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 John Davis The Landscape of Belief: The Holy Land in
 Nineteenth-Century American Art and Culture

 Princeton University Press. 1996. 286 pages.

שקיעה שופיחה תא ,(Bauman, 1996)ןמואב דנומגיז יפ־לע ,התוויל הקומע הדרח 

ןנוכל ךרוצה ןמ העבנש הקומע הדרח ;ינרדומה ןדיעב תוהזה לש הנוניכו התרדגה רחא 

לע .םיזע היצזינרדומו שועית יכילהת לומ לא ןמז ךרואל דימעו ביצי ביכרמכ תוהזה תא 

תינרדומה תוהזה תיינבל םינתשמ־יתלבו םינתיא תודוסי רחא הז קסופ־יתלב שופיח 

:הנומאה יפונ" ,סיווייד ןו'ג לש ורפסב דומלל ןתינ תיאקירמאה הרבחה לש רשקהב 

."הרשע־עשתה האמה לש תויאקירמאה תוברתבו תונמואב שדוקה־ץרא 

תד־ישנא ,םיגולואיכרא ,םימלצ ,םירפוס ,םינמוא םתוא רחא בקוע סיווייד לש ורקחמ 

רחא שופיחב שדוקה־ץראל םיניילצכ ורהנש ,הרשע־עשתה האמה ינב םייאקירמא םירייתו 

.ןמזה יעגפמ םיפחה םירוהטו םימוסק תוארמ םתוא ־ םייכ"נתה ןוכיתה חרזמה יפונ 

לש הסוסיב ךילהתמ קלחכ םהיניעל ולגנש "םייתישארבה" םיפונב וטיבה הלא םירקבמ 
.תימואלה םתוהז 

תוארמהו םיפונה ,םייאקירמאה םירקבמה יניעלש איה רפסה לש תיזכרמה ותנעט 

ץרא ,ךרדבש תיאקירמאה המואה לש הרופטמ וויה תיכ"נתה לארשי־ץרא לש םישודקה 

לארשי יטבשל החטבוה שדוקה־ץראש םשכ .השודקה תיטנטסטורפה המואל תחטבומ 

ידי־לע הרצונש תחטבומה ץראה הניה "הקירמא" םג ךכ ,"רחבנה םעה" םתויה ףקותמ 
.ונעמלו "ינרדומה רחבנה םעה" 

תוברתה ןיב שגפמה בקע רצונש טבמל סחיב תונשרפל ורפס בור תא דחיימ סיווייד 

םירקבמל רשפאש טבמ ,שדוקה־ץרא לש היפונ ןיבל זאד הקירמא לש תיתדהו תיטילופה 

טטרשמ סיווייד .םתדלומ ףונ תינבתל םכפוהלו תוארמ םתוא םמצעל סכנל םייברעמה 

הכפהנו סוכינ לש ךילהת שדוקה־ץרא הרבע םהבש םינפואה תא תיתטיש תונדפקב 

.תיאקירמאל 

דקפתש ,תיאקירמא ןויצ ץרא גשומה ביבס ןוידב קדצב הליחת דקמתמ רבחמה 

לש ורוקמ .השדחה לארשי ןיבל הנשיה לארשי ןיב דחוימה רשקה תא הרשפאש הטשפהב 

השדחה הילגנא לש היטרקוטולפה לש ינטירופה סותאב אוה ,םיווייד ןייצמ ,הז רוביח 

 (New England) לש םייומידהו םיגשומה םלוע .הרשע־עשתהו הרשע־הנומשה תואמה לש

תירבה ןמ ןה תובואשה תוליבקמ תוירוגלאב ףצוה םינושארה םייאקירמאה םיבשייתמה 

ןכותה תא וקפיס הלא םירופיס .תיאקירמאה המואה לש האירבה ירופיסמ ןהו הנשיה 

ורת וירחאש ימצעה קודיצלו היצמיטיגלל ןתיא סיסב ורציש ,םייגולואיתה הקירוטרהו 

.תימואלה םתוהז לש התבחרהו השוביג ךילהתמ קלחכ םהיאצאצו םינושארה םיבשייתמה 

תוברתהו יטנטסטורפה סותאה ןיב שגפמה תובקעב החמצש ,הפנעה תיתוזחה תוברתה 

הרצי ,םישודקה םירתאה ןיבל הרשע־עשתה האמה לש הקירמא תא הנייפאש תיטילופה 

,תופמה ,םימוליצה ,םייומידה ףסואמ בכרוהש - הז רגאמ ךותמ .עדי לש שדח רגאמ 

."יעדמ"כו "יביטקייבוא"כ הרואכל ספתנש חיש הנבנ - ילוכו עסמה ירואית ,תוינכותה 

םירחא םירתא ביבסו) םישודקה םירתאה ביבס יגולואית־ואיג חיש ורציש ,לגרה־ילוע 

ימכ .שדוקה־ץרא לש םיימיטיגלה םירבודב םמצע תא ודימעה ,<הלאככ ורידגה םתואש 
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וכפהנ ,םישודקה םיפונה לש גוצייה ינפוא לש םלופכשו םבוציע לע םידקפומ ויהש 

