  בוטיצ'לי,  דוגמת  אפרודיטה,  של 

פריז אורסיי וזיאו 1863 נ ק ר סנ א N aissance de Venus) לידתה של ונוס
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אדגר דגא — אימפרסיוניסט בעל כורחו

המדייק  נטורליסטי  מציור  דגא  אדגר  של  החריף  המעבר 
בפרטים אל אימפרסיוניזם מובהק הבא לידי ביטוי במשיחות 
שם  אי  התחולל  דרמטיים,  צבע  ובניגודי  רחבות  מכחול 
דגא,  הי"ט.  המאה  של  השבעים  שנות  של  השנייה  במחצית 
את  המקפת  ביצירתו  סופית  מגבש  לחייו,  החמישי  בעשור 

נמרצות(.  התנגד  שלה  )הגדרה  האימפרסיוניסטי  הסגנון 
בעיקר:  היבטים  בשני  הצייר  את  ריתק  הנשי  הנושא 
נזקק  ועל במת המחול. לציור נשותיו בעירום  נשים בעירום, 

את  הרוחצות  הגברות  במרחץ.  ובחר  תומכת,  לסביבה  דגא 
להיווכח  נקל  אולם  חושני,  ניחוח  להביע  אמורות  גופן 

הארוטי.  הפן  את  מהן  נוטל  הנטורליסטי  ההיבט  שהעדר 
מתנועת  הוקסם  הצייר  דגא.  של  הבלרינות  לכך  בדומה 
במינו  יחיד  צירוף  למתבונן  להעניק  וביקש  במחול,  האישה 
ותנועה אסתטית של בלט. משיחות הצבע  גוף האישה  של 
עלה  האומנם  אך  זו.  תכונה  להן  להעניק  אמורות  הרחבות 
 הצופה.  ישפוט  זה?  שילוב  להשיג  דגא  של  בידו 

י פר אוס 1885 א בלרינות — קידת סיום
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ר 1888 א  אישה רוחצת את גבה
וקיו ר נו א י או וזיאו

.1905 א  אישה חופפת את שערה
ו יק נו א ו

ור ר פ סנק אז י אר וזיאו 1890 וסורקת את שערה פריז אורסיי וזיאו 1890 א , היא מיבשת את זרועותיה עתה, כיוון שסיימה להתרח
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פול סזאן — "אבי האמנות המודרנית"

מכונה  שהוא  כפי  המודרנית",  האמנות  "אבי  סזאן,  פול 
לבין  בשיאו  האימפרסיוניזם  בין  מגשר  קרובות,  לעתים 
שלוחותיו הפוסט־אימפרסיוניסטיות דוגמת האקספרסיוניזם 
ואכן,  והמופשט.  הסוריאליזם  הקוביזם,  כגון  פלגותיו,  על 
דוגמת  אמנים  של  שורה  על  הרבה  בהשפעתו  לזלזל  אין 
בחר  סזאן  ומונדריאן.  קנדינסקי  ואף  גוגן,  פיקאסו,  מאטיס, 
על  בהיר  צבע  כגושי  נשותיו  את  שלו  ב"רוחצות"  לצייר 
ייחוד  נעדרות  הנחל. הדמויות  הירוק של שפת  רקע העשב 
הדיוק  אמני  הם  אליו  בהשוואה  ורנואר  ומאנה  ומשמעות, 

שיגעונו  היה  בעירום  הרוחצות  הנשים  מוטיב  הנטורליסטי. 
של הצייר, אשר הנציח את הנושא במאתיים ציורים בקירוב, 

הקווטרוצ'נטו. לעידן  מסגידתו  לדבריו  והושפע 
הכעורים  הצבע  גושי  את  כך  לכנות  ניתן  אם   — נשותיו 
שקבוצת  מי  משמאל,  הניצבת  הגרוטסקית  הדמות  דוגמת 
נמצאות   — אנוש  פני  להביע  אמורה  צווארה  על  הכתמים 
השוואה  הנשי.  העירום  של  האסתטי־ארוטי  לממד  מחוץ 
ויליאם   — נטורליסטי  צייר  של  רוחצות  נשים  עם  אקראית 
זאת. מדגישה   — זה  במקרה   )Bouguereau( בּוֶגרֹו  אדולף 

יורק ניו י רופו וזיאו 1875 סזא הרוחצות
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נשותיו הרוחצות של בוגרו הן התגלמות הציור האקדמי, 
לעומת  כך  פרובוקטיבי.  מחדש  הוא  מולו  סזאן  ואילו 
אצל  צבע  כתמי  נמצא  בוגרו  של  המושלמות  הפרופורציות 
סזאן. מול מערך שקול של צבעים ריאליסטיים מגיש סזאן 
של  מוקפד  דיוק  ומול  ולבן,  ירוק  צבעי  של  לכאורה  גיבוב 
אומר  זה  אין  כביכול.  אקראיות  צבע  מריחות   — המכחול 
הוא   — מדוקדק  ריאליסטי  ציור  יכולת  נעדר  שסזאן  כמובן 
מכאן  השישים.  משנות  המוקדמים  ברישומיו  זאת  הוכיח 
אסתטית  יסוד  הנחת  היא  סזאן  של  ליצירתו  שהמסד 
ולרתק אליו  המבקשת להביע את עולמו הפנימי של האמן 

בידו.  עולה  הדבר  אם  היא  השאלה  הצופה.  את 
למושא  רציונלית  משמעות  להעניק  אמורה  הלשון 
ארכיטקטוני  מבנה  "מקסים",  נוף  זה  ויהיה  ההתבוננות, 
בּוגאטי  מסוג  רכב  של  אחרון  דגם  או  השתאות"  "מעורר 
של  למקרה  וכו'.  תקדים"  "חסר  האווירודינמי  שעיצובו 
דוגמת: מושלם,  תואר  מילון שמות  עמנו  נשי שמור  עירום 
לייחס  ניתן  האומנם  וכו'.  תשוקה  מעורר  נחשק,  מושך, 
סזאן?  של  ליצירתו  לעיל  הרשימה  מן  כלשהו  תואר  שם 
אל  ארוטי  תואר  להתייחס בשם  ניסיון  לציין שכל  למותר 
או  האימפרסיוניסטי  האמן  של  הרהויות  הדמויות  שלוש 
מהתלה  אם  כי  יהיה  לא  "הרוחצת",  המכונה  הבשר  לגוש 

אירונית. 

.1882-1879  שלוש נשים רוחצות. סזא
פריז פ י פ וזיאו

.1884 רו ו ו א יאם וי  שתי נשים רוחצות
ו יק נו א ו

י פר אוס 1887 סזא הרוחצת, מבט מאחור
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 — בעירום  הרוחצות  של  הנשי  העירום  רק  לא  אולם, 
שונות  בנסיבות  עירום  גם  אלא   — מובהק  ארוטי  מוטיב 
עומדת  היא  שבו  בסכין  האוחזת  מדיאה  דוגמת  לחלוטין, 
שנשא  על  אביהם  ביאסון  כנקמתה  ילדיה  שני  את  לקטול 
כתמי  לשני  אמפתיה  בנו  יעורר  אם  ספק  אחרת,  אישה 

הנוקמת.  האם  של  בניה  שני  את  לייצג  האמורים  הצבע 
חלופה  היא  סזאן  של  שמדיאה  לציין  הראוי  מן 
לכבוד  וצוירה  דלקרואה,  של  ליצירתו  אימפרסיוניסטית 
אך  הגדול.  הצרפתי  הרומנטיקן  של  ליצירתו  שנה  עשרים 

משתווה  סזאן  של  ב"מדיאה"  האמוציונלי  המטען  האם 
של  מחזהו  עלילת  את  המכיר  הצופה  דלקרואה?  של  לזה 
פגיון  מול האם השולפת  אוריפידס אמור לעמוד המום אל 
של  תגובתו  אולם  הרכים.  ילדיה  שני  את  לרצוח  ועומדת 
הצופה מורכבת מן החיבה הטבעית שהוא רוחש כלפי שני 
דלקרואה  שאצל  בעוד  אמם.  בחיק  המתחבקים  הזאטוטים 
ודם, אצל סזאן אלה כתמי צבע  הילדים הם בני אנוש בשר 
היינו  כלל  אם  ספק  דלקרואה  של  ציורו  ואלמלא  עוד,  ולא 
 בהם.  מבחינים 

1882 סזא  מדיאה
ירי אוס קונס

1862 Delacroix קרוא  מדיאה. אז
רפ י נו א וזיאו
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ג'ובאני בולדיני — "ריאליזם אימפרסיוניסטי" 

יליד פררה, נמנה עם   ,)1931-1842  ,Boldini( ג'ובאני בולדיני 
בולדיני  זכה   1886 ציירי הדיוקנאות בתקופתו. בשנת  בכירי 
שהכיר  מי  ֶורדי,  ג'וזפה  של  דיוקנו  ציור  עם  רב  לפרסום 
הזמנות  שפע  לצייר  שהביא  מהלך  האופרה,  עולם  את  לו 
מעולם הבידור בשלהי המאה הי"ט ותחילת המאה העשרים. 

כי סגנונו אימפרסיוניסטי,  ואף  בולדיני מחמיא לנשותיו, 
הכינוי  מכאן  השלמות.  את  להציג  בניסיון  מפליג  הוא 
בפי  זכה  שבו  )הנשי(,  ההידור  אמן   —  ”Master of swish“

הביקורת.
נשים  של  דיוקנאות  בציורי  במיטבו  הוא  בולדיני 

Regnault  דיוקנה של השחקנית אליס רנו
י פר אוס 1880 יני ו

Bibesco  דיוקנה של הנסיכה לוסיל ביבסקו
י פר אוס 1911 יני ו
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בציורי  ומפליג  מחמיא  שהוא  העובדה  וזוהרות.  מפורסמות 
זיכתה  תואר,  ויפות  מושכות  כאצילות,  אותן  ומציג  הנשים 

בינלאומית.  ובקריירה  הזמנות  של  בשפע  אותו 
של  זו  הצהרתה   — חיה"  אמנות  יצירת  להיות  "ברצוני 
יורשת  אקסצנטרית,  איטלקיה   ,)Casati( קסאטי  לואיזה 
ופטרונית אמנויות, אכן תאמה את חייה של הגברת  עשירה 
יפת התואר. בין היתר הדהימה את הציבור בטיולים שערכה 
צווארה  ועל  ברצועה  קשורים  ברדלסים  גורי  שני  בחברת 
נמנו  ד'אנונציו  וגבריאל  קוקטו  ז'אן  רביד.  בתור  חי  נחש 
ארוכה.  אהבים  פרשת  ניהלה  האחרון  ועם  מחזריה,  עם 
דרומית למפרץ  ובאי קאפרי,  בוונציה לשפת התעלה  בֶתיה 
אמני  בקרב  ומי  המי  כל  של  כינוס  למקום  היו  נאפולי, 
הכול  הפוטוריסטי;  הזרם  מוזת  הייתה  לואיזה  התקופה. 
ביקשו להנציחה על הבד, משוררים הנציחו אותה בחרוזיהם, 

בקולנוע.  דמותה  את  שיחקו  ברגמן  ואינגריד  ֵלי  ויוויאן 
ואת  מחירם,  את  גבו  חשבון  ללא  פאר  חיי  זאת,  עם 
הדיווה  — עשתה  וִזקנה  נושים  רדופת   — שנותיה האחרונות 
מעור  בגלימה  לקבורה  הובאה  שם  בלונדון,  פרוטה  חסרת 
גופת אחד מכלביה, מהפקינזים האהובים  נמר כשבזרועותיה 

עליה. 
מעריציה  עם  הוא  אף  שנמנה   — בולדיני  של  ביצירתו 
 — ותשע  עשרים  בת  צעירה  שעודה   — הגברת  מופיעה   —
לעשות  מיטיב  בולדיני  שלה.  הציד  מכלבי  אחד  בחברת 
על  כך   — אימפרסיוניסטי  בסגנון  צבע  במשיחות  שימוש 
ואף על כובעה רחב השוליים. אולם  מחלצותיה של הגברת 
את פניה הוא דואג לתאר בפירוט. באופן זה מתקבל שילוב 
"ריאליזם אימפרסיוניסטי" כפי שציין זאת אחד  מוצלח של 
 ברומא.  ההיא  בעת  הבולטים  המבקרים 

 המרקיזה לואיזה קסאטי עם כלב ציד
י פר אוס 1908 יני ו
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קלוד מונה ו"הדיוק המרבי" של אמן אימפרסיוניסטי

הגברת בתמונה היא מאדאם קמיל מונה, אשת הצייר, והנער 
בעלה,  של  הקבוע  המודל  במעמד  זכתה  קמיל  בנם.  הוא 
נוף המשתרע מול בית הקיץ של הזוג בארז'נטיי,  והנוף הוא 

פריז.  של  צפוני־מערבי  פרוור 
 ,)Hoschedé( הגברת ה"פונה שמאלה" היא סוזן הושדה 
מונה.  של  השנייה  אשתו  הושדה,  אליס  מאדאם  של  בתה 

מונה  של  האימפרסיוניסטית  המופת  יצירת  סגולת 
נובעת מן השילוב המרתק של דמות האישה בטבע. השמש 

זו  לא  קמיל  של  הכחולה  ושמלתה  הדמות,  מאחורי  זורחת 
כי אם משתלבת בהם  בלבד שאינה מנוגדת לצבע השמים, 

ברקע. העננים  ובחשרת 
וניצבת  לבן  צעיף  עוטה  תכלת,  בשמלת  לבושה  קמיל 
מתאזן  התמונה  ממרכז  ימינה  מעט  מיקומה  גבעה.  בראש 
בשמשייה הירוקה המצויה מעט שמאלה מן המרכז. באופן 
זה מתקבל איזון מושלם של הדמות. מבטה הפונה שמאלה 
כך  בה.  שמתבוננים  לעובדה  מודעת  שהיא  כך  על  מעיד 

1875 ונ  גברת עם שמשייה
ו ינ וו נו א י או וזיאו

1886 ונ  גברת עם שמשייה פונה שמאלה
פריז אורסיי וזיאו
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אחת   — התמונה  בזמן.  קפואה  תנועה  של  אשליה  נוצרת 
משמונה־עשרה מפרי מכחולו של מונה — הופיעה בתערוכה 
מחמיאה  לביקורת  וזכתה  האימפרסיוניזם  של  השנייה 
ז'ורז'   — עת  באותה  בפריז  המבקרים  מבכירי  אחד  יחסית. 
את  תיאר  האימפרסיוניסטי,  בציור  נלהב  תומך  ריּבייר, 
בעת  שהוא  אפקט  המחוללת  כ"תמונה  מונה  של  יצירתו 
מרבי".  בדיוק  הנושא  את  ומתאר  במינו  יחיד  אחת  ובעונה 
הגברת  מוטיב  אל  שב  ומונה  חלפו,  שנים  אחת־עשרה 
עם השמשייה. בדומה למאדאם מונה, גם העלמה סוזן פונה 

 — הפעם  הצופה.  של  לבו  בתשומת  לזכות  כדי   — שמאלה 
בניגוד לתמונה הקודמת — השמשייה היא זו המאזנת מאחור 

במרכז.  הדמות  את 
הגברת היושבת על הדשא בגן עוטה שפע של מחלצות 
פניה  הם  לראות  שנוכל  וכל  חמוקיה,  את  המסתירות 
בדמותה  פחות  מעוניין  היה  מונה  ואכן,  והנאות.  הצעירות 
המתקבל  באפקט  הצבעים,  בשילוב  ויותר  הגברת,  של 
שמאחורי  העץ  לעלוות  מבעד  המסתננת  מאירה  משמש 
 בקריאה.  השקועה  הגבירה 

ור י ו נו א רס וו וזיאו 1872 ונ עונת האביב
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 אוגוסט רנואר —
פרידתו מן האימפרסיוניזם והשיבה אליו

כמעט,  עצומות  עיניה  המרתק,  בספרה  ...שקועה 
מאוד.  אישי  מופנם,  חיוך  קלות,  מחייכת  העלמה 
מנוכרת כליל מן הציבור הבא למוזיאון להתבונן בה. 
ואכן, אין לך דבר מענג יותר מאשר לשקוע בעלילת 
חיה  העלילה,  גיבורי  עם  מזדהה  הקוראת  הסיפור. 

מחייכת? שהיא  הוא  פלא  וכי  חייהם.  את 

המובאה היא מה"גארדיין", היומון הבריטי המהלל את יצירתו 
המייצג  כדגם  ספר"  קוראת  ה"עלמה  את  ומביא  רנואר  של 

הוא  הציור  הדבר?  כך  האומנם  אך  רנואר.  של  גאוניותו  את 
ניתן  האומנם  בשיאו.  האימפרסיוניזם  קרי:   ,1876 משנת 
לבין  הספר  בעלילת  השקועה  הגברת  בין  השוואה  לערוך 
"קולעת הצמה" הנטורליסטית המאוחרת בעשור? בין כתמי 
"הקוראת",  של  פניה  את  לגלם  האמורים  המרוח  הצבע 
לעומת החושניות הניבטת מן "הקולעת", הלא היא מאדאם 
)Valadon(, פילגשו של רנואר, מודל של ציירים  ולדון  סוזן 

עצמה?  בזכות  מוכשרת  וציירת  רבים 

פריז ר ו וזיאו 1876 רנואר יעלמה קוראת ספר פר אוס 1886 רנואר קולעת הצמה
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ורלן מארי  פול

אישה וחתולה
( F emme et C hatte)

ֲחתּוָלה. ִעם  ֲחָקה  ׂשִ ִהיא 
יַצד ּכֵ ִלְראֹות  ַמְקִסים  ָהָיה 

ִים ּתַ ְ ַהּשׁ ֶזה  ֶעֶרב  ּבְ ָעְלזּו 
ָיד. ְוַכף  ֶלף  ַהּטֶ ְצחֹורֹות 

ְכָפפֹוֶתיָה ּבִ ֵמֵעיַני  ִהיא 
ַהּנֹוֶכֶלת, יָרה  ִהְסּתִ ֵהיֵטב 

ְרֶניָה ִצּפָ ַתַער  ּכְ ַחּדֹות 
ַמֲאֶכֶלת. ַלַהב  ּכְ ּבֹוְרקֹות 

ב ְמַלּבֵ ֵסֶבר  ּבְ זֹו  ם  ּגַ
ִעים. ּסְ ׁשַ ַהּמְ ְטָפֶריָה  ְלָפה  ׁשָ

ֵלב... ָמה  ׂשָ ִהיא  ַלֲעָזאֵזל, 

ים ֵמׂשִ ִלי  ִמּבְ ְרָצה  ּפָ ְוָאז 
ְוַרן,  ל  ְלּגֵ ִהְתּגַ ׁשֶ ְצחֹוק  ּבִ
ַזְרָחן.  ֵעיֵני  ע  ַאְרּבַ ָקְרנּו 

ו ינ וו נו א רי 1885 רנואר וסקסוזן ולדון קי פו וזיאו 1882 רנואר שתי נשים צעירות בשחור

ו ינ וו נו א י או וזיאו 1875 רנואר אישה עם חתול
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רנואר עבר שתי הפיכות בחייו כאמן. הזרם האימפרסיוניסטי 
האוונגרד  סגנון  את  היווה  הי"ט  המאה  של  השבעים  בשנות 
דרכו  היה שהאמן הצעיר בראשית  ואך טבעי  הציור,  באמנות 
יבקש להשתלב במהפכה הצורנית שהובילו האימפרסיוניסטים. 
ביצירתו.  זמן  פרק  לאותו  ביטוי  היא   1876 משנת  ה"קוראת" 
אולם ההתלהבות האימפרסיוניסטית לא ארכה מעבר לשנים 
את  רנואר  נטש  השמונים  שנות  בתחילת  וכבר  ספורות, 
בעקבות  זה  היה  מעודן.  נטורליזם  והעדיף  הצבע  משיחות 
מסעו לאיטליה בשנת 1881, שם ראה את יצירות אמני הרנסנס 
והתרשם עמוקות, בעיקר מרפאל ומבוטיצ'לי. המסע שכנע את 
וכי האמת בציור שמורה לאו  האיש כי הוא מהלך בנתיב שגוי, 
דווקא במשיחות צבע רחבות כי אם בדיוק קלאסי. "הקולעת" 
של  ביצירתו  התפכחות  של  זה  לעידן  שייכת   1889 משנת 
ה"ניאו־קלאסי"  למהפך  האולטימטיבי  הביטוי  אולם  רנואר, 

.1887 משנת  "הרוחצות"  הנודעת  יצירתו  הייתה 
הסימטרי  היפוכו  הן  בנהר  הרוחצות  הנשים  חבורת  אכן, 
לעיל(,  )וראו  סזאן  של  מכחולו  פרי  זהה,  שם  בעל  ציור  של 
מחנהו  את  הנוטש  הצייר  של  גלויה  כוונות  הצהרת  בכך  ויש 
לטובת נשים חושניות, בנות בשר ודם, תחת צלליות מופשטות 

סזאן.  של  כבמקרהו  ברובן  וכעורות 
אולם "התפכחותו" של רנואר — כפי שהוא כינה זאת — לא 
שב  העשרים  המאה  של  הראשון  בעשור  וכבר  רב,  זמן  ארכה 
האמן אל סורו האימפרסיוניסטי, הגם שעתה בתוספת ההגדרה 
 הבאר".  פי  על  "האישה  היא  לכך  דוגמה  "פוסט". 

