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גרסיאלה טרכטנברג*

יחסי הגומלין בין לאומיות לאמנות אינם יורדים מסדר היום המחקרי ומשמשים כר נרחב 
Art in Zion, ספרה של ההיסטוריונית של האמנות דליה מנור,  למחקר בתחומים שונים. 
עוסק בניתוח היחסים המורכבים שבין אמנות חזותית ובין אידיאולוגיה לאומית ובוחן את 
)א”י(  בפלשתינה  היהודי  ביישוב  שנוצרה  החזותית  באמנות  אלה  יחסים  של  התגלמותם 

בעשורים הראשונים של המאה העשרים.
הספר מתמקד בתוצרת האמנותית של שתי קבוצות אמנים: עבודותיהם של אמני בית 
הספר “בצלאל” שהוקם בירושלים בשנת 1906, ובצדן עבודות אמנות שנוצרו בשנות העשרים 
על ידי קבוצת אמנים שההיסטוריוגרפיה הישראלית מגדירה “מודרניסטים”. המחברת בחרה 
להציג תחילה דמות מרכזית בכל אחת מהקבוצות בטרם תיגש להסביר את מאפייני השפות 
האמנותיות של כל אחת מהן. מקרב אמני “בצלאל” מוצג פרופ’ בוריס שץ, מייסד בית הספר. 
פרקים  יוחדו  לשניהם  רובין.  ראובן  אביבי  התל  האמן  מוצג  המודרניסטים  האמנים  מבין 

שפורשים את הביוגרפיה האישית והמקצועית שלהם )פרק 2 ופרקים 7-6 בהתאמה(.  
במבוא לספר מציגה מנור את המסגרת התיאורטית לניתוח שלה: מצד אחד תיאוריות 
העוסקות  והאנתרופולוגיה  הסוציולוגיה  של  יסוד  הנחות  שני  ומצד  בלאומיות,  שעוסקות 
בעשייה האמנותית. מהתיאורטיקנים של הלאומיות נוטלת מנור את ראיית תהליכי בניית 
האומה כתהליכים סוחפים, ומסבירה שתקופת היישוב כתקופה של בניית אומה התאפיינה 
של  מדבריהם  מביאה  היא  והסוציולוגים  האנתרופולוגים  מבין  נרחבים.  גיוס  במנגנוני 
קליפורד גירץ וז’אנט וולף, ובסיועם היא מבססת את הנחתה שעבודת האמנות היא תוצר 
חברתי. מחיבור בין שתי מסגרות תיאורטיות אלה בונה מנור תזה שלפיה אין מנוס מלהישען 

על האידיאולוגיה הלאומית כדי להבין את השפה האמנותית בראשית תקופת היישוב. 
באמנות  הלאומיים  התהליכים  של  גרדא  בהשתקפות  מדובר  אין  מנור,  של  לשיטתה 
התקופה, אלא בתהליך של עיבוד האידיאולוגיה לשפה אסתטית שהמאפיינים, הקונוונציות 
והחוקים הפנימיים שלה הם ייחודיים ובו בזמן קשורים לדרכי ייצור האמנות של התקופה. 
אם כן, מנור שואלת כיצד מעובדת אידיאולוגיה והופכת לדימויים חזותיים, לקווים, לצבעים 
ולקומפוזיציה אמנותית, ויתר על כן, כיצד נראה מערך של רעיונות ואמונות )האידיאולוגיה 
היווצרותה  את  להסביר  במטרה  מסוימת.  אמנותית  ליצירה  מבעד  זה(  במקרה  הלאומית 
היצירות  של  האיקונוגרפיים  המרכיבים  את  המחברת  פורמת  אסתטית–ציונית  שפה  של 

האמנותיות שיצרו אמנים בשתי הקבוצות. 
בתנועה  נעוצים  לאומית–ציונית  אמנות  של  ליצירה  ההשראה  מסביר שמקורות  הספר 
לתחיית התרבות הלאומית הרוסית, ובמרכזה כתביו של ולדימיר סטסוב )1906-1824(. החיפוש 
אחרי השורשים התרבותיים של האומה, שאפיין את התנועות הלאומיות האירופיות בשלהי 