םיפונב שמתשהל תלוכיה תא םהידיב וקיזחהש םייתוברת םימזי לש שדח גוסל םיניילצה 

,םינמוא םתואמ תבכרומה ־ תיצולח תיתוברת תיליעכ .םהמ עבנש םייומידה םלועבו 

תולעהל םיניילצה ופאש - םירחא םייאקירמא םירקבמו םיגולואיכרא ,םירנויסימ ,םירפוס 

תילסרווינואה הירוטסיהב הדמעמו הדוחיי תא שיגדהלו תיאקירמאה המואה לש הנרק תא 

.םידסיימה תובאה לש םיסותימה לש םתחצגהו םתריצי ךות 

תרזעב שדוקה־ץראל (travelers) "עסמה יכרוע" לש םתייווה תא ןייפאמ סיווייד 

תא סלפמה ,ןיילצה .(Urry, 1990)ירוא ןו'ג לש וירקחממ חוקלה ,tourist gaze גשומה 

.ילנימיל בצמב יוצמ ,תישארב יפוג לש תויטנתואה רחא שופיחב שדוקה־ץראב וכרד 

ומוקימ תא רבעב ורידגהש תיבחרמהו תיתרבחה הביבסהמו הרגשה ייחמ ותוא קתנמ עסמה 

המוד עסונה ןמואה לש תוילנימילה תויועמשמה םלוע ,קדצב ןייצמ סיוויידש יפכ .הרבחב 

לש וז הדמע ,וזמ הרתי .שדוק־ירתאל לגרל הלועה ןימאמה לש יתדהו ינחורה ומלועל 

ליבס ,םינפ יפלכ ןווכמ ךא חותפ תעב־הב היהש טבמ םיניילצל הרשפא "עסמה ךרוע" 

.וילע טלתשמו הפצנה טקייבואה תא רגסממ ,ליעפו 

תיתוזחה תוברתה תא ךורצל לחהש דעיה־להקב םג דקמתמ סיווייד לש ורפס 

יפרגונוקיא חותינ תועצמאב .הרשע־עשתה האמה לש הקירמא תא הפיצהש תיכ"נתה 

ידי־לע הלא םיפונ לש היצלופינמה ףאו המנפהה ,הלבקה ינפוא תא גיצמ סיווייד ,יאשונו 

תיפרגואיג הדיחיכו האידיאכ ,שדוקה־ץ־וא .תיאקירמאה הרבחה לש םינוש םירזגמ 

יבחרב תודמעמה לכ ינב םירבגו םישנ לש םהיתובשחמו םנוימד תא הקתיר ,תישממ 

הביטקפסרפהו טבמה תא השעמל ופקיש םייומידה בורש הדבועה ףא־לע .תירבה־תוצרא 

לש םייתוזח םיגוצייכ ,הלא םייומיד לש םחוכ ,הנבלה תיטנטסטורפה תירבגה תיליעה לש 

לש (mutability) תונתשהה תלוכי לע ילסקודרפ ןפואב ןעשנ ,תיתישארב היפרגואיג 
.םייומיד םתוא 