פי פי נו א וזיאו 1887 רנואר הרוחצות

יורק ניו ר רוזנ פו ריי 1910 רנואר אישה על פי הבאר
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האימפרסיוניזם כחלופה לצילום
אפשרות  כל  הייתה  לא  שלציור  אתגר  הציב  הצילום 
הנושא  של  הריאליסטי  להיבט  והכוונה  עמו,  להתמודד 
עדיין  היה  האימפרסיוניסטי  בעידן  הצילום  אמנם  ולפרטיו. 
הוא  בו  להתחרות  ניסיון  שכל  היה  ברור  אבל  בחיתוליו, 

מראש.  ידוע  כישלון 
מן  דרש  הציור  אמנות  בפני  הצילום  שהעמיד  האתגר 
אינו  הנטורליסטי  שהצילום  היבט  לעצמו  למצוא  האמן 
שהצייר  והיחיד  האחד  "הדבר  באמצעות  וזאת  לו,  מסוגל 
והכוונה  עצמו,  רנואר  שציין  כפי   — הצלם"  פני  על  בו  עדיף 
היא לפיתוח ההיבט הסובייקטיבי הנובע מעולמו הרוחני של 

רגש. מכל  החף  הצילום  לסרט  בניגוד  זאת  הצייר, 
זו  אסכולה  אמני  בעיני  מכריע  הנראה  נוסף,  יתרון 
הנעדר  הצבע  הוא  הי"ט,  המאה  של  השנייה  במחצית 
ה"אימפסטו"  טכניקת  מכאן  ההיא.  בעת  הצילום  מן  עדיין 
)impasto(, משיחות צבע מהירות על הבד האמורות להביע 
נמשחים  הצבעים  לפרטיו.  כניסה  תחת  הנושא  תמצית  את 
זה בזה כמקובל בציור ריאליסטי.  ולא מתערבים  זה  זה לצד 
אמור  העירוב  בעוד  נמרץ,  צבעוני  משטח  היא  התוצאה 

המתבונן.  בעיני  להתחולל 

הציור  של  בטכניקה  הכרוך  נוסף  יוצא  פועל 
מבחינה  הפעם  לאמן,  המשמעותי   — האימפרסיוניסטי 
בעוד  מתבצע.  הציור  שבה  המהירות  הוא   — כלכלית 
וחודשים,  שבועות  יצירתו  על  שוקד  הריאליסטי  שהצייר 
משיחות  של  בשורה  מלאכתו  את  מסיים  האימפרסיוניסט 
כך  תמונות.   — אלפי  ואף   — מאות  אחריו  ומשאיר  צבע 
וגנר  ריכרד  של  בביתו  רנואר  ביקר   1882 בינואר  למשל 
35 דקות  וצייר את דיוקנו, מלאכה שהעסיקה אותו  בפלרמו 

יותר.  ולא 
האימפסטו  משרת  מידה  באיזו  היא  הנשאלת  השאלה 
את ציורי הנשים, המהוות במקרה של רנואר קרוב למחצית 
בציור  מרכזי  נושא   — נוף  שתמונת  בעוד  יצירתו.  מכלל 
או  הים  חוף  תבואה,  שדות  אלה  ויהיו  האימפרסיוניסטי, 
רחובות פריז — פונה אל החוש האסתטי בלבד, הרי שהגברת 
יפת התואר אמורה לעורר בצופה את היצר הארוטי. האומנם 
זה של צירוף התוַאם  העלמה קוראת הספר עונה על היבט 
"יפה"  האסתטי־ארוטי? או במילים אחרות: האומנם התואר 
)שפתים(,  אדום  צבע  מכתמי  המורכבים  אלו  לפנים  יאה 
 )גבות(?  אפור  )ריסים(,  שחור 
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וינסנט ואן־גוך והמוזה שלו — זונת רחוב בהיריון

יפי האישה לאו דווקא נמנה עם סגולותיו של הצייר  מוטיב 
בבתי  מבלות  אינן  נשותיו  הגדול.  הפוסט־אימפרסיוניסטי 
הקפה של פריז ובמועדוני הלילה של עיר האורות. אין אלה 
במחלצות  הלבושות  הגבוהה  החברה  נשות  של  דיוקנאות 

תכשיטים. ועדויות  האופנה 
יום הכורעות בשדה,  נשותיו הן על פי רוב איכרות קשות 
כי  דמיון פסטורלית  הפלגת  איננו  גוך  ואן  אולם השדה של 
שלו  האיכרים  נשות  של  ובפניהן  פרך,  לעבודת  מקור  אם 

המוקדמת.  והבליה  העייפות  ניכרות 
 — הדלפון  האמן  של  באפשרותו  זה  היה  שלא  גם  מה 
אפילו רצה בכך — להעסיק דוגמניות יפיפיות לציוריו ולשלם 
וזימן לו דוגמנית חינם  להן את שכרן. עם זאת רצה המקרה 
זונת רחוב חסרת בית, אם לילדה בת חמש. את  בדמותה של 
בהיריון,  רחוב  זונת  חיבה,  בכינוי   )Sien( "סין"  היא  קלסינה, 
1881, זמן קצר לאחר בואו להאג, ואיתה  פגש ואן גוך בחורף 
הוא התגורר במשך שנתיים בדירת הסטודיו הזעירה שלו. סין 
היא המכלול  יצירותיו מאותה עת  וסדרת  מודל,  לו  שימשה 
המגובש ביותר של ציורי נשים מפרי מכחולו. בתחתית אחד 
אמנות  סוחר  תיאו,  לאחיו  שלח  שאותו  "העצבות",  מציוריו, 
משפט  האמן  רשם  הפרוטה,  חסר  באחיו  כלכלית  התומך 
ז'ול מישלה  מתוך "האישה", מסתו של ההיסטוריון הצרפתי 
מהלומת  "אין  "רנסנס":  המונח  את  שטבע  מי   ,)Michelet(
יותר לאישה מאשר הבדידות". במכתב המצורף  גורל אכזרית 

שאירע:  את  גוך  ואן  מתאר 

בהיריון  אישה  פגשתי  האחרון.  בחורף  זה  היה 
אבי  הגבר,  בידי  שננטשה  חמש  בת  ילדה  עם 
ברחוב  רגליה  את  גררה  היא  שברחמה.  הוולד 
איך  לציין  למותר   — להרוויח  מנסה  הקפוא, 
אספתי  לחם.  פת  לקנות  מנת  על  פרוטות   —
לציורים  מודל  לי  שימשה  והיא  אלי,  אותה 
יכולתי  שעליהם עבדתי בחורף. מן הסתם לא 
עליו  לישון  מצע  לה  הענקתי  אבל  לה,  לשלם 
ופת לחם לאכול. כך בעזרת האל הצלתי אותה 

גג. קורת  והעדר  הרעב  מחרפת  בתה  ואת 

שלו  המוזה  מן  נדבק  כי  במכתבו  מזכיר  לא  וינסנט 
של  לִקצו  והביאה  בגופו  ופשטה  הלכה  המחלה  בזיבה. 

במותו. ושבע  השלושים  בשנתו  והוא  האיש, 

Ryan ריא ר אוס 1882 ו וא  עצבות
י אנ ס ו רני ו נו א רי
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י סרקס י T he Great Lady הגבירה
ו וא וזיאו 1882 ו ום וא ונ

.1883 ו וא  סין תופרת
נ ו ם ר רו Boij mans נס וי וזיאו

נ ו ו ר או ר י ר קרו וזיאו 1882 ו וא סין עם סיגריה ליד הקמין
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.1882 ו וא ונ  32 ר  דיוקנה של סין
ם ר ס א ו וא וזיאו

.1883 ו וא  סין ובתה ביום גשום
י פר אוס
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ם ר ס א וזיאום רייקס 1885 ו וא לבנה בת איכרים במצנפת

חיבה  הייתה   — פרוטה  חסר  צייר  בעצמו   — גוך  לואן 
נושא  ובפרט לנשות האיכרים,  מיוחדת למעמד הפרולטארי, 
עבודותיו   .1885—1881 השנים  בין  בעיקר  התמסר  אליו 
האיכרים  בת  את  חיובי  באור  להציג  אמורות  זה  בתחום 
דיוקנה  חג.  ביום  אם  ובין  במלאכתה  אם  בין  היום,  קשת 

לו  שימש   )Gordina de( Groot גרוט  דה  גורדינה  של 
והוא ביצע זאת בנאמנות  לעיצוב פניהן של נשות האיכרים 
בתחילת  איכרים  בת   — מגורדינה  מנע  לא  כאשר  אכזרית 
שנות העשרים לחייה בעת ההיא — את ההיבט הריאליסטי 
 הנשי.  הכיעור  של 
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מאֹוּברי בירדסלי ועד אר�נובו
גוסטב קלימט

.1896 י ס יר  ליזיסטרטה נושאת את דבריה בפני נשות אתונה
י ר אוס יי א רסי אוני ספריי יס אקרופו נ ר יזיס ו ספר ר

פרק 19
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אוברי בירדסלי — "אם אינני גרוטסקי אינני ולא כלום"

הנקי  הקו  צייר   — הפרדוקס  אמן  "בירדסלי, 
המזוהם."** והתוכן 

)Art Nouveau( אינו חסר דמויות ביזאריות  עידן האר־נובו 
גוסטב קלימט. אולם  ועד  ויוצאות דופן, החל בטולוז לוטרק 
אמן   ,)1898-1872( בירדסלי  באוברי  יתחרה  לא  מהם  איש 
חילול  שיסוי,  "...זוהמה,  והפורנו.  הפרובוקציה  הפרדוקס, 
אלו  ביטויים  היקר..."  כל  ביזוי  פריצות,  הפקרות,  קודש, 
העת  בעיתונות  בירדסלי  של  פניו  את  קיבלו  להם  ודומים 
אולם  מרישומיו.  באחד  הפרובוקטיבי  הפן  למראה  ההיא 
מן  באוזני אמן  כביקורת קטלנית  היה להישמע  מה שעלול 
מלאכי  מפי  הלל  כשיר  הצעיר  האמן  באוזני  צלצל  השורה, 

נמנענו מלהביא את רישומי הפורנו של בירדסלי המעוררים   *
טעם רע גם היום כמו בעת ההיא. תמונה זו אפוא היא בבחינת 

יוצא מן הכלל המעיד על הכלל.
 Snodgrass, Chris. Aubrey Beardsley: Dandy of the  **

Grotesque. N.Y. Oxford University Press. 1995.

וארוטיקה גרוטסקית היו הנושאים  שרת. דמויות פרוורטיות 
עבודותיו  שתי  את  הגודשות  אלו  והן  ביצירתו,  המרכזיים 
העיקריות: איוריו ל"ליזיסטרטה", הקומדיה של אריסטופנס, 

 .)1894( ויילד  אוסקר  של  מחזהו  ול"שלומית", 
הגם   — נאמנה  בירדסלי  של  יצירתו  משקפת  זאת,  עם 
ֶאּפֹוק  ל  הּבֶ של  הדקדנטי  העידן  את   — גורפת  שבהקצנה 
את  מועטה  לא  במידה  המסביר  נוסף,  פן  והאר־נובו. 
קלימט  לגוסטב  בדומה  וזאת   — בירדסלי  של  הגרוטסקה 
זמן של  לפרק  נדחקת  יצירתו  תקופת  ומחלתו.  גילו  הוא   —

בלבד. שנים  חמש 
עשרים  בגיל  בעיתונות  דרכו  את  החל  הצעיר  האמן 
שאול.  זמן  על  חי  שהוא  לכך  ומודע  חוליים  מוכה  כשהוא 
זמן ממושך של שכיב  ואכן, בגיל עשרים חמש, לאחר פרק 

משחפת.  מת  מרע, 
נשותיו של אוברי בירדסלי לא זו בלבד שאינן נופלות מן 
במפורש.  עליו  עולות  אם  כי  הוויקטוריאנית,  בחברה  הגבר 

 ליזיסטרטה תוקעת ענ ע זית —
י ס יר סמל השלום — בפתחו של פין ענק. 

.1894 י ס יר  סאטיר)ה(
ורי ס ו א ור אר ו איור

.1896 י ס יר  ריקוד בטן. 
ויי אוסקר י ו ו
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ופרסום  "לזכות ביחסי ציבור  בירדסלי, הרדיקל, מי שביקש 
זעזוע המעמד הבורגני", הבין היטב שאין לך כלי  באמצעות 
הוויקטוריאני  השוביניזם  את  באמצעותו  לזעזע  יותר  טוב 
ועצמאית.  משכלת  חושנית,  אישה  של  בוטה  תיאור  מאשר 
לא  אם  מאה  בחצי  תקופתו  את  הקדים  להודות,  יש  בכך, 
וזכה בשם עולם. אכן הישג לא מבוטל לאמן שנאסף  יותר, 

בלבד.  כ"ה  בן  והוא  עמיו  אל 
את  לזעזע  יותר  פרובוקטיבית  דרך  תימצא  אם  ספק 
דמות  לסאטיר  להעניק  מאשר  הוויקטוריאני  המוסר  ערכי 
נשית. אמנם המיתולוגיה יודעת גם סאטירות ממין נקבה, אך 
בתודעתו של המשכיל הבריטי חרוטה דמותו של הסאטיר 
הזכר שהוא התגלמות הפריצות במיתולוגיה. להופכו לנקבה 
והיה  גרוטסקה,  אכן  זו  נוצרי,  קדוש  הילת  לו  להוסיף  ועוד 
אינני  "אם  זה:  מהיבט  אמנותו  את  שהגדיר  עצמו  הצייר  זה 

כלום".  ולא  אינני  גרוטסקי, 
בדורו  אחר  אמן  מכל  יותר  שנקלע  כמי  בירדסלי, 
ימיו, ראה איורים  להתנגשות בלתי פוסקת עם הצנזורה בת 
ידי הצנזור. בהקשר לכך כתב האמן  נדחים על  רבים משלו 

 Because“ במילים  הפותח  מידידיו,  לאחד  קולע  חמשיר 
:”one figure was undressed

ה, ֲעֻרּמָ ֻמּיֹות  ַהּדְ ַאַחת  ׁשֶ יָון   ּכֵ
ִלְדָמָמה. ְוָהָיה  ּיּור  ַהּצִ ר   ֻהּדַ

ָבר, ַהּדָ ָנֶאה   לֹא 
נֹאַמר א  ּמָ ׁשֶ  ֲאָבל 

ְלָבָמה?  ּיּור  ַהּצִ ה  ִיְזּכֶ עֹוד  אּוַלי  י  ּכִ

ל"שלומית".  איוריו  רוב  את  פסלה  הצנזורה  ואכן 
את  מאיירים  אמנם  הטווס(  חצאית  )ראו:  הטווס  כנפי 
החצאית השחורה, אולם דמותו מופיעה גם כמו בתוך מעטה 

הציור.  של  העליון  השמאלי  בחלקו  ענן  של 
הנורמטיבית  גזרתה  את  המצרה  הפנטסטית  ההפרזה 
של האישה בציור "הכובע השחור" היא ככל הנראה בדיחה 
גם הניגוד הדרמטי בין  על חשבון המחוך הוויקטוריאני. כך 
יותר  מאוחר  שהיה  סגנון  הרקע,  ללובן  המחלצות  ְשחור 
 האר־נובו.  בציור  אסתטית  יסוד  להנחת 

י נ יו רו ו רא תמורת המחול
ויי אוסקר י ו ו 1896 י ס יר

.1894 י ס יר  חצאית הטווס
ס וס ס רי קיי נו א פו וזיאו

.1894 י ס יר  הכובע השחור
י ר אוס יי א אי רסי אוני ספריי
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La Belle Epoque — עידן היופי

.(Drek sel  אליזבת דרקסל 
י פר אוס 1904 יני ו אני ו

.(How ard-J ohnston ג'ונסטון  הגברת הווארד
י פר אוס 1906 יני ו
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הי"ט  המאה  בשלהי  באירופה  שנשבה  האופטימיות  רוח 
סיום  היה  בהם  שהעיקרי  מקורות,  של  משורה  נבעה 
מעצמות־העל  שתי  לייצוב  שהביא  צרפת־פרוסיה,  מלחמת 
והעוינות  המלחמות  פרשת  שהנה  תחושה  והעניק  ביבשת 
תרבות  זכתה  אחת  ובעונה  בעת  ִקצה.  אל  באה  עמים  בין 
המערב לזינוק נחשוני, חסר תקדים בקורותיה — של המדע 
סטפן  היה  סרקסטית  ברוח  זאת  שסיכם  מי  והטכנולוגיה. 