בית הספר לממשל וחברה במכללה האקדמית של תל אביב–יפו.  *
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המאה ה–19, השפיע על האינטליגנציה הציונית והביא לחיפוש ולאיסוף של ביטויים שונים 
צילומים  קדושה,  תשמישי  סיפורים,  שירים,  בהם   ,)Folk Art( יהודית  עממית  אמנות  של 
ועדויות אתנוגרפיות אחרות לקיומה של תרבות יהודית אותנטית. במסגרת תכנית החייאת 
ברוסיה  הוקמו   ,Arts & Crafts האנגלית  התנועה  ובהשפעת  הרוסית  הלאומית  התרבות 
ולהחזיר  ולשמר את האּומנות העממית  בתי ספר לאמנות שנועדו להחיות  באותה תקופה 

גאווה לאוכלוסייה הכפרית הרוסית.
כל אלה, מסבירה מנור, היו מקור השראה לאותם אישים בתנועה הציונית שחתרו להקמתו 
של בית ספר “בצלאל” בירושלים כחלק מתהליך החייאתה של התרבות הלאומית–ציונית. 
נוף ממסורת של אמנות  בציורי  נוף ששורשיה  איקונוגרפיית  “בצלאל”  יצרו אמני  לפיכך 
המובטחת”  “הארץ  של  הנוף  תיאורי  זו,  חזותית  במסורת  הביניים.  בימי  שהחלה  יהודית 
כוללים על פי רוב מקומות קדושים ליהדות, כגון קבר רחל בבית לחם והכותל המערבי. סגנון 
זה היה ייחודי ושונה מאוד מסגנונות תיאורי הנוף שהיו נהוגים במסורת האירופית ארוכת 
הימים. מנור ממשיכה וטוענת כי אחד המאפיינים המרכזיים של האיקונוגרפיה שיצרו אמני 
“בצלאל” היה שילוב של הרעיונות הלאומיים–ציוניים החדשים עם מסורת תיאורית יהודית 
קיימת. לדוגמה, הדימוי של תיאודור הרצל נשען על מעקה ומביט במגדל דוד בירושלים. 
בתודעת המתבונן מתקשר דימוי זה לתמונתו המפורסמת של הרצל בקונגרס הציוני הראשון 

בבאזל, ובה בעת הוא נטמע בתיאורי הנוף מסורתי. 
לעומתם שאפו האמנים המודרניסטים ליצור אמנות בת זמנם. מדובר בשפה אמנותית 
שמושתתת על קודים שאובים משפת אמנות האוונגרד שנוצרה באירופה בשלהי המאה ה–19 
ובתחילת המאה העשרים, כגון פרימיטיביזם, שטיחות הדימויים, היעלמות אשליית התלת 
מכחול  משיכות  לרקע,  הדמויות  בין  או  הדמויות  בין  ריאליסטיות  לא  פרופורציות  ממד, 
גלויות ולא גמורות, דחיית הרצון לשחזר את העולם החיצון כפי שהעין תופסת אותו ועוד. 
לדעת מנור, ניתוק השפה האמנותית המודרניסטית הארצישראלית מהמסורת היהודית לא 
פגם בתהליך היווצרותה של שפה אמנותית מודרניסטית–ציונית. אדרבה, שפה עכשווית זו 
ויש להניח כי בכך חיזקה את היסודות הלאומיים  העניקה ליצירתם של האמנים אמינות, 
פרה– רומנטי,  מדומיין  עבר  יצרו  “בצלאל”,  לאמני  בדומה  המודרניסטים,  האמנים  שלה. 

מקומיים,  נופים  לילידיות,  כביטוי  הערבי  דימוי  נכללו  בעבודותיהם  פרה–מודרני:  ציוני, 
הדימוי האקזוטי של המזרח, ותל אביב כביטוי למודרניות יהודית. במילים אחרות, למרות 
זיכרון שיש להתגעגע אליו, של  השוני בשפה האמנותית, תרמו שתי הקבוצות להיווצרות 

ארץ ישראל מיתית ולאו דווקא זו המציאותית. 
ובכך  רב,  ובפירוט  בהרחבה  בו  הנידונות  הקבוצות  איקונוגרפיית  את  מפענח  הספר 
היסטוריונים של האמנות  ובאנגלית  לפניו בעברית  רבים שפרסמו  הוא מצטרף למחקרים 
הישראלית )מהבולטים שבהם: גילה בלס, יגאל צלמונה, גדעון עפרת ואליק מישורי(. חידושו 