יעצמאכ הלא םייומיד ץבקמב השענש ברה שומישה איה הלעמ סיוויידש תיזכרמ הדוקנ 

,הלאככ .םירתוס ףאו םיינגורטה ויהש תויתד תויגולואידיאו םיינמואל תונורקע םודיקל 

,הרטמל תעב־הב וכפהנ םייומידהש הדבועה .ומצע יגפב טקייבואל םייומידה וכפהנ 

,ויתורטמו ויכרצ יפ־לע שרוד לכל םמצע תא םיאתהל םחוכב היהשו ,תילכתלו יעצמאל 

,המגודל ,וסייגל ןתינ היהש המצוע־בר ילככ תשבגתמה תיתוזחה תוברתה תא הריתוה 

.המצע תיאקירמאה תשביה ךותב שוביכו תוטשפתה יכרוצל 

הסיפת םיגיצמ םינושארה םיקרפה תעברא .םיקלח ינשמ בכרומ סיווייד לש ורפס 

הקירמא לש התוברתב הנמוסש יפכ ,שדוקה־ץרא לש האידיאה לש בטיה תדעותמו תיללכ 

םירצויה ,םירייצ העבראב דקמתמ ינשה קלחה .הרשע־עשתהו הרשע־הנומשה תואמה לש 

תא טטרשמה קרפ שדקומ רייצ לכל .םיניילצה רוביצ תא תוגציימה תויומד לש הירלג 

םינושה םינפואה תאו יתונמואה הדשב ומוקימ תא ,תויתדה ויתונומא תא ראתמו ונקויד 

.תיאקירמאה הרבחב ויתוריצי ולבקתה םהבש 

םירשקה תניחבל שדקומ ,"שדוקה־ץרא םע תיאקירמאה תוהדזהה" ,ןושארה קרפה 

תיטנטסטורפה היגרוטילה ךותמ הרישלו תוליפתל ך"נתה ץרא לש םייגשומהו םיישגרה 

,יתדה ןוידה תא ונייפאש תיתמחלמה הקירוטרלו תויטילופה תורופטמל םג ומכ ,הינווגל 

עינמהש הארמ סיווייד .תיאקירמאה המואה לש תונושארה היתונשב יתוברתהו יטילופה 

םעה" יפלכ םינושארה םייאקירמאה םיבשייתמה לש היתפמאה תושוחתלו תוהדזהל 
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תוהדזה ־ דיתעל םתהימכב אלא ,רבעה תא שדקל םנוצרב אקווד ואל ןומט היה "רחבנה 