אתמול": של  "העולם  בספרו  צוויג 

את  שהוביל  זה  הוא  הליברלי  האידיאליזם 
עולה  היא  הנה  כי  לאמונה  הי"ט  המאה  שלהי 
שבכל  "הטוב  אל  האדם  את  המוביל  נתיב  על 
רעב,  ימי  ובהן  הקודמות  התקופות  העולמות". 
יורשת  הִקדמה  והנה  חלפו,  ומגפות  מלחמה 
בתוך  והלאה  מעתה  הדתית.  האמונה  את 
והאכזריות  יחדל הרשע,  עשורים בודדים בלבד 
לפלאי  תודות  זאת  כל  העולם...  מן  תעבור 

החושך  חדל  בלילות  הנה,  והטכנולוגיה.  המדע 
והרחובות מוארים בפנסי חשמל, תודות לטלפון 
יכול האדם לשוחח עם רעהו במרחקים, הנסיעה 
במרכבה ללא סוסים היא מהירה ובטוחה, אדם 
המעופף באוויר מגשים את חלומו של איקרוס. 
מֹותרות שאך אמש היו נחלת האצולה חודרים 
אל ביתו של מעמד הביניים. המים זורמים ושוב 
הייתה  התברואה  בחצר.  במשאבה  צורך  אין 
דינו של  ואיננה.  והזוהמה נעלמה  לנחלת הכלל 
נגזר להיעלם אף הוא. האדם עצמו בריא,  העוני 
את  מעצב  הספורט  מבעבר.  יותר  ונאה  חזק 
בחברה  שלמים  ציבורים  זוכים  שנה  מדי  גופו. 
אף  העוני  תופעת  הסוציאלי.  מעמדם  לשיפור 
הפרט  של  זכויותיו  עליה...  שנתגבר  דומה  היא 
על  להגן  מיטיבה  והחברה  תקדים,  חסרי  הם 

מתקדמת.  חוקים  מערכת  באמצעות  עצמה 

י פר אוס 1904 יני ו יהגבירה עם הכובע השחור פר אוס 1906 יני ו העלמה עם פרחי הליל 
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פריז.  היא   — זאת  מרמז  שהשם  כפי   — ֶאּפֹוק  ל  הּבֶ בירת 
מותו מתהפך  ועם   ,1890 בשנת  לעולמו  הלך  גוך  ואן  וינסנט 
 — סוגותיו  על  האקספרסיוניזם  האימפרסיוניסטי.  הגלגל 
דרכם.  את  החלו  והמופשט,  הקוביזם  הפוביזם,  הסימבוליזם, 
אנרי  גוגן,  פול   ,)Bonnard( בונאר  פייר  ירשו  גוך  ואן  את 
הצעיר,  פיקאסו  ופבלו  לוטרק  טולוז  רוסו,  הנרי  מאטיס, 
העושה את צעדיו הראשונים. למותר לציין שבמסגרת אותה 
זכתה האישה למעמד  היא "שמחת החיים",   ,Joie de vivre
חסר תקדים, ולא רק באמנות האימפרסיוניסטית. הליברליזם 
והבימה הקלה.  וראשונה בפריחת הקברט  לביטוי בראש  בא 
מיבוא  הונו  את  הנובוריש המקומי, שעשה  בהם  הימים  אלה 
את  שהחנה  כיוון  צרפת,  של  המושבות  מאחת  גלם  חומרי 
כוסית  לוגם  רוז',  המולן  במועדון  יושב  בסמוך,  שלו  הפז'ו 
את  החושפות  קאן־קאן  ברקדניות  עיניו  את  ומזין  שמפניה 
ירכיהן לעיניו. טולוז לוטרק היטיב להנציח מעמדים מסוג זה. 
יליד  איטלקי   ,)1931-1842  ,Boldini( בולדיני  ג'ובאני 
אפוק.  הבל  של  הדיוקנאות  ציירי  צמרת  עם  נמנה  פררה, 
בביקורו הראשון בפריז קלט האיש במהרה שאם יש ברצונו 
1871 העתיק  לזכות בהצלחה, הרי שזהו המקום. ואכן, בשנת 
מציירי  לאחד  הפך  ובמהרה  האורות,  עיר  אל  משכנו  את 

הגבוהה. בחברה  המבוקשים  הפורטרט 
מניו  הגבוהה  החברה  ואשת  סופרת  דֶרקֶסל,  אליזבת 
יפות תואר,  יורק, היא דגם מייצג לסגנונו של בולדיני: נשים 

ביטחון  של  וחיוך  על  אל  אסוף  שיער  עם  קומה,  גבוהות 
דעת  קלות  מביעה  הגוף  שפת  שפתיהן.  על  נסוך  עצמי 
בבחינת  שמאל,  יד  בתנועת  בעיקר  לביטוי  הבאה  מאופקת 
והמבט בכיוון הנגדי לתנועת הגוף  "עד כאן". הטיית הראש 
הגולשות  המחלצות  ושפע  דרמטית,  נימה  לחולל  נועדו 

הגברת. של  האריסטוקרטי  למעמדה  עדות  הן  ארצה 
הייתה  הסקוטית",  "היפיפייה  ג'ונסטון,  הווארד  הגברת 
ירשה  הבעל  של  מותו  עם  בריטי.  הון  בעל  של  אשתו 
לעצמה  פילסה  הנאה  ובסכום  הונו,  את  העליזה  האלמנה 

שנית.  ונישאה  פריז  אצולת  חוגי  אל  נתיב 
ג'ונסטון הוא העתק  ביסודו של דבר דיוקנה של הליידי 
ככל  ביקש  שבה  הפנים  הבעת  למעט  דרקסל,  אליזבת  של 
הגברת  של  הנחוש  מאופיה  משהו  להביא  הצייר  הנראה 
המפלסת את דרכה אל העילית החברתית בכספי הירושה. 
ארוטי  קו  מציג  הלילך"  פרחי  עם  "הליידי  של  דיוקנה 
מעודן הנובע מן החיוך המאושר, הגלימה השקופה למחצה 
זה( על חזה  זר הלילך הממוקם )בשלב  הגולשת מן השכם, 
האינטימיות  מרכיבי  הם  אלה  כל  הפזור...  השיער  העלמה, 
הקורנת מן הדיוקן. מנגד, הגבירה עם הכובע השחור קורנת 

אלגנטית.  ודעתנות  נחישות 
נשות  של  ללבן  להבין  נקל  הדיוקנאות  שני  למראה 
בולדיני  של  פתחו  על  המחזרות  באירופה,  הגבוהה  החברה 
 דיוקנן.  לציור  בהזמנות 
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אלפונס מּוָכה — אמן הּכרזות
 ,Mucha( מוכה  אלפונס   .1894 שנת  המולד  בחג  זה  היה 
לעשות  ששאף  ההיא  בעת  אלמוני  צ'כי  אמן   ,)1939-1860
בפריז  הדפוס  מבתי  באחד  ביקר  האורות,  בעיר  קריירה 
עיסוקו  אגב  צנוע.  עת  לכתב  להציע  שביקש  איוריו  בעניין 
לכבוד  בפוסטר  דחוף  צורך  שיש  השמועה  לאוזניו  הגיעה 
בעת  הבולטת  השחקנית  ברנאר,  שרה  של  בכורה  הופעת 
את  ולהכין  לעצב  התנדב  מוכה  הרנסנס".  ב"תיאטרון  ההיא 
הפוסטר בתוך שבועיים, ואכן, מקץ ארבעה־עשר יום המלאכה 
 ,)Sardou( סרדו  ויקטוריאן  של  למלודרמה  מוכנה  הייתה 
פריז  בחוצות  שנתלה  הפוסטר   .)Gismonda( "ג'יסמונדה" 
את  לפגוש  ביקשה  היא  ברנאר.  של  התלהבותה  את  עורר 

שנים.  לשש  בחוזה  זכה  ומוכה  הכירו,  השניים  האמן, 
שהועלו  למחזות  ותלבושות  במה  עיצוב  לל  ּכָ החוזה 
וכן שורה ארוכה של פוסטרים שנתלו  ב"תיאטרון הרנסנס", 
יחסי  של  הכלל  מן  יוצא  מַקדם   — האורות  עיר  בחוצות 
הסגנון  לכוכב  לילה  בן  ממש  שהפך  אלמוני  לאמן  ציבור 

החדש. 
זכה  ואלפונס מוכה  יצא שמו של האיש ברבים,  במהרה 
"הכוהן הגדול של סגנון האר־נובו", כפי שכתב עליו  לתואר 
אחד המבקרים הבכירים בפריז באותה עת, מחמאה חסרת 
של  זעמו  את  עורר  הנכבד  התואר  אולם  זר.  לאמן  תקדים 
הפחות  לכל  או  מוכה"  "סגנון  הכינוי  את  שהעדיף  הצייר, 

הצ'כי".  "הסגנון 
ההיסטורי  הרומן  גיבורת  היא   )Salammbo( סלמבו 
קצר  זמן  בקרתגו  מתרחשת  העלילה  פלובר.  גוסטב  של 
ובתו  לאחר המלחמה הפונית הראשונה. סלמבו היא כוהנת 
חניבעל.  של  ואביו  קרתגו  צבא  מפקד  רָקה,  ּבַ חמילֶקר  של 
)Matho(, מפקד  לרוע מזלה היא מושא תשוקתו של מאתו 
צבא שכירי חרב העוין את חמילקר. מאתו שודד את צעיף 

סלמבו.  של  הגלויים  שדיה  מכאן   — האלילה 
פרסום  עם  פלובר  של  הגדולה  הצלחתו  לאחר  זה  היה 
של  מכחולו  מפרי  הספר  שער  איור  בובארי".  "מאדאם 
אנשי  של  למלבושם  היסטורי  קשר  כל  אמנם  נעדר  מוכה 
של  יצירתו  הצלחת  אך  לפנה"ס,  השלישית  במאה  קרתגו 
הניבה דגש על הסגנון הקלאסי  מוכה  המאוירת בידי  פלובר 

הימים.  אותם  באופנת 
 La( הרומן של אלכסנדר דיומא, "הגברת עם הקמליות" 
לבמה  עצמו  דיומא  בידי  הומחז   ,)Dame aux camélias

רפי  ו י רנאר ר ם ג'סמונדה ר פוס
י פר אוס 1894 ו
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י פר אוס 1896 ו רפי ו י סלמבו 

י פר אוס 1896 ו רפי ו י הגברת עם הקמליות  י פר אוס 1897 ו עלמה מעשנת סיגריה. 
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1848 וזכה להצלחה חסרת  זמן קצר לאחר שראה אור בשנת 
זונת  של  עלילותיה  את  המגולל  המעשה  סיפור  תקדים. 
 courtisane  — "קורטיזן"  הצרפתי  )הביטוי  בפריז  צמרת 
פחות(,  וולגרי  אופי  נושא  צמרת"  ל"זונת  המתורגם   —
המחזה  טרוויאטה".  "לה  לאופרה  ורדי  ג'וזפה  את  שימש 
תורגם לעשרות שפות, הוצג בברודוויי בלבד ב־16 גרסאות, 
עבור  ברנאר  בשרה  החל  וקולנוע,  תיאטרון  ושחקניות 
לשחק  זכו  אדג'ני,  באיזבל  וכלה  גרבו,  וגרטה  גיש  בליליאן 

בשחפת.  החולה  הקורטיזנה  דמות  את 
המחזה הועלה במספר תיאטראות בצרפת, אולם ההצלחה 
הגדולה ביותר הייתה ההצגה בכיכובה של שרה ברנאר בעונת 
ועד  ומאז  תרבותי,  לאייקון  הפך  מוכה  של  הפוסטר   .1896
היום הוא זה המעטר את המודעות למחזה ולעטיפות הרומן, 

דיומא.  של  העברי  לתרגום  גם  היתר  בין 

והוא נמנה  ליפי האישה תפקיד מרכזי בציוריו של מוכה, 
בדמויות  העונות  ארבע  את  שציירו  האמנים  קבוצת  עם 
עוטות  יפיפיות,  כצעירות  גבירותיו  את  מצייר  מוכה  נשים. 
ניאו־קלאסי, מוקפות בשפע פרחים היוצרים  מחלצות בסגנון 
לעתים חזות של הילה סביב ראשיהן שופעי השיער. לדעתו 
יפי  לשדר מסר של  מנת  על  רק  קיימת  האמנות  מוכה  של 

עוד.  ולא  האישה, 
איוריו לחברות מסחריות, כגון פרסום משקאות חריפים 
יפת  עלמה  של  דמות  מקרה  בכל  מתארים  סיגריות,  או 
את  לבטא  האמור   ,1897 משנת  "הפרי"  איור  כך  תואר. 
שפע הפרי של אחת החברות המסחריות המתמחות בשיווק 
גברי  היה  הי"ט  המאה  בשלהי  העישון  שמנהג  ואף  פירות; 
האמן  מוסר  לסיגריות  הפרסומת  את  גם  לחלוטין,  כמעט 
 תואר.  יפת  עלמה  בידי 

 הפרי.
.1897  ו
י פר אוס
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טולוז לוטרק — הננס ודיבוק הנשים

של  במה  ֵשם  הוא  הגרגרנית(   —  La Goulue( גּולּו"  "לה 
)Weber(, מי  ובר  יהודייה מאלזאס, לואיז  רקדנית קאן־קאן 
שזכתה לקריירה מרשימה בפריז עם פתיחת מועדון המולן 
רוז', לא מעט בזכותו של טולוז לוטרק, שעיצב את דמותה 

המועדון.  פתיחת  לכבוד  הפוסטר  גבי  על 
ובשיא  גולו זכתה לכינוי הנכבד "מלכת המונמרטר",  לה 
הקריירה הייתה האמנית היקרה ביותר בעיר האורות. אולם 
ולזכות  המהולל  המועדון  מן  להינתק  בלבה  גמרה  הגברת 
אלא  צרפת.  ברחבי  פרטיות  בהופעות  ובממון  בקריירה 
פרוטה.  ללא  נותרה  ולואיז  לחלוטין,  ההופעות כשל  שמסע 
והיא אכן  רוז',  הייתה לשוב למולן  והיחידה  הברירה האחת 

עשתה זאת, אך הפעם בתור רוכלת סיגריות וגפרורים בפינת 
הבשר  עבת  בתגרנית  זיהה  לא  איש  למועדון.  הסמוך  רחוב 

העבר.  מן  הקאן־קאן  מלכת  את  הנבולות  הפנים  ובעלת 
הנמוכה,  לקומתו  ביחס  מתמיד  ללעג  יעד  היה  לוטרק 
רגליו  בין  פרופורציה  בהעדר  בעיקר  ביטוי  לידי  שבאה 
בשל  גנטי  כשל  תוצאת  והמלא,  הדחוס  לגופו  הקצרות 
נישואים במשפחה. את חרפתו טבל האיש במשקה, תופעה 
מחיר  האיש  מן  תבע  האלכוהול  בריאות.  לו  הוסיפה  שלא 
בשל  לוודאי  קרוב   — ממילא  הרעוע  הפיזי,  ומצבו  יקר, 
בסטודיו  שאירח  הזונות  מאחת  נדבק  שבה  העגבת  מחלת 
בסנטוריום,  בנה  את  אשפזה  אמו  במהרה.  הידרדר   — שלו 

כניסתה של ָלה גּולּו אל מועדון המולן רוז' 
.1892 רק ו  מלווה בשתי חברותיה

יורק ניו רני ו נו א וזיאו
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נאסף  ארוכים  גסיסה  חודשי  ולאחר  הועיל,  לא  דבר  אולם 
במותו.   36 בן  והוא  האריסטוקרטיים  אבותיו  אל  לוטרק 

ולוטרק  כן, כאשר מדובר בחיים על זמן שאול —  הנה כי 
צלע  הצרפתי  בצייר  לראות  ניתן   — לגורלו  היטב  ער  היה 

קלימט.  וגוסטב  בירדסלי  אוברי  עם  יחד  נכבד  במשולש 
רעיו  שני  עם  ההשוואה  זה  במקרה  וגם   — זו  עובדה 
— הפכה את  דרשני  אומרת  ובבריטניה  למקצוע באוסטריה 
הציור,  כן  מול  ולילות  ימים  העושה  לוורקוהוליק  האיש 
יצירות  מ־400,  פחות  בלא  ביטוי  לידי  שבאה  תופעה 
עשרים  של  נכבדת  תפוקה  אכן  בקירוב.  רישומים  ו־000, 
יצירת אמנות אחת בפחות משבוע  שנות עבודה, שפירושה 

ימים.
האמנים  רובע  מונמרטר,  נשות  חייו.  מוקד  היו  נשים 
ביקש  נשים שבאמצעותן  הבוגרים.  ימיו  רוב  שבו עשה את 
אותן  צייר  הוא  משמע.  תרתי   — נחיתות  רגשי  על  לגבור 
הציבוריים  בגנים  רוז',  המולן  במועדון  פריז,  של  בקברטים 
הסמוך  מֹולן  ברחוב  הזונות  בבית  בעיקר  אך  העיר,  של 
למועדון הנודע. לוטרק לא ביקש לייפות את נשותיו. אפילו 
שבו  )שם  הגרגרנית   — גולו  לה  מדאם  היא  ובר,  לואיז  את 
העובדה שנהגה לשתות את שאריות המשקה  בזכות  זכתה 
ריקוד  ונסיכת  המונמרטר  מלכת  המועדון(,  מבקרי  של 
הקאן־קאן הנודעת ביופיה, צייר נפולת שדיים ובמבע חמוץ, 

מימין.  רעותה  של  יופיה  לנוכח  שאת  ביתר  הבולט 
)Avril(, עוד צעירה יפת תואר העושה  ג'יין אבריל  כך גם 
בפוסטר  דמותה  קאן־קאן.  רוקדת  ובלילות  מזנות  לחייה 
פרי מכחולו של לוטרק הזניקה את הקריירה של הרקדנית, 
במולן  הבמה  לכוכבת  הפכה  גולו  לה  של  פרישתה  ולאחר 
 רוז'. 

.1892 רק ו ר פוס A v ril ג'יין אבריל

רפ י א רק ו וז ו וזיאו 1894 רק ו הנשיקה י פר אוס 1890 רק ו שתי זונות המכינות עצמן למלאכת יומן. 
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.1896 רק ו  אישה סורקת שערה
רפ י א רק ו וז ו וזיאו

.1894 רק ו  נשות בית הזונות ברח' מֹולן בתור לבדיקת עגבת
ו ינ וו נו א י או רי

.1892 רק ו  שתי נשים רוקדות ולס
י פר אוס

.1893 רק ו  זונות בציפייה ללקוחות בסלון הבורדל ברחוב דה מֹולן
רפ י א רק ו וז ו וזיאו
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נערות גיבסון — בחיפוש אחר אידיאל היופי

תהליך   — ועיתונים  עת  בכתבי  האמריקני  השוק  הצפת  עם 
שהחל עם המהפכה התעשייתית עוד במחצית השנייה של 
והקריקטוריסט.  — התייצב מקומו של המאייר  הי"ט  המאה 
 Charles( גיבסון  דנה  צ'רלס  היה  שבהם  הבולטים  אחד 
גיבסון  של  עבודתו  במרכז   .)1944-1874  ,Dana Gibson
עמד אידיאל היופי הנשי בביטויו האמריקני. גיבסון, המושפע 
ביופיה  האמין  ההיא,  בעת  הפופולרי  הדרוויניזם  מעקרונות 
הרב־גזעי: העירוב  בזכות  האמריקנית  האישה  של  המיוחד 

מכולן,  היפה  היא  האמריקנית  האישה 
הטבעית  שהברירה  העובדה  בזכות  וזאת 
של  יוצא  פוַעל  מאליה,  מובנת  היא  בארצנו 
החברה  בבסיס  המצוי  הגזעי  ההיתוך  כור 
הברירה  של  יתרונה  מכאן  האמריקנית. 
ואכן, האישה האמריקנית של מחר  הטבעית. 