המרכזי של הספר טמון באיסוף ובליבון הביוגרפיה של הצייר ראובן רובין. 
הוא  בין שתי טענות: האחת היא שהממד האסתטי  התזה המרכזית של הספר מחברת 
ייחודי בדרכיו ללבן אידיאולוגיות, ולשם כך חשוב להבין כיצד פעלו שתי קבוצות אמנים 
אלה. האחרת היא שהאמנות היא תוצר חברתי. נשאלת השאלה מה משמעותו של ה”חברתי” 
הזה. על פי פרשנותה של מנור, ה”חברתי” הוא העשייה הלאומית הטוטלית. כחוט השני 
עוברת לאורך כל הספר ההנחה התיאורטית בדבר השתקפותה של המציאות באמנות, שלפיה 
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נגיע  אותה  נפרק  ואם  מעמדיים,  או  פוליטיים  ממדים  בהכרח  משקפת  האמנותית  השפה 
ליסודות המכוננים שלה. 

הנחתה זו של המחברת בעייתית מכמה מובנים: מצד אחד היא אינה מותירה מקום לשום 
סדק בחברה ־ ולצורך העניין, בתנועה הציונית ־ או לקמצוץ של שוני או ספקות. מצד שני, 
הנחה זו אינה מותירה מקום לראיית האמנות כעשייה ייחודית בעלת היגיון חברתי מובחן 
ומעלימה את הייחודיות האסתטית של השפה האמנותית. אם אנו מסכימים שאכן כך היו פני 
הדברים, כלומר שהעשייה האמנותית שיקפה את החברתי, מתעוררת התהייה מדוע חוזרת 
מנור ואומרת שהשפה החזותית יצרה ארץ ישראל מיתית ולא תיארה מציאות אמיתית. יתרה 
מזו, בסופו של דבר הספר מתעלם מבעיית הייצוג, למרות אזכורים של מלומדים כגון מיצ’ל 
)W.J.T. Mitchell(. ראשית, כל אמנות, בין שהיא מימטית–ריאליסטית ובין שהיא מתרחקת 
הפוליטית– המציאות  מופיעה  לא  האמנות  עבודת  גבי  על  אשליה.  היא  זו,  תיאור  מצורת 
ובין  חברתית, אלא הפירוש שהאמן נתן לאותה מציאות. מכאן שמנור מטשטשת בין דבר 
הביטוי החזותי לכאורה שלו. שנית, טמונה בעיה בהנחה של הספר בנוגע ל”חברתיות” של 
האמנות. המחברת מתעלמת מן ההנחה שהאמנות, בין שהיא מוגדרת מודרנית ובין שהיא 
השפה  אחרות,  במילים  כשלעצמה.  חברתית  עשייה  כל  קודם  היא  מודרניסטית,  מוגדרת 
האמנותית היא רק פן אחד של מכלול שלם. על כן קשה לעשות רדוקציה חד–חד–ערכית 
מעבודת האמנות למציאות, וצריך לראות בעשייה האמנותית מציאות חברתית נוספת, ולו 
היחסים  את  לבחון  אפשר  היה  זו,  יסוד  הנחת  לאור  מתנהל  היה  המחקר  אם  חלקית.  רק 
הנרקמים בין שדות עשייה שונים בהקשר היסטורי נתון ולבדוק אם שדה האמנות בתקופה 

הנחקרת היה אוטונומי או שמא כפוף לשדה הפוליטי.
בעצם  שלישי,  בפן  גם  ביטוי  לידי  בא  האמנות  של  לחברתיות  בנוגע  הבהירות  חוסר 
הבחירה להציג אמן אחד מכל קבוצה. בלי לפגוע בחשיבותם של האמנים בוריס שץ מזה 
וראובן רובין מזה, מחקר שמניח שאמנות היא עשייה חברתית יוצא נשכר כאשר הוא מנסה 
אמנים  זו,  ראות  מנקודת  העשייה.  את  המולידה  החברתית  האינטראקציה  את  להסביר 
ואמניות שונים תורמים איש איש את חלקו בעשייה. תחת זאת הספר מגיש שתי ביוגרפיות 
מפורטות ומציע ניתוח איקונוגרפי של שתי שפות אמנותיות אישיות אגב אזכור שמות של 

אמנים נוספים. 
היבטים חשובים בעשייה האמנותית  הנקודות הבעייתיות שצוינו, הספר מאיר  למרות 

שקרמה עור וגידים בראשיתו של היישוב היהודי בפלשתינה )א”י(. 