קרפב הלעמ סיוויידש תפסונ תניינעמ הדוקנ .םכרד תקדצהל ךרוצה תעב םתוא שמשתש 

וסכינ ,םיאקירמא־ורפאהו םינומרומה ןוגכ ,םיטנדיסידו םיילוש־תוצובק ובש ןפואה איה 

.שדוקה־ץראלו לארשי יטבשל תורושקה תורופטמה תא רתוי רחואמ םמצעל 

תיאקירמאה תוחכונה תא דעתמ ,"שדוקה־ץראב תיאקירמאה תוחכונה" ,ינשה קרפה 

ברעב ףאו ,קריעב ,היקרוטב ,םירצמב םג םהיניב)ןוכיתה חרזמה יבחרב םייכ"נת םירתאב 

.םיבשייתמה תוצובק לש ינגורטה ףסוא התוויה תיאקירמאה תוחכונה .(ונימי לש תידועסה 

םירשק ורציש ,םייאקירמאה יצה ישנא תא ןייצמ סיווייד תוטלובה תוצובקה ןיב 

תאו ,תינמותועה הירפמיאה לש תויושרה ןיבל הקירמא ןיב םיירחסמו םייטמולפיד 

תונומא וחפיטש תותיכ וטלק רשא עבק־יבושיי ורציש םייטנטסטורפה םירנויסימה 

.יחישמ דעיו תויטפילקופא 

דקמתמ םיווייד ,"הרשע־עשתה האמה תליחתב םיימרונפ םייומיד" ,ישילשה קרפב 

־ץראמ ובשש םיניילצה לש השדח תיתונמוא הקיטקרפכ םידממ־ילודג םירויצ חותינב 

םירתאל לגרל היילעה תייווח תא יעצמא־יתלבו ישחומ ןפואב ריבעהל הז ןויסינ .שדוקה 

רויצה ,המגודל .גוצייה םוחתב תושדח תואצמהל ליבוהש ירקיע עינמל ךפהנ םישודקה 

םיפונה לש בגשנה תמצועבו תויפוסניא תשוחתב ןנובתמה תא ףיצהל דעונ ימרונפה 

,תמיוסמ הדימב תמייאמל הכפהנ םיימרונפה םירויצב הייפצה תייווחש ןוויכמ .םישודקה 

לע רבגתהל תנמ־לע םירתאהו םיפונה לש תומש תוחתפמו תופמ ,םיטסקט םהב ובלוש 

,ההובג תונמוא תויהל התרמוי ףא־לע ,המרונפה ירויצ לש הקיטקרפה .תחנה־יא תשוחת 

השעמל הרציו ,בחרה להקל הנופה תירלופופ תונמוא לש גוסל הכפהנ ,תירסומו תיטקדיד 

עגונ הלעמ סיוויידש ןיינעמ סקודרפ .םייתיליעה םינולסה לש הגוצתה תומלואל הפולח 

וקופד אבילא ,(sovereign gaze)הפוצה לש תינובירה טבמה־תדוקנ לש התומלש תריבשב 

 (1979 ,Foucault). לש השוחת רוציל וסינ המרונפה ירויצ panoptic sublime, יפכ

םלוא .וב הטילשו ןנובתמה ידי־לע רתאה שוביכ לש ,(Wallach, 1990) קאלאוו עבטש 

תויווזב דקמתהל ותוא וצליאו ,תחא השקמכ ותוא סופתל ןנובתמל ורשפא אל רויצה ידממ 

רפיס תונבל ותוא הצליאש ףונה לש היצטנמגרפ הפוצ לכ לצא הרצונ ךכ .תומיוסמ 

 (narrative) ־לכה טבמה תא רשפאיש הייפצ ןויסנ לכ השעמל לשכנ ךכ ךותבו ,ולשמ
.לוכי 

םיקרפה ןמ אוה ,"הרשע־עשתה האמה יהלשב הזחמו םוליצ ,ףונ" ,יעיברה קרפה 

,ינכפהמ יגולונכט שודיחכ ,םוליצה דציכ הז קרפב שיגדמ סיווייד .רפסבש םיניינעמה 

ךות םישודקה םיפונה תא שירשהלו ןנובתהל דחאכ םייברעמ םיפוצלו םירצויל רשפא 

בגשנב הטילשל ףאו תוגזמתהל עיגהל ךרוצה .דועיתהו תודעה תייווח לש התקמעה 

םיעטק ףאו םיישיא עסמ ירואית םג םימוליצה לא ףרצל םינמוא טעמ־אל עינה יכ"נתה 

תרתוכה תלוגש ,דועית לש השדח (genre) הגוס השעמל רצי הז בוליש .ך"נתה ירופיסמ 

The Historical Library of the Land) ריואמה ך"נתה לש םיכרכה תעברא התיה הלש 

 and the Book) הרשע־עשתה האמה ףוסב רואל ואציש.

לש ףונה ימוליצ ורצי ובש ןפואה איה קרפב תילעומה תפסונ תיזכרמ הדוקנ 

לש עירכמה םבורב .התוא וסלכאש םיימוקמה ןיבל המדאה ןיב טלחומ קתנ שדוקה־ץ־וא 

רשאכ קר ףונב "םיבלתשמ"כ וספתנ ,דחאכ םידוהיו םיברע ,םידיליה ,הפוקתה ימוליצ 

,םוליצה תקיטקרפ .ך"נתב ראותש יפכ ,יתד רבע לש ךשמהל םיניילצה ידי־לע ובשחנ 
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םויא הוויה םש םתויה םצעש ןוויכמ םידיליה לש םתוחכונ תא הקחמ ,דועית לש שדח גוסכ 

.רזחשל וצר םיניילצהש יתישארב בגשנ ותוא לע 

James Fairman ,Edward Troye ,Miner Kellog םירייצב ןדש ,רפסה לש ינשה וקלח 

םיטרפה רשוע .תוריציה לש טרופמ רואיתו תוטודקנא ,םיטרפב שודג ,Frederic Church־! 

,תויצרטסוליא לש בר רחבמ םנמוא םיקפסמ תוריציה לש קדקודמה חותינהו םיירוטסיהה 

ןושארה וקלחב וגצוה םרטש םישדח םינועיט םדקל סיווייד לש ותחלצהב םימגופ הז םע ךא 

.רפסה לש 

תונמואה תודלות לש םירקוחל םיקינעמ ופקיהו רפסה לש ורשוע ,וז תוגייתסה ףא־לע 

ימוחת־ןיב רקחמ ,תוברתה לש םיגולויצוסלו םינוירוטסיהל ןכו ,תיתוזחה תונמואה לשו 

תועצמאב .New Art History^ לש תוינשדחה תוירקחמה תונכותה תא בלשמש ףלאמ 

"geopietistic fetishism of־h לש היצקורטסנוקר סיווייד לש ורפס השע ינדפק דועית 

 "Wright, 1966) place) - םירתאב תיהולאה תוחכונה תא האורה תרוויע הנומא התוא

רבסה גיצמ אוהש ךכב איה רקחמה לש ותלודג .תיכ"נת המדאכ םתוא תשדקמו םימיוסמ 

.תורחא תויוברתו תותד ידי־לע שדוקה־ץרא תמדא לש השודיק יכילהתל ןיינעמו קימעמ 

רשפאמה בושח ךמסמל סיווייד לש ורקחמ תא תכפוהש תקפסמ הביס וז ילארשיה ארוקל 

הטילשו תינשרפ הינומגה תריצי ביבס קבאמ לע תבייחמ־יתלבו תקחורמ תוננובתה 

חרזמה תא ןיידע דקופ תורחא תופיטעבש קבאמ ,הרשע־עשתה האמב םישודק םירתאב 

.ונימי לש ןוכיתה 
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