יותר מזו של היום. היא תהיה  יפה  תהיה אף 
הרבים  הגזעים  סגולות  כל  של  מעולה  מיזוג 

האמריקני.* עמנו  את  המרכיבים 

 .Gibson girl  — גיבסון"  "נערת  לעולם  באה  כך 
יוזמת  דעתנית,  עצמי,  ביטחון  בעלת  קומה,  גבוהת  יפיפייה 
השמלה  את  חפץ  עוד  בו  אין  ככלי  משליכה  היא  ואמיצה. 
טפחיים  ואף  טפח  ומגלה  ארצה,  הנגררת  הוויקטוריאנית 

הים.  בשפת  או  הגולף  מגרש  על  קצרה  בחצאית 
הסלונים,  מאשת  גיבסון  זכה  גבירותיו  לציורי  בהשראה 
)Langhorne(. היה זה באירוע חברתי  הגברת איירין לנגהורן 
הצייר,  אל  ופניה  סמוך  בשולחן  ישבה  איירין  יורק.  בניו 

 Marshall, Edward, “The Gibson Girl Analyzed By Her  *
Originator“. The New York Times. http://sundaymagazine.

org/2010/11.
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הגברת.  של  רישום  להכין  מיהר  מיופיה  שהתפעל  וגיבסון 
לאחר  ספורים  חודשים  גיבסון".  "נערת  סגנון  לעולם  בא  כך 
איירין  את  גיבסון  נשא   — מפרך  חיזורים  מסע  מקץ   — מכן 
לאישה ואף נטל חלק בפעילותה הציבורית של הגברת רבת 
הפעלים, לוחמת לזכויות האישה, מעורבת פוליטית במפלגה 

ואינטליגנטית. דעתנית  זוהרת,  יפיפייה  הדמוקרטית, 
לשורה  שזכתה  השפעה  רבת  מוזה  עוד  נוספת,  עלמה 
נזביט  אוולין  הייתה  גיבסון,  של  מידו  רישומים  של 

נערת  לציירים,  מודל  סקסית,  כרזות  דוגמנית   ,)Nesbit)
בדמות  גיבסון  צייר  אותה  לילה.  מועדוני  ורקדנית  מקהלה 
הצייר.  את  הנשי שריתק  למסתורין  עדות  סימן שאלה,  של 
הפאם  היבט  הוא  גיבסון"  "נערות  את  המאפיין  נוסף  פן 
לכך  אופייני  המאוהב.  בגבר  המתעללת  היפיפייה  פטאל, 
הוא הרישום בעל השם האירוני "המין החלש", שבו בוחנות 
ברכיו  על  הכורע  גברבר  מגדלת  בזכוכית  יפיפיות  ארבע 
 לחסדיהן.  ומתחנן 

.1905 סו י ור נ איירי נערת גיבסון

.1907 סו י י נז י אוו יוקנ אישה — סימן השאלה הנצחי .1904 סו י המין החלש
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גוסטב קלימט — חרדת העגבת

אוטופורטרט.  לצייר  בדעתי  עלה  לא  מעולם 
יותר משאני מתעניין בעצמי אני מגלה עניין 
המעוניין  בנשים...  וראשונה  ובראש  בזולת, 
בתמונות  יתבונן  שניים  או  דבר  עלי  לדעת 

נשותי... 

קלימט* גוסטב 

fr.wikipedia.org/wiki/Gustav_ Klimt  *

34 מטר רוחבו ושני מטר גובהו, אמור להציג  הפרסקו הענק, 
את חפצו של האדם באושר בעולם של ייסורים, סבל ופיתוי. 
עולם שבו האדם נאבק לא רק בכוחות ההרס מבחוץ אלא גם 
בחולשתו שלו. הקטע לעיל מציג את שלוש הגורגונות, בנותיו 
המופיע  המחריבה,  הסופה  מפלצת  )טייפון(,  טיפאיוס  של 
בדמותו של נחש ענק הפוער את מלתעותיו. השלוש הן חולי, 
טירוף ומוות. לימינו של טיפאיוס נמצא את תאוותנות היצר, 

לפיתוי.  והכניעה  ההפקרות 
בעגבת,  בנעוריו  נדבק  אשר  הצייר  של  אישי  וידוי  זהו 

וינ 1902 י ק וס פר  פרסקו בטהובן
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משבץ  למותו  הביא  ואשר  חייו  ימי  כל  חרד  שממנו  חולי 
במותו.  ושש  חמישים  בן  והוא  לב 

היריעה  רחב  הפרסקו  של  והאחרון  השלישי  בחלקו 
שהוא  לשמחה  האודה  מתוך  שילר  של  מילותיו  את  נמצא 

בטהובן:  של  התשיעית  לסימפוניה  חיבר 

Seid umschlungen, Millionen! 
Diesen Kuß der ganzen Welt!

ֶחֶלד ֵני  ּבְ ִרְבבֹות  דּו   ִהְתַלּכְ
ֵבל ּתֵ ִלְמלֹוא  יָקה  ׁשִ ַהּנְ זֹו 

תעשיין  של  אשתו  בלוך־באואר,  ָאֶדֶלה  של  דיוקנה 
ופטרון אמנויות, פרדיננד בלוך־באואר,  יהודי־אוסטרי אמיד 
העולם  מלחמת  בימי  בעלה.  ידי  על  קלימט  אצל  הוזמנה 
 — יצירותיו של קלימט  יתר  — עם  הוחרמה  היצירה  השנייה 
בידי המשטר הנאצי. לאחר המלחמה עברה התמונה לרשות 
למכירה  הוצגה   2006 ובשנת  בלוך־באואר,  משפחת  קרובי 
מיליון   135 תמורת  לאודר  רונלד  ידי  על  נרכשה  פומבית, 
מן  יורק.  בניו  החדשה"  ל"גלריה  ידו  על  ונתרמה   ,) ( דולר 
פעם  אי  ששולם  ביותר  הגבוה  המחיר  שזהו  לציין  הראוי 

אמנות.  יצירת  תמורת 
ביוני 1902 ביקר אוגוסט רודן — בשיא גדולתו בעת ההיא 
ביקר  רודן  קלימט.  גוסטב  את  לפגוש  והתבקש  בווינה,   —
בתערוכת יצירותיו של הצייר האוסטרי, והשניים ישבו לשוחח 
על ספסל בגן ציבורי. אכן שוחחו, ועם זאת לא יכלו להתיק 

לעברו  גחן  רודן  בסמוך.  שישבו  יפיפיות  משתי  עיניהם  את 
באווירה  התנסיתי  לא  לכן  קודם  "מעולם  ולחש:  קלימט  של 
התערוכה  בטהובן,  של  לכבודו  שלך  המזהיר  הפרסקו  שכזו, 
הזאת,  המוזיקה  הזה,  הגן  ועכשיו  נשכחת,  הבלתי  המופלאה, 
קלימט  זאת?"  לכל  הסיבה  מהי  הללו.  הנשים  לכול  ומעל 

"אוסטריה."  בלבד:  אחת  במילה  והשיב  אט  אט  הנהן 
ואין עדות טובה  אכן היה האיש פטריוט אוסטרו־גרמני, 
עם  בטהובן.  של  הפרסקו  על  המונומנטלית  מעבודתו  לכך 
ואף להשמיד חלק  זאת הדבר לא מנע מן הנאצים להחרים 

ופרימיטיבית.  סוטה  אמנות  של  בטענה  מעבודותיו 
קלימט  של  בעבודתו  המרכזי  המוטיב  אחר  המבקש 
מרחב  את  לצמצם  ואם  שלו,  הנשים  בציורי  אותו  ימצא 
"הנשיקה",  זו  תהיה  ויחיד,  אחד  למעשה  "נשים"  המילה 

סקס.  קרי: 
"האמת  את  נמצא  קלימט  של  המרכזיות  עבודותיו  בין 
העירומה  האמת   .)1899  ,Nuda Veritas) העירומה" 
היצירה  בכותרת  ביטוי  לידי  באה  קלימט  מאסכולת 
 Kannst( שילר:  משל  ציטוט  ובה  מעליה  המתנוססת 
 du nicht allen gefallen durch deine Tat und dein
כולם  את  לספק  יכול  אינך  "אם  קרי:   )Kunstwerk…
לספק  שביכולתך  ככל  עשה  ואמנותך,  מעשיך  באמצעות 
ואכן,  טעות".  הוא  כולם  את  לספק  הרצון  המעטים.  את 
"כולם", להפך, הוא עורר את חמתו של  הציור לא סיפק את 
אך  באמנות  עירום  על  אמנם  הָאמון  בווינה,  הבורגני  הקהל 

הציטוט. צדקת  את  הוכיח  ובכך  הגלוי,  הערווה  ׂשער  ללא 

וינ רי אוס ר ריי 1907 י ק יורקהנשיקה ניו רי 1907 י באואר. ק דיוקנה של ָאֶדֶלה בלו
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המכוונת  במראה  אוחזת  קלימט  של  העירומה  האמת 
להביע  האמורה  המתבונן  של  דמותו  השתקפות  ובה  אלינו 
את כוונת הצייר. לרגליה גולש הנחש — סמל הפיתוי והרשע, 
דרכם מעלה.  זרע העושים את  נמצא שני תאי  צדדיו  משני 
האמת   —  NUDA VERITAS הוא  הכיתוב  הגברת  לרגלי 

העירומה. 
"כובע הנוצות השחור" הוא ציור בלתי אופייני לקלימט. 
השוליים  רחב  השחורות  הנוצות  בכובע  הנאה  הגברת 
בריאליזם  מתוארת  בהרהורים,  ושקועה  סיגריה  מעשנת 
ביזנטיניים  קישוטים  זהב,  רקע  כליל  נעדרת  שחור־לבן, 

אלגוריים.  וסמלים 
זוהי אחת התמונות  כי  הגברת עם המניפה, לעומתה, אף 
תחילת  מאז  סגנונו  של  העתק  היא  קלימט,  של  האחרונות 
הרקע  הם  פרחים  של  וגשם  טווס  ציפורים,  נוצות,  המאה. 
דרקונים  מעוטר  יפני  קימונו  עוטה  עצמה  הגברת  ההכרחי. 

כיאות. 
ב"התקווה"  סרקסטי  בהיבט  מדובר  אם  לדעת  קשה 
של  שרדיפתו  לזכור  הדין  מן  אך  בהיריון,  אישה  שהיא 
מן  נואף  של  שם  ובצדק,  לו,  הוציאה  שמלות  אחר  קלימט 
המצייר  לאמן  יחסית  קלה  מלאכה   — הראשונה  השורה 
נשים בעירום, מי שעל דלת הסטודיו שלו מתדפקות גבירות 

.1899 י  האמת העירומה ק
וינ י או ספריי

.(Der schw arze F ederhut  כובע הנוצות השחור
י פר אוס 1910 י ק
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שינציח  מנת  על  הגדול  האמן  של  חסדיו  את  המבקשות 
נוסף ביצריו המיניים של האיש קשור  אותן על הבד. מרכיב 
יודעים  איננו  לעיל.  שצוין  כפי  העגבת,  מן  בחרדתו  בוודאי 
הידועים  צאצאיו  מספר  אך  במיטתו,  עברו  פילגשים  כמה 
מונה לפחות ארבעה־עשר, זאת מבלי שטרח לשאת אישה. 
ובה  אלגורית  יצירה  היא  האישה"  בחיי  תקופות  "שלוש 
את  המייצגת  האם  ִאמה,  בזרועות  תינוקת  נשים.  שלוש 

הזהב". "גיל  את  המייצגת  הבלה  והזֵקנה  האמהּות, 
וכניעה  הרצון  כוח  לאובדן  עדות  מושפל,  ראשה  הזקנה 
בטנה שפוכה. הדמות מקרינה  נפולים,  הקֵרב. שדיה  למוות 

ייאוש, ורידים ועורקים על ימינה בולטים בכיעורם. בשמאלה 
עניין  עוד  לה  מי שאין  בתנוחה של  פניה  היא מסתירה את 

מהם.  להסתלק  מבקשת  והיא  בחיים 
לבתה.  אהבתה  ואת  היופי  את  מסמלת  התינוקת  ֵאם 
היא חובקת את הילדה ומחפה על ראשה של הבת בראשה 
הישנה,  הילדה  פני  ואכן,  הגדולה.  לאהבתה  עדות  שלה, 
וביטחון.  המאזינה לפעימות לבה של האם, מקרינים שלווה 
היצירה  את  קיבלו  שהפמיניסטיות  לציין  למותר 
אישה  שלפיו  מסר  מביעה  שהתמונה  בטענה  בהסתייגות, 
 לגבורות.  בהגיעה  כביכול  תמו  חייה  בוגרת 

.1903 י ק  התקווה
קנ וו או י או רי

.1905 י ק  שלוש תקופות בחיי האישה
א רו רני ו נו א רי

.1918 י ק Dame mit F ächer  הגברת עם המניפה
וינ אופו אוס
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יורק ניו רני ו נו א וזיאו 1912 Duchamp א ו רס מעבר הבתולה למעמד ארוסה

פרק 20
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אקספרסיוניזם — הערת מבוא
ומכונות.  מקובל לראות בציורו של דושאן שילוב של סקס 
השני  ליצירתו,  העניק  שהאמן  השם  מן  נובע  הראשון 
ש"רציונל"  הגם  הרציונלית,  המסקנה  מכאן  עיניים.  ממראה 
בציורו  שהמין  האמן  על  מקובל  בהכרח  אינו  אריסטוטלי 
רק  היא  להיות סקסית. השאלה  והמכונה אמורה  הוא מכני 
למותר  המכונה.  והיכן  המין  מצוי  דושן  של  בציורו  היכן 
וזו  במהותו,  שחר  חסר  הוא  ומכונה  מין  שההקשר  לציין 
משמעות  בעל  תוכן  לצופה  להגיש  הצייר:  של  כוונתו  אכן 
הסבלני  הצופה  יקדיש  זמן  כמה  היא  ואחת  אבסורדית, 
כלשהי,  למכונה  זיקה  או  בציור  מין  אברי  לאתר  בניסיון 
להציג  הנראה  ככל  האמורים  הישרים  הקווים  סדרת  למֵעט 
מכונה כאוסף מקרי של שברי צינורות, חלקי בוכנות ושברי 
גרוטאות מתכת. ברזל באופן המעלה על הדעת ערמה של 
ודמות  המשגל  שלב  הבתולה,  אחר  לחפש  ניסיון  כל 
ראה  טעם  מה  השאלה,  מכאן  מעיקרו.  מופרך  הארוסה 
הצייר להעניק ליצירתו כותרת כה טעונה מן ההיבט המיני. 
ניתן היה להכתיר את התמונה במילים דוגמת:  באותה מידה 
והחיפוש  הארץ",  ואת  השמים  את  אלוהים  ברא  "בראשית 
לפסוק  ויזואלית  משמעות  המעניקים  התמונה  חלקי  אחר 
יותר  קרוב  ספק  ללא  היה  בראשית  ספר  את  הפותח 

ובוהו".  תוהו  הייתה  "והארץ  של  למציאות 
גם   — המייצג  כדגם  דושן  של  יצירתו  את  להביא  ראינו 
אם באופן מוקצן — את מהותו של האקספרסיוניזם ביחסו 

האישה.  קרי:  שלפנינו,  הכרך  למושא 
לאחר  שאת  וביתר   — העשרים  המאה  בתחילת  האמן 
משולש.  אתגר  בפני  עמד   — הראשונה  העולם  מלחמת 
העידן הרומנטי היה החוליה האחרונה לפי שעה של אמנות 
שלהי  של  הפרה־רפאליטי  הצייר  זה  ובמובן  ריאליסטית, 
הרנסנס  של  כהמשכו  עצמו  את  המגדיר  הי"ט,  המאה 
ביצירותיו  שונה  היה  לא  אכן  הקווטרוצ'נטו,  בימי  המוקדם 

מבוטיצ'לי. 
במחצית  הוא  אף  שהחל  הצילום,  היה  השני  האתגר 
היה  ניתן  כפתור  בלחיצת  מעתה  הי"ט.  המאה  של  השנייה 
ובזמן  הנטורליזם  במרב  המצולם  של  דמותו  את  לברוא 
וייצור  התעשייתית  המהפכה  היה  השלישי  האתגר  אמת. 

ומופלא.  חדש  עולם  של  תחושה  שהעניקו  המוני 
העיצוב  מידיו של האמן את  תופעות אלו שמטו  שלוש 
בכלל  האדם  דמות  עיצוב  של  השנים,  אלפי  בן  המסורתי 
של  הישר  מדרך  הסוטה  האימפרסיוניזם  בפרט.  והאישה 
מורשת הציור המסורתי סלל את דרכו של האקספרסיוניסט 
להגיש  ומבקש  הריאליזם  במוסכמות  כליל  המורד  המצוי, 
ערכי  מכל  הימנעות  ידי  על  שלו  רוחו  פרי  את  לצופה 

הריאליסטי. הסגנון 
ניצב האמן היה מלחמת העולם,  האתגר הרביעי שבפניו 

תולדותיה  בכל  האנושות  את  שפקד  ביותר  הגדול  האסון 
המערב  תרבות  את  שסחף  האופטימיות  גל   .1918 שנת  עד 
בא  אשר  העשרים,  המאה  ותחילת  הי"ט  המאה  בשלהי 
היה  השם   — אפוק(  )בל  היופי"  "עידן  באמנות  ביטוי  לידי 
נקי עדיין מכל רמז סרקסטי — נמשך באר־נובו  בעת ההיא 
האופטימיות  והנה  האוסטרו־גרמני.  והיוגנדשטיל  הצרפתי 
גרמניה  יליד  האירופי  שהאמן   — עמים  אחוות  אותה  של 
היה  בפריז  ויושב  באיטליה  האמנות  תולדות  את  הלומד 
מיליונים.  של  המוני  לרצח  הפכה   — המרכזיים  ממבטאיה 
על  נסוך  התקדים  חסר  הקטל  לנוכח  העמוק  הפסימיזם 
האדם  של  דמותו  את  המפרק  המאוחר,  הקוביזם  יצירת 
הניהיליזם  מכאן  הקרב.  בשדה  למתחולל  בדומה  לרסיסים 

והסוריאליזם.  המופשט  בציורי  הצפּון  העמוק 
על בסיס המרכיבים הנ"ל אמור האקספרסיוניזם להציג 
סובייקטיבית  ראות  מנקודת  האמן  של  הרוחני  עולמו  את 
בחשבון  ניקח  אם  החומרית.  באמת  תלויה  בלתי  לחלוטין, 
את העובדה שהאמן מטבעו הוא מורד המסרב ללכת בתלם, 
מכאן  הנורמטיבית.  המציאות  את  לעוות  תשוקתו  את  נבין 
במשיחות  היתר  בין  לביטוי  הבאה  הריאליזם  מן  הפרידה 
פרספקטיבה  העדר  בצבעים,  דרמטי  ניגוד  רחבות,  מכחול 
ונטייה לעוות את הדמות האנושית בהתאם להפלגת דמיונו 
של האמן. כך הקוביזם, המופשט, הסוריאליזם או הפוביזם, 
אם  באמנות,  האקספרסיוניזם  של  חלציו  יוצאי  ארבעת 

בלבד. המרכזיות  האסכולות  את  למנות 
במרכז  הניצבת   — האישה  שדמות  אפוא  פלא  אין 
המהפך  במוקד  המצויה  זו  היא   — הגבר  של  הנפשי  עולמו 
אמוציונלי  אתגר  במציאות  עוד  אין  שכן  האקספרסיוניסטי, 

האישה. של  הארוטי  ההיבט  מן  יותר  חריף 
יחסו  משתקף  שבה  מרָאה  לאמן  משמשת  האישה 
פיקאסו  פבלו  היסטוריות.  לתהפוכות  ואף  הרוחני  לעולמו 
וילם דה קונינג — הם דוגמאות מובהקות  יותר ממנו  ואף   —
לכך. הנשים הן אמנם סמלי השלכה של תשוקתו הארוטית 
של הגבר, אולם ביתר שאת הן קטליזטור המאיץ את האמן 
לבחינה מקרוב של אישיותו ושל יחסו אל המתרחש בקנה־

וימי מלחמת האזרחים בספרד,  יותר. כך פיקאסו  מידה רחב 
יצירתו  על  הראשונה  העולם  מלחמת  אירועי  השפיעו  וכך 

קונינג.  דה  של 
יחסם  דרך  לקורא  בזאת  מוגשים  האקספרסיוניסטים 
לדמות האישה, שהוא לעתים המכנה המשותף הנמוך ביותר 
נוחות בלבד.  שלהם. הסדר הוא כרונולוגי, אולם זאת לצורכי 
קל   — מהותיים  הבדלים  לציין  ניתן  לא  דבר  של  ביסודו 
ויותר הנפרׂש  וחומר תוכניים — בפרק זמן של חמישים שנה 
בין אגון שילה, אי שם בעשור הראשון של המאה העשרים, 
 המאה.  במחצית  פיקאסו  לבין 
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אגון שילה — נביא הגרוטסקה

פשע. היא  האמן   החרמת 
בִאבם. חיים  של  רצח  זהו 

שילה  אגון 

 ,Schiele( יצירתו של אגון שילה  שני הפנים המאפיינים את 
מזה,  העצמי  והדיוקן  מזה,  הנשי  העירום  הם   )1918-1880
שהאמן  העבודות  מאלפי  ניכר  חלק  המאכלסים  אלו  והם 
הותיר   — בלבד   28 בן  והוא  לעולמו  הלך  אשר   — הפורה 
ייאמר כי האיש לא חס על עצמו,  אחריו. לזכותו של הצייר 
עם  נמנה  שהוא  האקספרסיוניסטי,  הסגנון  מיטב  פי  ועל 
גרוטסקית  בדמות  עצמו  את  הנציח  המרכזיים,  מבטאיו 
המתבוננת בעיני הצופה במבט מאיים ומרושע — כך הדיוקן 

העצמי המצויר מן הצד. הגברת, לעומת זאת, מוצגת בפנינו 
את  בפנינו  להציג  שתוכל  מנת  על  זאת,  ירכיה,  עד  מחזית 
ׂשער  הנשי:  העירום  בציורי  שילה  אגון  של  הזהות  תעודת 

הערווה. 
שילה  פגש  אותה   — נויצל  ולריה  היא   ,)Wally( ואלי 
17 בעת ההיא — הייתה המודל לחלק  והיא בת   1911 בשנת 
ניכר מציורי העירום הנועזים שלו, כולל אלו המוצגים בזאת 
נדודים  ופרשת  לקורא. לאחר ארבע שנות עבודה משותפת 
שילה  נשא  גג,  קורת  לעצמם  למצוא  בניסיון  הצלחה  חסרי 
ואלי  חסר הפרוטה לאישה את אדית, בתו של מסגר אמיד. 
הנואשת נטשה את הגבר שאהבה, ומצאה את מותה בחזית 

חולים.  בית  אחות  בתפקיד  שירתה  שבה 

וינ ינ ר א וזיאו 1910 י ו יעירום. א פר 1910. אוס י דיוקן עצמי עם יד מאחורי הראש. 
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.1914 י  אישה יושבת ברגליים מפוסקות
וינ ינ ר א וזיאו

י פר אוס 1910 י עירום. 

