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החלום של המגים*
 תקווה ואכזבה בציור פורטוגלי 

מן המאה השש עשרה

שאול מרמרי 

ב��ך �אמת �נח� התלב� בא�נמת הנמצרחת חחצמל 'הערצת ה�לח�' שתבנחת �ש �שמ�ה 
�שכח� �סמלדח� שח�מ התחנמק. מהנה, בצחמר פמרטמלשח �רא�חת ה�אה ה�� ע�רה צמחרמ 
ארבע ד�מחמת ה�קחפמת את העמשש מאת א�מ. א� ה�לח� התקבעמ בתמר חחצמל �ש �שמ� 
החב�מת ה�מכרמת, הרח �המספתה �ש ד�מת רבחעחת החחתה בממדאח תלמבה שלחשמחה �ש 
א�רחקה. אך הצטרפמת החב�ת היד�ה שסצנה ה�פמרס�ת באה עש י�במנה �ש חב�ת 
יד�ה פימת. �א�ר זה חבין את עשחחתן �ש אפרחקה מ�ש אתחמפחה בד�חמן האחרמפח, 

מבעחקר את �קחעתן, כפח �זמ באה שחדח בחטמח בצחמר 'הערצת ה�לח�'.

היא  הנוצרית.  באמנות  ביותר  והמפוסלות  המצוירות  הסצנות  אחת  היא  המגים'  'הערצת 

עומדת בשורה אחת עם תמונות אחרות מחייו של ישו כמו 'הלידה', 'הסעודה האחרונה' או 

'הרחמים'. ייצוגים ראשונים של המגים ניתן למצוא כבר בשנותיה הראשונות של הנצרות 

הנוצרי,  העולם  רחבי  בכל  התמונה  התפשטה  מאז  הרומית.  האימפריה  של  הרשמית  כדת 

ומאות רבות של שנים מאוחר יותר עדיין היא מהתמונות הדומיננטיות ביותר באסתטיקה 

למצוא  אפשר  הקתוליות,  בארצות  ההתגלות  חג  חגיגות  במסגרת  כיום,  גם  הקתולית. 

צלמיות של המגים, ליהנות מעוגות המעוטרות בדמותם או לחזות בהם קמים לתחייה במופעי 

תיאטרון רחוב. ואולם אף שנכתבו עליהם מזמורים, פואמות וסיפורים, פולחן המגים נותר 

המאמר מבוסס על עבודה סמינריונית שנכתבה בקורס "היסטוריה ואמנות" בהנחייתו של פרופ' דרור ורמן   *

במסגרת בית הספר להיסטוריה באוניברסיטה העברית בשנת תשע"ה.
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פולחן חזותי בעיקרו, המתבסס על מאפייניהם החיצוניים של המגים כפי שהתגבשו במשך 

מאות שנים של אמנות נוצרית.

תעמוד  אשר  אחת,  דופן  יוצאת  יצירה  חריגות.  למצוא  ניתן  זו  ארוכה  במסורת  גם  אך 

 Museu( ואשקו  גראו  במוזיאון  כיום  שנמצא  המגים'  'הערצת  ציור  היא  זה,  מאמר  במרכז 

Nacional Grão Vasco( בעיר ויסאו )Viseu( במרכז פורטוגל )תמונה 1(. היצירה מתוארכת 

הפורטוגלי  הרנסנס  בוודאות.  לקבוע  קשה  היוצר  של  זהותו  את  אך  לשנים 1501–1506, 

שגודלן  מוזמנות  מונומנטליות  ביצירות  התאפיין  עשרה  השש  המאה  ראשית  של 

היה אמון  מי  ניתן לשחזר  לא  כך שלרוב  ציירים,  של כמה  צוות  ומורכבותן דרשו עבודת 

גם  היה  כך  הרקע.1  את  ומי  הדמויות  את  צייר  מי  או  הצבע,  על  ומי  הקומפוזיציה  על 

ס"מ  וברוחב 79  ס"מ  באורך 132  עץ  על  שמן  ציור  מוויסאו,  המגים'  'הערצת  של  במקרה 

את  לשייך  מקובל  ויסאו.  של  הקתדרלה  עבור  לוח  ציורי   14 של  מסדרה  כחלק  שהוזמן 

היצירה לסדנה מקומית שפעלו בה הצייר הפורטוגלי ואשקו פרננדס )Fernandes( – שעל 

 2.)Henriques( שם כינויו, גראו ואשקו, נקרא המוזיאון – והצייר הבלגי פרנסיסקו אנריקס

האמן  של  במקומו  ייגע  לא  זה  מאמר  הציור,  עבר  מי  של  ידיו  תחת  לדעת  שאין  מכיוון 

האינדיבידואל. ומכיוון שהמאמר מבקש לנתח את ייחודה של היצירה בהקשרה ההיסטורי, 

האמן  של  הביוגרפיה  "תפריע"  לא  כך  אולי  שכן  בברכה,  להתקבל  יכולה  זו  אנונימיות 

היה  שהאמן  תהיה  ההנחה  פנים  כל  על  יותר.  רחבה  למשמעות  לכוון  תוכל  וזו  לפרשנות, 

תכנון  של  תוצר  הם  זו  שהכניס במסורת  שינויים  כן  ועל  בה,  שפעל  היטב למסורת  מודע 

מוקדם – ושבה בעת היצירה מבטאת באופן לא מודע גם הלכי רוח של התקופה.

הייחוד של 'הערצת המגים' מוויסאו בוודאי אינו נמצא בכישרונו של אותו אמן אלמוני. 