וינ אופו אוס 1912 י Wally דיוקנה של ואלי

השישי  בחודש   — אדית  מצאה   ,1918 באוקטובר  ב־28 
שהפילה  הספרדית  השפעת  במגפת  מותה  את   — להריונה 
עצמו,  אגון  באירופה.  קורבנות  מיליון  עשרים  ההיא  בעת 
עדיין  אך  מכן,  לאחר  ימים  שלושה  נפטר  מאשתו,  שנדבק 

הגוססת.  אשתו  דיוקן  את  לשרטט  בידו  עלה 
יחד עם אוסקר קוקושקה הצעיר — הוא  אגון שילה — 
הנושא  האוסטרי.  האקספרסיוניזם  של  המובהק  נציגו 
הנשי,  העירום  הוא  לעיל  שצוין  כפי  ציוריו  של  המרכזי 
לכל  בוטה  ניגוד  הוא  להם  המשותף  המכנה  כאשר 
לאר־ לכת  מרחיקת  והקצנה  בימיו  הנשי  היופי  אידיאל 
בדמויותיו  עצמו.  קלימט  גוסטב  מיטיבו,  מאסכולת  נובו 
תחושה  עליהן  ושורה  פתור,  בלתי  ארוטי  מתח  צפון 
במידה  המאפיינת  החיים  שמחת  את  הנעדרת  טרגית 
זה  והן  אפוק  הבל  של  זה  הן  התקופה,  סגנון  את  רבה 
האר־נובו  של  האוסטרו־גרמני  העתקו   — היוגנדשטיל  של 

הפריזאי.
ניתן להכחיש את הפן הפורנוגרפי בעבודתו  עם זאת לא 
שככל  מי  האיש,  של  לביוגרפיה  הקשור  פן  נשותיו,  על 
כשהוא  אחותו,  של  חמוקיה  בין  בתוליו  את  איבד  הנראה 
האמן  זכה  למזלו  שנים.  בשלוש  ממנו  צעירה  והיא   15 בן 
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העובדה  אף  על  ואולם  קלימט,  גוסטב  של  בחסותו  הצעיר 
הציג  ואף  חסותו  את  עליו  פרש  בינלאומי  שם  בעל  שאמן 
מונק,  ואדוורד  גוך  ואן  של  לצדם  בתערוכה  תמונותיו  את 
מזאת, האמן  אף  יתרה  לציור.  הגלריות  ידי  על  נדחה שילה 
ילדים רכים, נאסר, נשפט, נמצא אשם בהפצת  נאשם באונס 

לכלא.  והושלך  פורנוגרפיה, 
אולם  הקודמת.  המאה  ראשית  של  ההיא  בעת  כך 
הציבור  את  שפקד  והזעזוע  שלו,  את  עשה  כהרגלו  הזמן 
וגלויות  רגליים  פסוקות  גבירות  למראה  העשרה  בשנות 
הצופה  את  המהפנט  מרהיב  ארוטי  ל"סגנון  הפך  ערווה 
את  הציבור  מעיני  לקרוע  המיטיב  האמן  של  בתעוזתו 
אמנות  מבקר  לצטט  אם  המתחסדת"...  הצביעות  מסכת 
שילה  אגון  זכה  הימים  ברבות  ואכן,  השישים.*  משנות 
אמנים  עם  יחד  האקספרסיוניזם  בשורות  בכיר  למעמד 
ופבלו  פיקביה  פרנסיס  קלה,  פול  קונינג,  דה  וילם  דוגמת 
 פיקאסו. 

מצוטט מתוך נאום פתיחה לתערוכתו של אגון שילה במוזיאון   *
יאלברטינה בשנת 1968, לכבוד יובל למותו של הצייר. פר אוס 28.10.1918 י אדית בטרם מותה

וינ ינ ר א וזיאו 1911 י חצי עירום פ ו נו א וזיאו 1915 י שתי נשים מחובקת
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אמדאו מודיליאני — "והוא עילת כל צרותי"

הוא  מרעיו,  בפי  "מודי"   ,)1920-1884( מודיליאני  אמדאו 
יהודים  התגלמות "האמן המקולל". האיש, צאצא למשפחת 
גב  ללא  בפריז  נותר  מנכסיה,  שירדה  בליבורנו  אמידה 
השחפת  את  לכך  נוסיף  ואם  פרוטה.  ללא  למעשה  כלכלי, 
ולאלכוהול  לסמים  התמכרותו  את  צעיר,  בגיל  בו  שדבקה 
שהביאה  אסונות  שורת   — סחורתו  בשיווק  כישלונו  ואת 
"האמן  נקבל דמות מופת של   — בגיל שלושים ושש  למותו 
על  שירדו  הצרות  מכלול  זאת,  עם  במונמרטר.  המקולל" 
פרשיות  של  שורה  התואר  יפה  הצעיר  מן  מנעו  לא  ראשו 
אנה  המשוררת  עם  הייתה  ביניהן  המפורסמת  אהבה. 
יצאה בשנת  גומיליוב  נישואיה לניקולאי  אחמטובה, שלאחר 
הייסטינגס  ביאטריס  עם  היא  השנייה  בפריז.  לגלות   1910
האחרונה  ואהבתו  בריטית;  ומבקרת  סופרת   ,)Hastings(
ביתה  את  שנטשה  מי   ,)Hébuterne( אּבּוֶטרן  ז'אן  היא 

נכנסה  בת,  למודי  ילדה  בבירה,  ציור  ללמוד  פנתה  למענו, 
מחלון  זינקה  מודיליאני  של  מותו  וביום  בשנית,  להיריון 
בחודש  והיא  ברחוב  מותה  אל  החמישית  שבקומה  ביתה 

להריונה.  התשיעי 
הייתה  הצייר,  של  וחומר  קל  אמן,  כל  של  חלומו  פריז, 
לפריז,  ואכן, בהשוואה  כיסופיו של מודיליאני מנעוריו.  יעד 
לאמן  להציע  מה  היה  לא  המאה  ראשית  של  לאיטליה 
 ,)Chirico( ג'ורג'ו דה קיריקו  זה  "המודרני" בעת ההיא. היה 
יוון, שקבע ביותר משמינית של  יליד  הצייר והפסל האיטלקי 
יש את מודיליאני  "אין באיטליה אמנות מודרנית.  כי:  ענווה 

ועניין."  דבר  לכל  צרפתים  הננו  שבפועל  אלא  ואותי, 
אמנות  מיטב  של  מופלא  שילוב  העניקה  פריז  ואמנם 
באופנת  האחרונה  המילה  ואת  מזה,  הלובר  במוזיאון  העבר 
אוספי  את  להוסיף  יש  אלה  על  מזה.  והמופשט  הקוביזם 

נו י Mattioli י יו ני אוס 1917 יאני י ו או א עירום על משכב
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יבואו  האמנות האפריקנית — שלל מושבות צרפת. כל אלה 
את  לזהות  ניתן  בו  אשר  מודיליאני,  של  בסגנונו  לביטוי 
ג'ורג'ונה וטיציאן, ואת הטיית הראש האלגנטית  העירום נוסח 
מובהקים  היכר  סימני  שני  בוטיצ'לי.  בסגנון  נשותיו  של 

והצוואר. הגוף  והארכת  מסכה,  בדמות  פנים  יהיו  בסגנונו 
ייחודו של מודיליאני בנכונותו לצייר עירום ללא הצורך 
במסווה אלגורי דוגמת אלות המיתולוגיה היוונית או המקרא. 
"עירום על  כגון  יום־יומיים  זוכות בשמות  נשותיו העירומות 
הנובע  לא. מכאן המתח הארוטי  ותו  כיסא,  או  כרית  ספה", 
מתיאור הנשים במציאות, מתח שהדיר ממודליאני את רגלי 
ובעלי הגלריות בימי חייו, אך הבטיח לו מקום בכיר  הקונים 
בין אמני המאה העשרים ונכונות לרכוש את יצירותיו במחיר 

דולרים.  מיליוני  עשרות  של 
בניגוד בולט לשורת הדיוקנאות של הייסטינגס ואבוטרן, 
נותרו כמה רישומים חפוזים בלבד. אמנם  מאנה אחמטובה 
קיימת עדות שלפיה שלח לה מודיליאני סדרה של תמונות, 
נראה שאלה לא שרדו במהפכת אוקטובר של רוסיה  אולם 

הסובייטית. 

מספר  שלי"  "למודי  הקדישה  זאת,  לעומת  אחמטובה, 
האחרונה". הפגישה  "שירת  הכותרת  תחת  קצרים  שירים 

שירת הפגישה האחרונה
(Песня последней встречи)

ּכֹור,  ׁשִ ָך,  ִאּתְ ִלי  ֵמַח  ׂשָ
ָלֶלֶכת? נּוַכל  ְלָאן  ְוִכי 

ִלְפזֹר  ָתו  ַהּסְ ים  ִהְקּדִ ה  ִהּנֵ
ֶכת.  ּלֶ ׁשַ ֲעֵלי  ִאיָלנֹות  ּבָ

ְדיֹון, ּבִ עֹוַלם  ֶאל  ִנְסַחְפנּו 
ֵחְטא. ַעל  ָאה  ַהּכָ ִהיא  ָמָרה 

ָלצֹון, ּבְ ַעם  ּטַ ַמה  ְך  ּכָ ִאם 
 — ָהֱאֶמת  ֶאת  יר  ַמְסּתִ יל  ּגִ ִאם 

 — ְוַקר  הֹוִעיל  ִלְבִלי  ִחּיּוְך 
ְלָוה ַ ַהּשׁ ר  אֹׁשֶ ְוַתַחת 

ִנְבַחר?  ַמְצּפּון  ִיּסּוֵרי  ּבְ

ְוַדְך,  ָנֵכא  י  ִלּבִ ָקָפא 
ְוַקל,  ָמִהיר  ַצֲעִדי  ַאְך 

ָמאִלית  ׂשְ ָפָפה  ּכְ ּוְבָטעּות 
ְך.  ּכָ י,  ּתִ ָלַבׁשְ ָיִמין  ָיד  ַעל 

ְדֵרגֹות,  ַהּמַ ִמְנַין  דֹול  ּגָ
עֹוד,  לֹא  לֹוׁש,  ׁשָ ְזכּורֹות  ִלי  ַאְך 

ָתו: ּסְ ּבַ ָהַעְלָוה  ְוַלַחׁש 
ו".  ַיְחּדָ ָנמּות  ַוֲאִני  "ַאּתְ 

ֲעָרֶפל, סּות  ּכְ ִריז  ּפָ ָעְטָפה 
ׁשּוב מֹוִדיְלָיאִני  ה  ְוִהּנֵ

ָחֵדל. ְולֹא  ַאֲחַרי  עֹוֵקב 
ְוָעלּוב,  ֶבר  ַהּגֶ פּוף  ׁשָ

ֲחלֹומֹוַתי,  ל  ּכָ ַיַעד  הּוא 
ָצרֹוַתי.  ל  ּכָ ת  ִעּלַ ְוהּוא 

ור ר פ סנק ו א אנ וזיאו 1911 יאני י ו אנה אחמטובה י פר אוס 1918 יאני י ו דיוקנה של ז'אן אבוטרן
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המועדפת  פילגשו  הייתה  הייסטינגס  ביאטריס 
אינם  הציורים  זאת,  עם  שנתיים.  במשך  ומודל 
על  שכתבה  מי  הבריטית,  לסופרת  מחמיאים 

בזיכרונותיה: מודיליאני 

נפגשנו  ופנינה.  חזיר  מסובך.  טיפוס 
קפה.  בבית  במקרה   1914 בשנת 
חשיש  בו.  התבוננתי  מולו.  ישבתי 
ידעתי  לא  מרשים.  בלתי  וקוניאק, 
מי הוא. מכוער, פראי משהו. נפגשנו 
היה  הפעם  רוטונד.  לה  קפה  שוב, 
כובעו  את  הסיר  ומקסים.  מגולח 
אם  ושאל  הסמיק  חביבה,  בתנועה 
הלכתי  עבודותיו.  את  לראות  ארצה 
מתעב  פיקאסו,  את  מעריך  איתו. 
 קוקטו...  את 

י פר אוס 1917 יאני י ו עירום על ספה

 ראש אישה.
.1911 יאני י ו

2010 נ ר נ פס
ר ו יו י 52.6 יר
י פר אספ וי ו ס

דיוקנה של ביאטריס 
 הייסטינגס.

.1916 יאני י ו
י פר אוס
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פול קלה — "קו הוא נקודה שיצאה לטייל"

אחריו,  לרוץ  צריך  אינני  בקרבי.  שוכן  הצבע 
זהו  זאת,  יודע  ישכון בקרבי לתמיד, אני  הוא 
אני  הם.  חד  ואני  הצבע  האושר.  של  פירושו 

צייר.

קלה פול 

האמן  של  רישומים  בסדרת  הראשון  הוא  והחיה"  "האישה 
לתמונה:  הערה  קלה  רשם  ביומנו   .1913-1904 השנים  מן 
מתנגדת  דוקא  לאו  וזו  האישה,  את  רודפת  שבגבר  "החיה 
לכך. ההזדהות הנשית עם החייתי היא פתח צר להבנת נפש 
ואכן,  להסתיר."  מבקשת  שהאישה  האמת  זיהוי  האישה. 
מפלצות.  שתי  של  היא  התמונה  זאת.  להביע  מיטיב  הציור 

י ר Scharf-Gerstenberg ר נ ר ר אוס 1904 Klee ק האישה והחיה. פו
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 הרפתקאותיה של ליידי צעירה.
ו ונ יי ריי 1921 ק

Besessenes Mädchen  אישה צעירה אחוזת דיבוק
י פר אוס 1924 ק

י ר י או וזיאו 1919 ק אישה מקיצה משנתה

indb   372.הוואנה יתרבג 04/11/2013   14:34:53



373 אקספרסיוניזם

פרח  מגישה  בעירום  האקספרסיוניסטית  האישה 
לפתות  מבקש  מי  לדעת  ואין  אחריה,  הרודפת  למפלצת 
הגברת,  שמא  או   — משמע  תרתי   — הקרנן  האיל  מי,  את 

ארוטי.  נופך  מעט  ולּו  נטול  מגושם  כיעור 
יצירתו  של  לפרשנותה  תרם  לא  עצמו  שהצייר  מאחר 
"הרפקאותיה של ליידי צעירה", נטל את המשימה על שכמו 
בליידי  לראות  שביקש  מי  יש  כן,  כי  הנה  המצוי.  המבקר 
האלגנטית  הופעתה  אף  שעל  אופנתית,  גברת  של  דמות 
צד  מכל  עליה  רעות שעטות  רוחות  מפני  הגנה  חסרת  היא 
את  לפרש  לנכון  ראה  אחר  מבקר  מותה.  את  ומבקשות 
החץ האדום בתחתית התמונה ואת מקור העוף מול הגברת 
העלמה..."  בתולי  את  לבתק  המבקשים  פאליים  כ"סמלים 

והלאה...  הלאה  וכן  היצירה,  של  הארוטי  ההיבט  מכאן 
לקבל  זכה  משנתה"  מקיצה  "אישה  המופשט  הציור 
של  סיומה  בעקבות  בלהות  מחלום  יקיצה  של  משמעות 
מלחמת העולם הראשונה. הכפילות בפניה של המתעוררת 
ואת  מזה,  המלחמה  ימי  של  הסיוט  את  להביע  אמורה 

מזה.  שלום  לימי  התקווה 
ליווה קלה בהערה ביומנו, לאמור:  את "אישה במיטבה" 

היופי הוא יחסי, כמוהו כאור וחושך. אשר על 
יפה אינה קיימת, כלל לא, שכן אף  כן, אישה 
יותר  יפה  פעם אינך בטוח שלא תופיע אישה 
הקודמת. האישה  יופיה של  את  לאל  ותשים 

וויי ר נו א וזיאו ק פו קר 1940 ק אישה בלבוש איכרים
ר או יזם קו ק פו ו רו יא רים אי

י פר אוס 1938 ק Ein Weib für Götter אישה למען האלים

יורק ניו י ריס ירו י ו 1928 ק אישה במיטבה ביום א'
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"אישה  של  המעוותת  הגרוטסקה  אם  לדעת  אין 
מפני  הנסוגה  היפה  הגברת  אותה  היא  א'"  ביום  במיטבה 
זו  היא  שמא  או  הצייר,  של  בהערתו  כנאמר  ממנה  יפה 
ביופיה המהמם על קודמתה. הצופה, מכל מקום,  המאפילה 
כך  בירוק.  היפה  פניה של  תווי  בזיהוי  יידרש למעט מאמץ 
המתנוסס  כובעה  וכך  העגולות,  עיניה  כך  האימתני,  אפה 

נקבה.  ממין  המוקיון  גולגולת  על 
"במיטבה"  אכן  היא  האישה  כי  להודות  יש  זאת  עם 
 ,)ein Weib für Götter( האלים"  למען  "האישה  לעומת 
עובדי  מזבח  על  כקורבן  לפרש  הביקורת  ביקשה  שאותה 
המרוטשת  הגברת  שמן  העובדה  היא  לכך  עדות  האלילים. 
התמונה  את  והמסובב  אחת,  ורגל  יד  רק  נותרו  המזבח  על 
יזהה בפטמותיה של הקורבן את  ב־90 מעלות סביב השעון 

המרושע.  האליל  עיני 
 1903 משנת  האילן"  "בתולת  הסוריאליסטי  הרישום 
ואף  קלה,  את  המאפיינים  הצבע  ממשחקי  בעיקרון  שונה 
כי היצירה היא בשחור־לבן בלבד, ההיבט הריאליסטי שבה 

הצבעים.  מרובי  ציוריו  על  בנקל  עולה 
בשירו  ליזובסקי  לג'וזף  השראה  העניקה  באילן  הבתולה 
הציור,  של  הגרוטסקי  ההיבט  את  לקלוט  המיטיב  הקצר, 
ולשונו הסוריאליסטית כמו הועתקה מיצירתו של פול קלה.*

אנגלית  ספרות  מלמד   )Lisowski( ליזובסקי  ג'וזף  פרופ'   *
באוניברסיטת אליזבת, צפון קרוליינה, ארה"ב. תרגום השיר 

מתפרסם בזאת ברשותו האדיבה של המחבר.

Joseph Lisowski:  
From a grotesque, gnarled trunk…

ס ְמֻסּקָ ַזע  ּגֶ ל  ׁשֶ רֹוֶטְסָקה  ִמּגְ
ל  ִמְתַעּקֵ ת  ְמֻעּוָ ַלת־ָעָנף  ּתְ

ָלִדים ׁשְ מֹו  ּכְ חֹוְתִרים,  ֶצֶמד  ֶאל 
ֲעֵליֶהם ף  ֲעַטּלֵ ְנֵפי  ּכַ ל  ׁשֶ

ֻמְפָרְך.  ּבְ ֵעיִטים  ֵני  ׁשְ ָנֲחתּו 

ֶעֶנת ִנׁשְ ִהיא  ְרָסה  ּכֻ מֹו  ּכְ ֵעץ  ַעל 
ְיֵרֶכיָה  ְסָקה  ּפָ ה  ֵעיֻרּמָ

ת ּגֹוֶלׁשֶ ְך  ַהחֹׁשֶ ֶאל  ָבה  ַהּצָ ְטָנּה  ּבִ
ל ְמֻפּתָ ָעָנף  ַרְגֶליָה  ין  ּבֵ

ִאּמֹו. יָלה  ִהּפִ ׁשֶ ר  ֻעּבָ מֹו  ּכְ

חֶֹרף, יֹום  מֹו  ּכְ לּוִיים  ּתְ ֶדיָה  ׁשָ
ֲאֻרּכֹות,  ּקֹות,  ּדַ ְזרֹועֹוֶתיָה 

ֶפת ֶנְחׂשֶ רֹוְדָיה  ּפָ ַרְגֶליָה 
רֹוְטנֹות,  ָפֶתיָה  ׂשְ ת  ְמֻעּוָ ְרצּוָפּה  ּפַ
ַתְכִלית ּבְ רֹות  ְמַסּפְ ֲאַלְכסֹון  ְוֵעיֵני 

ְחִליא, ַהּמַ ּיּוט  ַהּסִ ֶאת 
 ִרי.  ׂשָ ַהּבְ ָהרֹוָמן  ֵאיַמת  ֶאת 

יורק ניו רני ו נו א וזיאו 1903 ק בתולת האילן
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חיים סוטין — אתגר הגרוטסקה באדום

ההיבט הכפייתי של האדום בציורי הנשים של סוטין מקורו 
ונוטפי  בדיבוק אחר של האיש, דבקותו בפגרי בקר אדומים 
בו  דבק  מהיכן  לדעת  אין  אטליז.  ובחנויות  בשווקים  דם 
מן  מר  זיכרון  הדחקת  של  ניסיון  זהו  אולי  השני,  הדיבוק 
נאמנות  מכות  אותו  מלקים  הבוגרים  אחיו  כאשר  הילדות, 

לצייר   — מצוות  שומר  עני  חייט  של  בנו  הוא,   — שהעז  על 
דמות אדם, חילול קודש והפרה גסה של הדיבר "לא תעשה 
השולט  הצבע  זהו  אחרת,  או  כך  תמונה".  וכל  פסל  לך 
אם  ובין  בשר  בנתחי  מדובר  אם  בין  סוטין,  של  ביצירתו 

נשים.  בשמלות 

יורק ניו ו ופ נוקס ריי או ריי 1925 י סו יים בשר הפגר
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י פר אוס 1923 י סו על כיסא יהאישה באדום פר אוס 1921 י סו האישה בוורוד

.1922 י סו בכובע השחור  האישה באדום
י פר אוס

.1919 י סו  המטורפת
וקיו ר נו א י או וזיאו
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הזרועות  המעוותות,  הפנים  הרחבות,  בעיניים  המבט 
המתוחות כלפי מעלה והשיער הפזור פרא, כל אלה מעניקים 
המטורפת".  "האישה  של  שבדיוקנה  המתח  עוצמת  את 
של  פניה  בהבעת  להעניק  הצייר  של  בידו  עלה  אם  אך 
על  נאמר  מה  הנפשי,  מצבה  את  גופה  ובשפת  המטורפת 

ובאדום?  בוורוד  הנשים  שאר 
מן  שפויות  סוטין  של  באדום  נשותיו  שאר  האומנם 
המטורפת? האמת היא שפניה של הגברת באדום החבושה 
בעוד  המשוגעת.  מחברתה  יותר  מעוותות  שחור  כובע 
בפניה,  אנטומיות  פרופורציות  על  שומרת  שהמטורפת 
למי  כיאה  ריאליסטי  נופך  נעלם  לא  שפוי  הבלתי  וממבטה 
עיוות  הן  באדום  הגברת  של  פניה  עליה,  נטרפה  שדעתה 

האמן  כוונת  כי  נאמר  שלא  ומכיוון  הפנים.  אברי  של  מכּוון 
בעלת  או  תאונה  לאחר  אישה  דמות  בפנינו  להציג  הייתה 
נטורליסטית  המטורפת  כי  היא  המסקנה  אזי  מלידה,  פגם 
המעורר  הגרוטסקי  העיוות  באדום.  משכנתה  שיעור  לאין 
על  גם  מדלג  אינו  המתבונן  בעיני  אינסטינקטיבית  סלידה 
מעוותים,  פניה  רק  לא  זו,  בכיסא.  היושבת  באדום  האישה 

בלה. זקנה  כידי  הגרומות  הענקיות,  ידיה  כפות  גם  אלא 
החיוך האווילי על שפתיה מעלה על הדעת חולה סנילית 

שכלי.  מפיגור  הסובלת  אישה  או 
על  גם  חס  לא  כי  האמן  של  לזכותו  לציין  יש  זאת  עם 
עצמו, והדיוקן העצמי של סוטין אף הוא איננו כי אם מסכה 
 סלידה.  מעוררת  גרוטסקה  של  מעוותת 

י פר אוס 1933 י סו פריזעירום רני ו נו א וזיאו 1922 י סו דיוקן עצמי
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ז'אן מצינגר — הקוביזם האנליטי

מחוללים  אנחנו  הטבע  את  להעתיק  במקום 
למציאות  הפרשנות  כאשר  עצמי,  ביטוי 
הכול  ככלות  אחרי  ובצבע...  בצורה  מצויה 
הטבע,  צלילי  את  מחקה  איננה  המוזיקה  גם 
שלה  פרשנותה  את  לאוזן  מגישה  אלא 
לעינו  להציג  מבקשים  אנחנו,  כך  למציאות. 
והצורות  הצבעים  סימפוניית  את  הצופה  של 

בתודעתנו.  שהתגבשו  כפי 

מצינגר ז'אן 

נושא ה"אמהּות"  נוטל את   )Jean Metzinger( ז'אן מצינגר 
המוכרת  הי"ח  המאה  מן  יצירה  ברן,  ויז'ה־לה  של  מיצירתה 
שני  בין  דו־שיח  זהו  בלובר.  הנכבד  מקומה  בשל  היטב 
מושגי  ושל  שנה  ועשרים  מאה  של  חיץ  שביניהם  אמנים 
לומר  הגזמה  זו  תהיה  לא  בתכלית.  שונים  אסתטיציזם 
הניאו־ של  הסימטרי  היפוכו  הוא  מצינגר  של  שהקוביזם 
האירוני  ומכאן ההיבט  ברן,  ויז'ה־לה  קלאסיציזם מאסכולת 
כך  האם,  של  בשערה  האדם  הסרט  כך  הקוביזם.  צייר  של 
דוגמת  וכך פרטים משִניים  תנוחת החיבוק של שתי הילדות, 

ובתה. האם  של  השמלות  קפלי 

י פר אוס 1911 Metzinger) ר ינ א ראמהּות (Maternité ז ו וזיאו 1789 Vigée-Le Brun ר ויז יז אמהות. א
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של  הבדוקה  בטכניקה  שימוש  עושה  ברן  שלה  בעוד 
יוצר מציאות דינמית  וריאליזם מדויק, מצינגר  פרספקטיבה 
באמצעות קוביות ומלבנים. המשולש הקלאסי הבא לביטוי 
בציורו  הוא  אף  מופיע  ברן,  לה  של  בציורה  בפרופורציות 
של מצינגר, אולם הצייר הקוביסטי בחר להדגיש את ממדי 
ובכך לרכז את מבטו של הצופה  המשולש באמצעות קווים, 
מערכת  הוא  חיוך  המעורר  נוסף  מרכיב  התמונה.  מרכז  אל 
ולבן,  אדום  תכלת,  של  שילוב  מצינגר:  של  בציורו  הצבעים 
שלושת צבעי המהפכה המופיעים גם ביצירתה של לה ברן, 
מעמד  עם  נמנתה  ברן  לה  הגברת  שהרי  האירוניה,  למרבה 
ברן  ויז'ה־לה  בנושא  )להרחבה  למלכות  הקרובה  האצולה 

הזהב"(. בכלוב  הגבירה   — "רוקוקו  הפרק  ראו 
אפונליר  גיום  תיאר  כך   — הקוביזם"  של  ליזה  "המונה 

מצינגר. של  התה"  "שעת  את 
קופרניקאית"  "מהפכה  מצינגר  עבר   1905-1904 בשנים 
והתמסר  האימפרסיוניסטי  הריאליזם  את  נטש  לדבריו, 
בוהקים  וצבעים  צבע  משיחות  של  מופשטים  לערכים 
מצינגר  קוביסטי.  דימוי  יוצרים  ובכך  מזה  זה  הנפרדים 
לעולמו  שהלך  מי  מסזאן,  בסגנונו  לכת  להרחיק  ביקש 
לגורמים  היצירה  את  מצינגר  פירק  זה  בשלב   .1907 בשנת 

"קוביזם אנליטי".  בדמות קוביות של מה שנקרא באותה עת 
שבה   ,1910 בשנת  הראשונה  הקוביסטית  התערוכה  כצפוי, 
רובה  ידי  על  בביטול  התקבלה  מרכזי,  מקום  מצינגר  נטל 
אם  כי  אינם  אנוש  לקוביות  ומרעיו  "מצינגר  הביקורת:  של 
הנדסי  למבנה  האדם  גוף  את  המגמדים  בורים  גיאומטרים 
בעל שש פאות עלובות נעדרות רוח חיים," כתב מבקר בכיר. 
"נעדרות  המילים  ובעיקר  שהמשפט,  לציין  למותר 
שביקשו  הקוביסטים  לחבורת  היטב  חרה  חיים",  רוח 
הקפוא  הריאליזם  את  הקוביסטי  הסגנון  באמצעות  "לעורר 
גיום אפולינר במסתו  מתרדמתו", כפי שיכתוב מקץ שנתיים 

הקוביזם.  אמני  על 
הסגנון  עורר  הגדול,  ברובה  הצוננת  לביקורת,  בניגוד 
בציבור  עניין   — משהו  המוזר  ייחודו  בשל  דווקא   — החדש 
לאחר  שנה  הקוביסטים  חבורת  שקיימה  והתערוכה  הרחב, 
כולה.  באירופה  אם  כי  בפריז  רק  לא  עניין  עוררה  מכן 
נראית כשהיא מופיעה  כיצד המציאות  הכול ביקשו לראות 
"ציירי  1912 פרסם אפולינר את מסתו  בדמות קוביות. בשנת 
מבקש  הוא  ובה   ,)Les Peintres Cubistes( הקוביזם" 
את  המולידה  זו  היא  "הרוח  שלפיו:  אפלטון  על  להסתמך 
של  הפועל  אל  הוצאה  פירושו  חדשה  צורה  וליצור  הרעיון, 

.1912 ר ינ  הגברת עם המניפה
יורק ניו יים נ ו וזיאו

.1911 ר ינ  שעת תה )גברת עם כפית בידה
אר פי פי נו א וזיאו
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למצינגר  להעניק  מבקש  אפולינר  בחיתוליו".  שהיה  רעיון 
הסגנון:  על  הבכורה  זכות  את 

טמון  שהיה  הרעיון  והן  המרענן  החידוש 
אל  דרכו  את  לו  מצא  והנה  לפרוץ,  וביקש 
המקורי:  האמן  של  כישרונו  באמצעות  הכלל 
כוללת  מצינגר  של  ביצירתו  החדשה  הצורה 
את השיפוט האוניברסלי, עבודתו כמוה כשמי 
נרעדים  הם  מענן  נקיים  אלו  כאשר  הלילה, 
יקרות... השירה מאצילה את קסמה על  באור 
מצינגר  של  יצירתו  ביותר...  הקטן  ולו  הפרט 
מצטיינת בטוהר ובדיוק... היא באה לידי ביטוי 
עליהן  הנסוך  התואם  אשר  יפיפיות  בצורות 
והמקורי  החדש  המבנה  ונאצל.  מושלם  הוא 
ביצירתו של האמן שונה מכל שידענו קודם.*

מצינגר  השיב  הללו  השבח  דברי  שעל  לציין  הראוי  מן 
אפולינר. של  נאה  בדיוקן 

הסגנון  את  כליל  מוטטה  לא  אם  גם  העולם,  מלחמת 
)ואצל פיקאסו( ריככה  הקוביסטי, הרי שלפחות אצל מצינגר 
לתמונותיו  והעניקה  המופשט,  הקוביות  מרכיב  את  מעט 
 שבמשורה.  הגם  ריאליסטי,  נופך 

Apollinaire, Les Peintres Cubistes, Paris, 1912.  *

נו א וזיאו 1911 ר ינ דיוקנה של מאדאם מצינגר
א סזא פו ו פ ר ני יוק אר פי פי

ר ו יקר וי י י י

.1912 ר ינ  רקדנית בבית קפה
יורק ניו ו ופ נוקס ריי או ריי

ו ונ יי ריי 1919 ר ינ אישה עם קנקן קפה
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קנוד מרילד והיפיפייה האמריקנית

ביקר   )1954-1894  ,Merrild( מרילד  קנּוד  הדני  הצייר 
בתערוכה המוקדשת לסגנון הקוביסטי, התרשם מאוד והחל 
בשנת  מצינגר.  ז'אן  לסגנון,  כקודמו  כמוהו  קוביות  לצייר 

מכובדת.  לקריירה  זכה  ובה  לארה"ב,  היגר   1921
הומור.  חוש  נעדרת  אינה  שלו  האמריקנית"  "היפיפייה 
העיתונים  בכותרת  וראשונה  בראש  ביטוי  לידי  בא  הדבר 
שבידה השמאלית של הגברת מרובעת האיברים. אחת מהן 
חדישה  שיטה  על  מצהירה  אחרת  קמטים,  הסרת  עניינה 
עם  אלה.  כגון  מרעישות  חדשות  ועוד  פנים,  ׂשער  להסרת 
השלושים  שנות  ובתחילת  הקוביזם,  את  מרילד  נטש  זאת 
פנה אל המופשט הסוריאליסטי בנוסח מרסל דושאן ומארק 

ספרים.  שערי  לאיור  היתר  בין  והתמסר  רותקו, 

הקוביסיטי  השלב  ועל  האמריקנית"  "היפיפייה  על 
כדלקמן:  הצייר  כתב  בעבדותו 

 .)medium( כאמצעי  החלל  אל  מתייחס  אני 
מרובי  מוגבלים  בשטחים  אותו  מקיף  אני 
שונות  מזוויות  תוכו  אל  חודר  פרופורציות, 
מנת  על  זאת  שונות.  בצורות  אותו  וגודש 
האסתטי  התואם  את  זורמת.  תנועה  לחולל 

צבעים.  בניגודי  שימוש  ידי  על  משיג  אני 

באמצעות  האסתטי  התואם  את  להשיג  בידו  עלה  האם 
 הקורא.  ישפוט  צבע?  וניגודי  שונות  מזוויות  חדירה 

אר נ אוק וזיאו 1928 רי היפיפייה האמריקנית — כוכבת קולנוע. קנו
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אנרי מאטיס — האמנות ככורסה נוחה

חורגים  השמאלית  ידה  כף  וכן  האישה  של  ימין  מרפק 
של  רגליה  שתי  כפות  וכך  התמונה,  לגבולות  מעבר 
כולו,  המשטח  פני  על  רבוצה  עצמה  הגברת  המצוירת. 
ולחולל איזון ריתמי  זאת על מנת למלא את מלוא החלל 
החלון  ואדן  המהמם  הוורוד  ברקע.  והחלון  הספה  עם 
בניגוד  נמצאים  השמאלית  רגלה  בברך  הנחתך  האדום 
ותנועה,  מנוחה  בין  הדינמי  הניגוד  כך  כולו.  הציור  למבנה 
של  הצונן,  הכחול,  הכיסוי  לבין  והחם  הוורוד  הבשר  בין 

ורק ראשה של הגברת הוא אביזר מיותר בתכלית,  הספה, 
המזערי. גודלו  מכאן 

נעדרת  והטוהר,  התואם  אמנות  הוא  חלומי 
שלווה  ַמשרה  ומדכאים...  טורדניים  נושאים 
נוחה  ככורסה  כמוה  המתבונן,  של  נפשו  על 

ממאמץ. העייף  לגוף  מנוח  המעניקה 

מאטיס  אנרי 

אר ור י ו נו א וזיאו 1935 יס א העירום בוורוד
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 ,)Delectorskaya( המודל לתמונה היא לידיה ֶדֶלקטֹורסָקיה
בשני  מאטיס  עם  שעבדה  ביופיה,  נודעת  רוסייה  מהגרת 
הוא  בציור  חלקה  זאת,  עם  לחייו.  האחרונים  העשורים 
וראשה הזעיר נבלע במערך מרכיבי היצירה.  שולי לחלוטין, 
הממלאת  לשמלה  מתלה  אלא  משמשת  היא  אין  למעשה 
של  עיצובו  פי  על  נגזרה  השמלה  התמונה.  של  רובה  את 
הצבעים  מערך  כך  היצירה.  נושא  היא  והיא  עצמו,  מאטיס 
של הבד, כך האדום, הצהוב, הכחול, השחור והלבן. פניה של 
נקיים מכל מבע, ומבטו של הצופה מעדיף להתמקד  לידיה 
עדיים.  בשרשרת  האוחזת  בגודלה  המפלצתית  ידה  בכף 
לבין  השמלה  קפלי  בין  קיים  התמונה  מרכיבי  בין  התוַאם 
מרכיבי הרקע, החל במבנה מסעד הכורסה, עבור בשלושת 
על  הנפרׂש  השחור  הבד  ברקע  וכלה  הקיר,  על  הרישומים 

מאחור.  הקיר 
ארבע  של  סדרה  מתוך  אחת  )תמונה  בכחול"  "עירום 
גוף  ניסיון להציג את  1952(, הוא עוד  שהאמן השלים בשנת 
האישה על איבריה המרכזיים המקבילים בתפיסתו לארבע 
וכולה  גוף  נעדרת  זה  בציור  המופשטת  הגברת  כך  הגפיים. 

ורגליים.  ידיים 
 Salonב־ ב־1905  הכובע"  עם  "הגברת  הצגת  עם 
היא  שהמודל  השמועה  בלוויית  בפריז,   D’Automne
הצייר  של  יצירתו  זכתה  מאטיס,  של  אשתו  אמליה, 
בסגנונו  בעיקר  התמקדה  הביקורת  חריפה.  לביקורת 
תמונת  את  לצופה  להגיש  המעז  מאטיס  של  "הפראי" 

אר פי פי נו א וזיאו 1937 יס א יהגברת בכחול פר אוס 1952 יס א עירום בכחול

.1905 יס א  הגברת עם הכובע
פרנסיסקו ס רני ו נו א וזיאו
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כליל.  ונעדרת אישיות  אשתו כשהיא עשויה כתמים כתמים 
"ֵמָכל של תערובת צבעים הושלך בפניו של הציבור," כתב 

המבקרים.  אחד 
 ”fauve“ בעקבות התערוכה בפריז דבק במאטיס הכינוי 
באמנות  זרם  של  שמו  זה  יהיה  ולימים  מפלצתי,  פראי,   —
נושאת  הציור. אולם היו גם שהבחינו בפוטנציאל שהתמונה 
ביקשה  שטיין  גרטרוד  האמנות  וסוחרת  המשוררת  בחובה. 
ונכונותו  לעודד את הצייר המדוכא, החמיאה לו על "תעוזתו 

בפרוטות.  התמונה  את  רכשה  ובתמורה  הזרם..."  נגד  ללכת 
דופן  יוצאת  יצירה  היא  הלבן"  הנוצות  בכובע  "אישה 
החובשת  הגברת  מאטיס.  של  הנשים  ציורי  בכלל  מעט 
עיצב מאטיס עצמו  — את הכובע, אגב,  נוצות מפואר  כובע 
המבט  על  נסוך  זאת  ועם  צוננות,  בעיניים  הצדה  מביטה   —
הביאה  עצבות  של  נימה  אותה  שקטה.  מלנכוליה  של  דוק 
של  לאלו  עיניה  בין  השוואה  לערוך  המבקרים  אחד  את 
 נפרתיתי. 

אר יס יניאפו נו א ו 1919 יס א אישה בכובע הנוצות הלבן
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 פרנסיס ּפיַקּבָיה —
מן האימפרסיוניזם לקוביזם ואילך

י פר אוס 1929 י פיק פרנסיס Hera) ֶהָרה
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האמן, כך אומרים, עושה צחוק מן הבורגנות. 
האמנים  ומן  הבורגנות  מן  צחוק  עושה  אני 

יחד. גם 

פיקביה  פרנסיס 

את  העשרים  במאה  אחר  אמן  מכל  יותר  טוב  שמייצג  מי 
הראשונה  במחצית  הציור  סגנונות  של  השונים  הזרמים 
הוא   — מכחולו  פרי  הנשים  באמצעות   — המאה  של 
בתחילת   .1953-1879  ,)Francis Picabia( פיקביה  פרנסיס 
לא  המואשם  מובהק,  אימפרסיוניסט  הוא  פיקביה  דרכו 
תקופתו  לאחר  רנואר.  של  הנוף  תמונות  בהעתקת  אחת 
ידידו מרסל  ויחד עם  האימפרסיוניסטית אימץ את הקוביזם, 
הקוביסטים  חבורת  את  בפריז  יסד   )Duchamp( דושאן 

 .1911 בשנת 
את  ראה  שבה  ארץ   — בארה"ב  ביקורו  בעת  ב־1915, 
שובר  ניהיליסטי  סגנון  האמן  פיתח   — העתיד  בשורת 
מוסכמות בסגנון הדאדא האירופי מאסכולת טריסטן צארה. 
התחום שבו התייחד היה שילוב תמונות של ציור מכני ספוג 
בפן ארוטי חריף. עם שובו לאירופה בשנות העשרים נתן את 

הארבעים,  בשנות  לבסוף,  פיקאסו.  בנוסח  לסוריאליזם  ידו 
רבה  במידה  חזר  ובכך  המופשט,  באסכולת  מכחולו  שלח 
יהיה,  אשר  הסגנון  יהיה  אולם  העשֵרה.  משנות  סגנונו  אל 
גם  פיקביה,  של  הציור  כן  על  הניצב  זה  הוא  האישה  דיוקן 

ספורות.  שנים  אלא  נמשך  אינו  אם 
פיקביה  ביקש  "ֶהָרה"  הציור  בכותרת  אם  יודעים  איננו 
הייתה  הכוונה  שמא  או  המיתולוגית  האלה  אל  להתייחס 
גרטרוד  ביתה של  באי  מבין  האמנים  מחוג  הגבירות  לאחת 
בתחילת  פיקביה  פרנסיס  גם  השתייך  שאליו  החוג  שטיין, 

השלושים.  שנות 
תלת־ממד,  לדמות  להעניק  הוא  מקום,  מכל  הניסיון, 
המוטלים  שונים  אופנים  בארבעה  הגברת  ציור  ידי  על  זאת 
קוביזם המקיף  סוג של  זהו  דבר  ביסודו של  זה.  גבי  על  זה 
לגורמים  אותה  מפרק  אינו  זאת  ועם  המרכזית,  הדמות  את 
לחולל  האמן  שביקש  הרושם  הקוביסטי.  בסגנון  כמקובל 
חסר   — בניסיון  בנפרד,  דמות  בכל  להתבונן  הצורך  הוא 
שחר מיסודו — לפענח את החידה שהגברת על ארבע פניה 
של  זה  ניסיונו  יפה  עלה  האומנם  המתבונן.  מעיני  מסתירה 

הקורא.  ישיב  כך  על  פיקביה? 

י פר אוס 1913 י פיקי הצעירה האמריקנית יאֹוְדִני, פר אוס 1924 י פיק אשת הגפרורים
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המופשט  הפרק  כי  שאף  לציין  יש  פיקביה  של  לזכותו 
זה  שפרק  הרי  בלבד,  ספורות  שנים  ארך  ביצירתו  המוקדם 
במאה  המופשט  אבי  קנדינסקי,  וסילי  של  ליצירתו  מקביל 
העשרים, ובהשוואה לצייר הרוסי הגדול הישגיו של פיקביה 

השתאות.  מעוררים  זה  בתחום 
בכמה  מופיעה  האמריקנית"  הצעירה   ,)Odni( "אודני 
לעצב  המתבונן  על  המופשט,  בציור  וכמקובל  גרסאות, 
במו   — זה  במקרה  הגברת   — הציור  נושא  את  לעצמו 
בעין  בפרופיל,  העליון  במרכז  אותה  שיראה  מי  יש  עיניו. 
אודני  את  שיעדיף  מי  ויש  בולט,  וסנטר  פה  אף,  השחורה, 
התמונה  של  העליון  בשליש  האדום  השיער  בעלת  הזעירה 
כך או אחרת, היעד המופשט המניח לצופה להפליג  מימין. 
ו"אודני האמריקנית" היא מן היצירות  בדמיונו הושג במלואו, 

המאה.  מתחילת  המוערכות 
מכאן  לציוריו.  פירושים  להעניק  שלא  בחר  פיקביה 
עיניה,  ששערה,  מי   — הסוריאליסטית  שהגברת  העובדה 
עמו.  האמן  שנטל  סוד  היא  גפרורים,  עשויים  ופיה  אפה 
שעשו  כפי  משלו,  פרשנות  לגברת  להעניק  רשאי  הצופה 
זאת מבקרים הנמנים עם הסוגדים לסוריאליזם של פיקביה 

"לוהט",  ארוטי  בפן  מדובר  כי  היתר  בין  נטען  כך  ופיקאסו. 
נמצא  אחד  גפרור  לא  שאף  העובדה  וכי  "מאופק",  כי  אם 
את  וראו  ל"מצית",  מצפה  הגברת  כי  לרמוז  מבקשת  בוער, 

דרוכה.  בציפייה  העצומות  עיניה 
 —  ”rappel à l’ordre“ לסיסמת  שעה  לא  פיקביה 
מלחמת  אימי  שלאחר  באירופה  שהדהדה  לסדר"  "השיבה 
עיצוב  על  רבה  השפעה  בעלת  והייתה  הראשונה,  העולם 
הדאדאיסטי,  הניהיליזם  למסר  נאמן  להפך,  האמנות.  סגנון 
הקדושות  הפרות  את  לשחוט  היתר  בין  פיקביה  ביקש 
הקלאסית  היצירה  הפיכת  באמצעות  המערב,  תרבות  של 
זו הוא "גרסתו"  לקריקטורה. אחד המקרים הבולטים למגמה 

רובנס.  של  הגרציות"  ל"שלוש 
"מפלצת"  יצירות  לסדרת  שייכות  הגרציות"  "שלוש 
דבר  ביסודו של  כאמור,   .1927-1924 בשנים  פיקביה  שצייר 
לרתק  מנת  על  המקור,  יצירת  של  לקריקטורה  היא  הכוונה 
על  ההופכת  מוקצנת  אמירה  באמצעות  הצופה  עיני  את 
למוטט  ובכך  המקובל,  האסתטיציזם  עקרונות  את  פניה 
האקספרסיוניזם  גם  הריאליסטית.  האמנות  מוסכמות  את 

רי ו פרא וזיאו 1639 נס רו ישלוש הגרציות פר אוס 1925 י פיק פרנסיס שלוש הגרציות
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לטעמו  מדי  בורגני  קרי:  ריאליסטי,  הוא  המוקצנים  בביטויו 
ומרעיו.  פיקביה  של 

יצירת  את  פיקביה  מצמצם  שלו  הגרציות"  ב"שלוש 
ופרטי  ברקע  הטבע  כך  שלה.  המפתח  למרכיבי  המקור 
נקודות  מַפנים את מקומם לסדרה של  הסיפור המיתולוגי 
רובנס, הבא להבליט  זיגזג שחורים; הקיארוסקורו של  וקווי 
של  מקרי  לבליל  זה  באופן  הופך  השלוש,  גופות  גוון  את 
הופך  המקור  של  הפרספקטיבה  עומק  בוהק;  צבע  כתמי 
ריאליסטי  זכר  שכל  לציין  ולמותר  דו־ממדי,  למשטח 
בשלוש  זוכים  אכן  אנו  ותחתיו  כליל,  נעלם  רובנס  אצל 
בעיני  ותוכן  צורה  של  זיקה  כל  הנעדרות  "מפלצות" 
של  פומבית  במכירה   2005 בשנת  אחרת,  או  כך  המתבונן. 
תמורת  פיקביה  של  ה"מפלצת"  נמכרה  בלונדון,  סותבי'ס 

פאונד.  400,000
והסוריאליסט.  הדאדאיסט  המופשט,  פיקביה  כאן  עד 
גם  לצייר  לו  לא הפריעה  הצייר המחונן  אולם ההקצנה של 

בתכלית.  ריאליסטיים  דיוקנאות 
ביותר  המצוירות  הנשים  מדמויות  שטיין,  גרטרוד 

את  חייבת  העשרים,  המאה  של  הראשונה  במחצית 
יצירות אמנות  זה לכישרונה הנדיר בשיווק  הצלחתה בתחום 
שזכתה  מקרה  זה  אין  חסותה.  בני  של  מעמדם  ובקידום 
אפוא  ייפלא  ולא  האמנות",  של  הגדולה  "הכוהנת  לכינוי 
קץ  ללא  מחוזרת  אמריקה,  ילידת  הפריזאית  שהבוהמיינית 

דיוקנה.  את  להנציח  בבקשות 
מסופרת  בשר,  עבת  שטיין  לה.  מחמיא  אינו  פיקביה 
הריאליזם  היא  גברית,  לסבית  של  דמות  בעלת  קצרות, 
בהתגלמותו, אם כי מבלי להיכנס לפרטים. עם זאת הסגולה 
ניבטת  זו — הדעתנות הנוקבת —  המרכזית המאפיינת גברת 

מעיניה.  נחרצות 
ככל  ספרדייה  דרומית,  יפיפייה  מתאר  הגברת"  "דיוקן 
הברבור,  צוואר  את  המבליטות  האובליות  הפנים  הנראה. 
הגבות הקשותות, השפתיים המלאות, ומעל לכל דוק התוגה 
בעיניה — כל אלו יכולים היו להשתלב במיטב הסגנון הרומנטי 
לא  פיקביה  אולם  החן".  "נקודות  אלמלא  הי"ט,  המאה  של 
הפנים  על  מגיר  שהוא  השחורות  האבעבועות  וברד  יוותר, 
 "אקספרסיוניסטי".  נוסח  לגברת  להעניק  נועד  הנאות 

יי רסי אוני ספריי 1933 י פיק יגרטרוד שטיין פר אוס 1935 י פיק דיוקנה של גברת

indb   388.הוואנה יתרבג 04/11/2013   14:35:06



389 אקספרסיוניזם

 ארנסט לודוויג קירשנר — 
שבירת המוסכמות כעיקרון

שזכה  מי   ,)1938-1880  ,Kirchner( קירשנר  לודוויג  ארנסט 
את  העתיק  הגרמני,  האקספרסיוניזם  אמני  בכיר  למעמד 
 ,1911 בשנת  לברלין  למד,  שבה  העיר  מדרזדן,  מגוריו 
בשנת  הגרמנית.  הבירה  של  הבוהמה  בחוגי  נסחף  ובמהרה 
1937 הכריזו הפוליטרוקים של המפלגה הנאצית כי אמנותו 
של קירשנר היא דגנרטיבית. תמונותיו עוקלו, חלקן הושמד. 
כול,  וחסר  בודד  במלאכתו,  לעסוק  יכולת  נטול  קירשנר, 

בראשו. בירייה  לדעת  עצמו  איבד 

של  בהקמתה  המרכזי  האיש  קירשנר  היה   1905 בשנת 
"לגשר"  עצמה  על  שנטלה   ,)Die Brücke( "הגשר"  חבורת 
אמור  והעתיד  העתיד,  לאמנות  הגרמני  הרנסנס  אמנות  בין 
וחבורת מרעיו. כמקובל  להגיח ממכחולם של קירשנר  היה 
אחיד,  סגנון  "הגשר"  חברי  בקרב  נמצא  לא  אלו  במקרים 
לדרכו.  פונה  איש  כל  כאשר  במהרה  התפרקה  והחבורה 
והקים לעצמו סטודיו צנוע בברלין.  קירשנר נטש את דרזדן 
את  הוביל  קירשנר  של  במקרהו  "העתיד"  סגנון  אתגר 

.1913 נר קיר  רחובות ברלין, חמש נשים
ני ר ק ווי ו וזיאו

.1913 נר קיר  רחובות ברלין, שתי יצאניות
יורק ניו רני ו נו א וזיאו
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הסוריאליזם,  המופשט,  בנוסח  האקספרסיוניזם  אל  האמן 
ואף ניסיונות מעטים בתחום הקוביזם. אולם דווקא עובדה זו 
ידו בסגנונות  של אמן המבקש את דרכו באמנות ושולח את 

קירשנר.  של  במקרהו  המרתקת  היא  שונים, 
 )1915-1913( בברלין  רחוב"  "תמונות  שבע  של  הסדרה 
האקספרסיוניסט  של  יצירתו  פסגת  לוודאי  קרוב  היא 
מרידתו  את  ביצירה  ביטוי  לידי  מביא  קירשנר  הגרמני. 
של  לטעמה  נאמן  ביטוי  שהם  האקדמי,  הסגנון  בעקרונות 
הברלינאי  ברחוב  ומוצא  מבקש  האמן  הגרמנית.  הבורגנות 
נוצה רחבי  זונות הרחוב הניכרות בכובעי  יצירותיו:  את תוכן 
בסדרת  האולטימטיבי  הביטוי  היא  היצאנית  ואכן,  שוליים. 
שבע התמונות. הזונה, הסריס, תגובת הגברים ברחוב העמוס 
של  בסדרה  לצופה  מוגשים  הבירה,  עיר  של  חיים  והשוקק 

עוצמה. רב  צבעים  וניגוד  רחבות  מכחול  משיחות 
לעדיפות שכן מצא בהם  זכו אצל האיש  ברלין  רחובות 
את דמויות האליטה החברתית שהוא צייר במשיחות מכחול 
הפיסול  מן  מעט  לא  המושפע  עז  צבעים  ובניגוד  רחבות 
ואכן, במבט מקרוב  האפריקני שהיה באופנה בעת ההיא — 
נראה את הגבירה האלגנטית מהלכת כשהיא עטויה במיטב 

מוארכת.  אפריקנית  מסכה  ופניה  האופנה  מחלצות 

הראשונה  התמונה  הייתה   )1913( ברחוב"  נשים  "חמש 
נשותיו  את  מצייר  קירשנר  ברלין".  "רחובות  בסדרת 
צווארוני  כך  עדן.  גן  ציפורי  הדעת  על  המעלות  כדמויות 
הדקות  הרגליים  וכך  הירוקות  הפרווה  גלימות  כך  הנוצות, 
עומדות  הנשים  לפנים.  מחודדות  עקב  בנעלי  והארוכות 
מכונית  חונה  מאחוריהן  בעוד  ראווה,  בחלון  ומתבוננות 
במקצוע  העוסקות  הגברות  סרסור  לוודאי  קרוב  גבר,  ובה 

בעולם. העתיק 
של  מקצוען  את  דיוק  ביתר  המביעה  השנייה,  התמונה 
תשומת  את  להסב  הניסיון  בשלב  אותן  מתארת  השתיים, 
הן מעוררות  בינתיים  ראווה.  לבו של הגבר המתבונן בחלון 
שבמכירה  )יצוין  מאחור.  הגברים  שלושת  של  עניינם  את 
התמונה  נמכרה  כריסטי'ס,  המכירות  בית  מטעם  פומבית 

דולר.( מיליון  ב־38 
הפרדוקס הבולט לעין ב"שתי אחיות עם קערת כביסה" 
כי  טען  אשר  המבקרים,  אחד  של  להערתו  בלבושן.  ניכר 
ולא  זו  למלאכה  הראוי  לבוש  מחייבת  הכביסה  מלאכת 
צווארון,  ומורמות  פרווה  עטויות  אופנה  מחלצות  דווקא 
השיב קירשנר כי "מהותו של הסגנון האקספרסיוניסטי היא 

מוסכמות". שבירת 

.1913 נר קיר פר  רחובות ברלין 
י פר אוס

.1913 נר קיר  שתי אחיות עם קערת כביסה
פרנקפור רני ו נו א וזיאו
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.1931 נר קיר  עירום
וויי וס א נר קיר וזיאו

וויי וס א נר קיר וזיאו 1934 נר קיר רקדנית באימון

Gret Palucca וק פא ר  רקדנית בעירום
י פר אוס 1930-1929 נר קיר
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 ,)Gret Palucca( הרקדנית המתאמנת היא גֶרט ּפאלּוקה 
פלוקה  בגרמניה.  השלושים  שנות  בתחילת  המחול  מצמרת 
ויגמן,  מרי  של   — מתחרה  ולימים   — תלמידתה  היהודייה, 
מלחמת  ערב  העשרה,  בשנות  מרשימה  לקריירה  זכתה 
רבים  אצל  מוזה  של  למעמד  וזכתה  הראשונה,  העולם 
נמנתה עם  מאמני התקופה. לאחר מלחמת העולם השנייה 
סגל האקדמיה המזרח־גרמנית לאמנות, ועמדה בראש הבלט 
הלאומי בסגנון הבלט הרוסי. בשלהי שנות העשרים הייתה 

מעורבת בחיי הבוהמה הברלינאית. קירשנר העריץ את סגנון 
כיוון  באימון.  שלעיל  בתמונה  אותה  והנציח  שלה,  המחול 
ו"ורקדנית  לבמה,  יוצאת  היא  היומי  האימון  את  שסיימה 

המעריץ. הצייר  של  במכחולו  תיאורה  הוא  בעירום" 
"הרקדנית"  נשים",  "ארבע  ב"עירום":  התמונות  שלוש 
ניסיונו של הצייר לשלוח  ו"העירום" מביאים לידי ביטוי את 
ניכרת  ואכן  השלושים.  בשנות  הפורח  המופשט  בסגנון  ידו 
 היצירות.  ארבע  אותן  על  פיקאסו  של  השפעתו 

אר נו א אס א וזיאו 1912 נר קיר ארבע נשים
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פבלו פיקאסו — דורה מאר "המוזה הפרטית שלי"

אלילה  סוגים.  לשני  נחלקות  בעיני  הנשים 
מזה. נדרסת  ואסקופה  מזה, 

פיקאסו פבלו 

שאיפתו  את  בגופן  סימלו  פיקאסו  של  ביצירתו  "הנשים 
ניתב  החיוביים  רגשותיו  כל  את  באמנות.  הצייר  של 
וראשונה  בראש  בולט  והדבר  נשותיו,  ציורי  אל  פיקאסו 
הציורים  בין  היופי הקונבנציונלי.  ומכוון של  בחוסר מוחלט 

הפורנוגרפיה..."* התגלמות  שהן  כאלה  אף  יימצאו 

שנשאה  בדברים   )Schulz-Hoffmann( שולץ־הופמן  קרלה   *
לכבוד פתיחת תערוכה לציוריהם של פיקאסו, בקמן ודה קונינג 

בפברואר 1952, בפינקותק לאמנות מודרנית במינכן.

יצירתו  "גרניקה",  מסדרת  ציור  היא  בוכייה"  "אישה 
תיאורו  את  האמן  עיצב  שבה  פיקאסו,  של  ביותר  הנודעת 
סבלה  הוא  הנושא  זאת  עם  בספרד.  האזרחים  למלחמת 
האמן  זאת  כפי שהגדיר  ייסורים",  מכונת  "אישה שהיא  של 
עצמו. מודל הציורים היא דורה מאר )פסבדונים של הנרייטה 
1997-1907(, בתו של אדריכל קרואטי,  תיאודורה מרקוביץ' 

בזמנה. נודעת  צלמת  צרפת,  ילידת 
בית קפה  על מרפסת   1936 בינואר  פגשה  פיקאסו  את 
השניים.  בין  שהכיר  הוא  אלואר  פול  המשורר  ז'רמן.  בסן 
של  המלנכולי  מיופיה  עמוקות  התרשם  שפיקאסו  נראה 
ילדותה  ימי  גם שדורה, שבילתה את  האישה הצעירה, מה 
נטש למענה  פיקאסו  דיברה ספרדית שוטפת.  בארגנטינה, 
מי   ,)Walter( וולטר  מארי־תרז  הקודמת,  פילגשו  את 

 אישה בוכייה.
.1937 פיקאסו ו פ

ו ונ יי ריי

indb   393.הוואנה יתרבג 04/11/2013   14:35:09



נאוו394 י ר

נטש את אשתו הראשונה,  ושלמענה  לו את מאיה,  שילדה 
ב"באֶלה  בלרינה  פרימה   ,)Khokhlova( חוחלובה  אולגה 

דיאגילב.  סרגיי  של  רּוס" 
פרק  שנים,  תשע  מעמד  החזיקו  השניים  בין  היחסים 
"המוזה  דורה,  כאשר  פיקאסו,  של  בחייו  יצירה  ברוך  זמן 
נשותיו.  לדיוקנאות  מודל  הפרטית שלי", בלשונו, משמשת 
דורה  ומורדות.  עליות  ידעה  השניים  בין  האהבה  פרשת 
פנים,  רבת  אינטלקטואלית  משכלת,  אישה  הייתה  מאר 
מי שהיה אמנם אמן בחסד  פיקאסו,  לומר על  דבר שקשה 
כן,  כי  הנה  רוחני מפותח.  בעולם  הצטיין  דוקא  לאו  אולם 
הנרקיסיסטי.  לאמן  קל  לא  יומיומי  אתגר  אהובתו  הייתה 
פילגש  ה־62  בן  האמן  לו  מצא  זוגיות  שנות  תשע  מקץ 
ז'ילו.  פרנסואז  ושמה   21 בת  ודעתנית  נאה  ציירת  אחרת, 
אצל  פסיכואנליטי  לטיפול  הצייר  שלח  הפגועה  דורה  את 

לאקאן. ז'אק  הקרוב  ידידו 
ניסיונו החוזר ושב של פיקאסו  ב"גברת עם כובע" בולט 
ובעונה  בעת  ובפרופיל  בחזית  הפנים  את  לנשותיו  להעניק 

האישה,  פני  של  גרוטסקי  עיוות  היא  התוצאה  אמנם  אחת. 
זה ומרבים להסביר  אך מבקרי האמנות מעלים על נס סגנון 
נמצא  הפרופיל  לבין  החזית  בין  מתואם  בשילוב  רק  כי 
תרומתו  הוא  זה  מפתח  וכי  המצויר,  של  לנפשו  המפתח 

הפלסטית.  לאמנות  פיקאסו  של  החד־פעמית 
דורה לפבלו פיקאסו.  יחסה של  יודעים הרבה על  איננו 
אך  יחסיהם,  את  המתעד  יומן  אחריה  הניחה  לא  "המוזה" 
דבר־מה משורות השיר הסוריאליסטי  ללמוד  ייתכן שניתן 

השבעים:  בשנות  שכתבה  הקצר 

ָהֲאַגם ֵמיֵמי  ּכְ ָטהֹור  ְעמּום  ִ ַהּשׁ
ָאְזַני  י  ּתֵ ׁשְ ׁשֹוְמעֹות  ֶרם  ַהּזֶ ּתַֹאם  ֶאת 

ֵיאּוׁש ַעד  ְוַקר  ֵריק  דֹול  ּגָ ֶחֶדר  ּבְ
ָהאֹוָרה  ַקְרֵני  ֶנַצח  ּכְ ִדים  ְמַרּצְ

ֲאִני סֹוֶגֶדת  לֹו  ׁשּוט  ּפָ הּוא  ׁשֶ ל  ּכָ
ֵעיַני י  ּתֵ ׁשְ רֹות  ִעּוְ ִנְבֵראִתי  ֵמָעָפר 

ְלעֹוָלם.  ח  ּכַ ֶאׁשְ לֹא  ְטָך  ַמּבָ ֶאת  ַאְך 

י פר אוס 1941 פיקאסו  דורה מאר וחתול
ר ו יו י 95 יר 2006 נ י פו יר וני א קונ ר נ יור

.1939 פיקאסו  גברת )דורה מאר( עם כובע
וויי ז Beyeler ר יי קר וזיאו
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רגשותיו  וחתול" מבקש האמן להביע את  ב"דורה מאר 
בעוד חתול  גדול  בכיסא  אותה  מושיב  דורה כשהוא  כלפי 
ומשחקי  המכחול  משיחות  אופן  מאחוריה.  ניבט  קטן 
מרכיבי  וחלוקת  תלת־ממדי,  מבנה  לציור  מעניקים  הצבע 
פניה של  כך  כך משענת הכיסא,   — נפרדות  ליחידות  הציור 
העידן  את  הדעת  על  מעלה   — ולבושה  ידיה  כך  הגברת, 

פיקאסו. של  ביצירתו  הקוביסטי 
גלוי לרשעותה  רמז  הן  וחתול  בתולדות האמנות אישה 
זה  ואין  נאמנותה,  וחוסר  הפראיים  יצריה  הגברת,  של 
של  העשויות  ציפורניה  את  להדגיש  בחר  שהאמן  מקרה 
)מאר  דורס  עוף  של  טפרים  של  ממד  המקבלות  מאר 
זאת, הפרט  ציפורניה(. עם  מניקוריסטי של  נודעה בטיפוח 
דורה  היכר של  הוא הכובע של הגברת, סימן  בציור  הבולט 

הסוריאליסטי.  לסגנון  ותרומתה 
 1953 בשנת  פיקאסו  פגש   )Roque( רוק  ז'קלין  את 
התאהב  ההיא,  בעת   64 בן  הצייר,  הצרפתית.  בריביירה 

שזו  עד  רב  במרץ  אחריה  חיזר   ,27 בת   — הנאה  בעלמה 
התורנית,  פילגשו  את  מדרכו  שסילק  ולאחר  לו,  נכנעה 
נפטרה אשתו  ב־1955  עמו.  ז'ילו, עברה להתגורר  פרנסואז 
הראשונה של הצייר, אולגה חוחלובה, ועתה, חופשי מחשש 
"המוזה  ז'קלין,  את  לאישה  פיקאסו  נשא  לפוליגמיה, 
דיוקנאות.  ב־400  להנציח  דאג  שאותה  שלי",  התורנית 
ולאו  הארוכה,  שבסדרה  היפים  מן  הוא  שבזאת  הדיוקן 
בשל  אם  כי  הגברת,  של  הברבור  צוואר  בזכות  דווקא 
של  הכפייתי  ההיבט  את  זנח  שהאיש  הפשוטה  העובדה 
מקסימה  צדודית  בפנינו  ומציג  חזית־פרופיל"  "אחדות 
פרופורציות  על  שינוי,  לשם  השומר,  קלאסי  יופי  של 
את  אמנם  הריאליזם.  סף  על  שהוא  בסגנון  אנטומיות, 
כך  אפילו  אולם  המופשט,  מזבח  על  האיש  מקריב  גופה 
עוד  הציור.  של  האסתטי־ארוטי  בערכו  פוגע  הדבר  אין 
והיא  אקדח,  ביריית  לדעת  עצמה  איבדה  שז'קלין  יצוין 
 במותה.   69 בת 

.1941 פיקאסו  אישה יושבת בכיסא
אר ייר פ ניו נו א קורייר וזיאו

.1963 פיקאסו Roque  ז'קלין רוק
Collection Domaine Picasso פיקאסו אוס
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ויֶלם ֶדה קּונינג — האישה — ההיבט הפרוורטי

לגורמים  פירוקו  ו/או  הנשי  הגוף  של  עיוותו 
אינם שונים מן הכוס השבורה. בשני המקרים 
במקור,  והגוף  הכוס  הם  הזכוכית  רסיסי 
המוטלת  זו  הקרב,  בשדה  גופה  זו  ותהיה 
השוכבת  זו  או  תאונה,  לאחר  הכביש  לצדי 

במיטה. לצדך 
קונינג  דה  וילם 

האישה  דיוקן  על  לדבר  ניתן  פיקביה  של  שבמקרהו  בעוד 
העיוות  מגמת  שאת  הרי  אסתטי,  ניהיליזם  של  כביטוי 
וילם  אצל  מפלצת  יצירת  של  לממד  המובא  הנשי  והכיעור 
ייתכן שיש   ,)1997-1904  ,Willem de Kooning( קונינג  דה 

פרוידיאנית.  בטראומה  לעגן 
תהליך  חמש.  בן  בנם  בעוד  נפרדו  הצייר  של  הוריו 
מר  היה  הילד  של  המשמורת  זכות  על  והמאבק  הגירושין 

 אישה מס' 1.
.1955-1952 קונינ ם וי

יורק ניו רני ו נו א וזיאו
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.1955-1952 קונינ  אישה מס' 2
יורק ניו רני ו נו א וזיאו

יוו ס י פר 1955-1952. אוס קונינ 3  אישה מס'
ר ו יו י 137.5 ור פ וי 2006 נ ונ א ר

.1955-1952 קונינ  אישה מס' 4
אר י סי קנזס נו א קינסו א סו נ וזיאו

.1955-1952 קונינ  אישה מס' 5
י ר אוס ר קנ י או רי
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הגירושין  טראומת  האם.  של  מצדה  בעיקר  זאת  ואכזרי, 
פרצה  וזו  התככנית,  לאמו  עזה  שנאה  הילד  בנפש  נטעה 
נשים.  ושנאת  חרדה  של  בביטוי  האמן  של  הציור  כן  אל 
של  "הנשים"  בסדרת  ביטוים  את  למצוא  אמורים  אלו  כל 
יכול  האמן, שאותה הגדיר דה קונינג באמירה הנודעת: "אינך 
זה, שבמקרה  גורדי  בלעדיהן". קשר  יכול  ואינך  עמן  לחיות 
לרגלי  נס  להיות  אופי מפלצתי, אמור  קונינג מקבל  דה  של 
מחד  המציב  הצייר,  של  הפרדוקס  מכאן  האמן.  של  סגנונו 
אליו,  להתרומם  מיכולתו  הנעלה  ן  ּכַ על  האישה  את  גיסא 
כפייתי  תיאור  מציג  גיסא  ומאידך  רגשית,  ולא  מינית  לא 
ומגיש לנו  וכבוד,  של האישה כיעד מיני בלבד, נעדר אהבה 
וכך  בפניהן.  ניכרים  והתיעוב  שהזוהמה  מפלצתיות  דמויות 
גופן. הן  גם הכיעור — האקספרסיוניסטי אכן למופת — של 
ומושחתות, מפתות ומסוכנות, נעדרות אשליה  בעלות בשר 
ניכר  המפלצת"  "אשת  דיבוק  האירוניה,  למרבה  ונואשות. 
החמישים.  ותחילת  הארבעים  שנות  משלהי  ציוריו  בסדרת 
מי   ,)Fried( פריד  לאלן  ב־1943  נישואיו  לאחר  זה  היה 
בזכות  מופשט  ציירת  של  נכבד  למעמד  זכתה  שלימים 
גמור  כישלון  הייתה  השניים  בין  היחסים  מערכת  עצמה. 
ילדה  ולּוותה באין ספור בגידות משני הצדדים, כשבין היתר 
לו אחת מפילגשיו בן. הזוג התגרש בשלהי שנות החמישים.
טראומת  על  הוסיף  הנישואים  שכשל  אפוא  ייתכן 
האלים  ההיבט  ומכאן  לנשותיו,  הצייר  של  ביחסו  הילדות 
שיניהן.  את  החושפות  הדמויות  מן  הניבט  הסדיזם  והפראי, 
"אישה  קונינג  דה  ידי  על  המכונים  הציורים  סדרת  את 
 ,1955 עד   1952 השנים  בין  האמן  צייר   "5 "אישה  עד   "1
והגוף של  לידי ביטוי את מרכיבי הפנים  ובהם מביא הצייר 
מלתעות  שיניים,  מספר  ובה  לסת  ענק,  ועיני  פה  נשותיו. 
נחשפות באכזריות, שדיים כזוג הרים, שרירי קיבורת גבריים. 
והתמונה  ועניין,  דבר  לכל  גרוטסקית  מפלצת  היא  האישה 
לגילוי  נאה  איור  אכן  פירוקו.  בשלבי  פגר  הדעת  על  מעלה 
יחסו המעוות  ומציג את  של תסכול מיני המושלך אל הבד 

לאישה.  קונינג  דה  של 
ג'קסון פולוק ובעצמה  )Krasner(, רעייתו של  לי קרסנר 
דה  של  הנשים  ציורי  את  הגדירה  המופשט,  בסגנון  ציירת 
כלפי  ועוינות  שנאה  של  פרוורטי  מביטוי  יותר  כ"לא  קונינג 
נשים )hatred and hostility toward the female(, מריחות 

מרושעת".  עוינות  מלבד  דבר  בהן  שאין  צבע 
העדר מוחלט של כל היבט אינדיבידואלי יבוא לידי ביטוי 
בניסיונו של דה קונינג להנציח את מרילין מונרו. אחרי ככלות 
סדרת  דוגמת  אלמוני  כסמל  אישה  בעוד  מדובר  לא  הכול 
המאה  של  תרבותי  אייקון  שהיא  בדמות  אם  כי   ,5-1 הנשים 
נופלת  מונרו  גם  והנה  ליזה.  מהמונה  פחות  לא  העשרים, 
אל  זיקה  כל  הנעדרות  אלימות  צבע  מריחות  לסדרת  קורבן 
הדמות המקורית, מי שאמורה הייתה להעניק השראה לצייר. 
ועדות  המבקשים להסביר את הצלחתו של דה קונינג — 
 — יצירותיו  עבור  המשולם  האסטרונומי  המחיר  הוא  לה 

את  בתמונותיו  המנציח  הדור  נביא  של  מעמד  לו  מעניקים 
טכנולוגית.  חברה  של  בעידן  הפרט  של  מעמדו  שחיקת 
על  המעלה  ממון  רודפת  מונוליטית,  פנים,  נטולת  חברה 
נטול  התועלתני  הרובוט  המחוק,  הסטרילי,  הפרט  את  נס 

המחשב.  בעידן  שיאן  אל  שהגיעו  תכונות   — האישיות 
מחבורת  רבה  הקצנה  במידת  קונינג  דה  מציב  זאת  עם 
סוגיית  את   — בפיקאסו  וכלה  שילה  באגון  החל   — מרעיו 
זה.  היופי הנשי הנמצא בסתירה לעיקרון המונח ביסוד כרך 
וביקשנו להציג זאת בפרק  יכולה להיות מרושעת —  האישה 
שאינה  בלבד  זו  לא  רשעותה  אולם   — פטאל  הפאם  על 
בידה  כלי  הוא  המפתה  היופי  להפך,  אם  כי  ביופיה,  פוגעת 
אך  הן  קונינג  דה  של  המפלצתיות  נשותיו  יעדיה.  להשגת 
סתירה  שהן  מכאן  פטאל.  הפאם  חשבון  על  מרה  בדיחה 
ימי נפרתיתי  בעליל לעקרון היופי הנשי שאינו משתנה מאז 
 פלגותיו.  על  הרומנטי  העידן  נשות  ועד 

יורק ניו נו א ר ר נוי אוס 1954 קונינ מרילין מונרו
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הערת סיום

(1276–1230 ( גויניצלי  גוידו 

סוֶנטה על יפי אהובתו
Io voglio del ver la mia donna laudare
ed asembrarli la rosa e lo giglio
. . .

ְסֻגּלֹוֶתיָה י,  ִבְרּתִ ּגְ ֶאת  ְלָפֵאר  ְרצֹוִני  ּבִ
ֶלת, ֲחַבּצֶ ְרֵחי  ּפִ ֶאל  ן,  ׁשֹוׁשַ ֶאל  יל  ְלַהְמׁשִ

ֶניָה ּפָ ִזיו  וקֹוֵרן  ְלזַֹהר,  ִהיא  ּכֹוָכב  מֹו  ּכְ
ֶחֶלד. ּבַ ָהָרִקיַע  ִמּכֹוְכֵבי  יֹוֵתר 

ֶלג, ּפֶ מֹו  ּכְ נֹוַבַעת  ִהיא  רֹק  ַהּיָ ֶדה  ּשָׂ ּבַ
ּתַֹאר,  יִפי  ּבִ עֹוָלה  ִהיא  ִני  ָ ּשׁ ּבְ ָרִחים  ּפְ ַעל 

ּוִבְתֵכֶלת, ָזָהב  ּבְ ְרקּוָעה  ֵחן  ֶאֶבן 
טַֹהר. ּבְ ַחת  ּבַ ּתַ ִמׁשְ ְזכּוָתּה  ּבִ ַאֲהָבה 

ֶכת, ְמַהּלֶ ְרחֹוב  ּבָ ֶנֻאָצל  ֵחן  רֹב  ּבְ
ֵמַצח, ְוַעז  ַאְוָתן  ּגַ יל  ּפִ ׁשְ ּתַ רֹאׁש  ְמנֹוד  ּבִ

ְלַמְרֶאיָה. ַהּכֹוֵפר  ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוחֹוֵזר 

ְדֶרֶכת, ִמּמִ ָבל  ַהּנָ ק  ּלֵ ִיְסּתַ ִלְדמּוָתּה 
ָלֶנַצח: ע  ָהֶרׁשַ ּבֹו  ֶלה  ּכָ ּה  ּבָ יט  ּבִ ַהּמַ

 ֲחָסֶדיָה.  ים  ְוַרּבִ י  ִבְרּתִ ּגְ ִהיא  ְצנּוָעה  י  פריסּכִ אורסיי וזיאו 1879 Bouguereau רו ו ו א יאם וי לידתה של ונוס
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