פניו  יעידו למשל  כך  ועל  או סגנונית,  גאונות טכנית  אינה מציגה שום  היצירה  פניה  על 

בייחודה.  לטעות  קשה  המגים  של  הייצוג  מסורת  נוכח  ואולם  התינוק.  ישו  של  הכעורות 

ואילו הפרק  עד המאה החמש עשרה,  זו כפי שהתגבשה  יוקדשו למסורת  השורות הבאות 

ישוב  זו  הבא יעסוק בשינוי הדרמטי שהוכנס בה בדמות מג נוסף, אפריקני. נוכח מסורת 

הפרק השלישי אל היצירה מוויסאו וינתח את היבטיה הציוריים, יעמוד על ייחודה ויציע לו 

פרשנות היסטורית. פרשנות זו, אשר תורחב בפרק הרביעי, תציע לקרוא את היצירה נוכח 

התפשטותה של האימפריה הפורטוגלית, תחילה אל אפריקה ואחר כך אל העולם החדש. 

ולתווך בין  אטען כי אירופים הגיעו לארצות אלה עם מטען תרבותי מסוים ונאלצו לשוב 

הציפיות למציאות שנתקלו בה. 'הערצת המגים' מוויסאו, כך אבקש להראות, תופסת רגע 

מיוחד בהיסטוריה הזו, שבו פנטזיה אחת מתמוטטת, בעוד תקווה חדשה צומחת.
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תמונה 1. 'הערצת המגים' ממזבח הקתדרלה בוויסאו
ואשקו פרננדס)?(, 1505 בקירוב,  Museu Nacional Grão Vasco, וויסאו, פורטוגל
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א. המגים במסורת ובאמנות

סיפורם של המגים משולב בראשית סיפורה של הנצרות. הוא מובא בפרק השני של ספר 

הבשורה הראשון, הבשורה על פי מתי. מסופר כי סמוך ללידתו של ישו בבית לחם הגיעו 

לירושלים "חכמים מן המזרח" וביקשו להשתחוות ל"מלך היהודים", לאחר שראו את כוכבו 

זוהר בשמים. הורדוס מלך יהודה, שחזה סכנה עתידית לשלטונו, ביקש מהחכמים לרגל אחר 

התינוק והפנה אותם אל העיר בית לחם. שם, לפי נבואת מיכה, היה אמור להיוולד ה"מושל 

אשר ירעה את עמי ישראל".3 בבית לחם שוב נגלה לעיני החכמים הכוכב, שזכה כך לכינוי 

"כוכב בית לחם", והוביל אותם לבית שבו שהו מרים ובנה. הם השתחוו לתינוק בהתרגשות 

והגישו לו מתנות: מור, זהב ולבונה. בחלומם הם הוזהרו שלא לחזור ולדווח להורדוס, ואכן 

בדרכם חזרה לארצם הם עקפו את ירושלים. בכך הסתיים תפקידם של החכמים בחייו של 

ישו – הם אינם מוזכרים בבשורות האחרות ולא בשום מקום אחר בכתבי הקודש הנוצריים – 

ונפתח סיפורם בפולחן, במסורת העממית ובאסתטיקה הנוצרית.   

בתרגומים העבריים של הברית החדשה המגים נקראים 'מגושים', 'אמגושים' או 'חכמים 

דת  לאנשי  כנראה  שהתייחסה   ,)μάγος( 'מאגוס'  המקורית  היוונית  המילה  המזרח'.  מן 

זורואסטרים מפרס, תורגמה בוולגטה הלטינית ל־magi, שממנה נגזרה לימים המילה 'קסם'. 

קשירת  על־טבעית.  משמעות  הללו  לדמויות  יוחסה  החדשה  בברית  כבר  כי  עולה  מכך 

הופעתם לנבואה בספר ישעיה4 הפכה אותם בשפות אחרות ל'מלכים קדושים'. מכל מקום, 

המגים מופיעים תמיד בלשון רבים. הבשורה אינה נוקבת במספרם, והעמימות הזו השאירה 

מקום לפרשנות. מקורות אחדים ציינו שישה מגים או תריסר, אחרים פירשו שהיו ארבעה, 

בהסתמכם על הפסוק "מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו; מלכי שבא וסבא אשכר יקריבו; 

הפשוט  החישוב  ואולם   .)11–10 עב  )תהלים  יעבדוהו"  גויים  כל  כל־מלכים;  וישתחוו־לו 

יותר של אב הכנסייה אוריגנס )Origenes( הוא שזכה להתקבע: שלוש מתנות הובאו לישו 

התינוק – זהב, מור ולבונה – ועל כן בוודאי היו שלושה מגים, כשכל אחד מהם הביא מתנה 
מארץ מולדתו.5

פי  על  אף  שונים,  מקומות  שלושה  לייצג  המגים  החלו  שלוש  המספר  שהתייצב  לאחר 

שהבשורה מציינת אך ורק שהם הגיעו "מן המזרח". כל אחד מהם נתפס כנציגה של תרבות 

ייחסו למגים  יותר  כן, מקורות מאוחרים  על  הודית.  או  סינית  אירופית, פרסית,   – אחרת 

תכונות נוספות שאינן מוזכרות בברית החדשה. כל מג קיבל שם, מאפיינים חיצוניים וסיפור 

 Beda( משלו. כך למשל מקור מהמאה השמינית, אשר יוחס בשוגג לתאולוג האנגלי בדה

Venerabilis(, מספר: "המג הראשון היה מלכיור )Melchior(, איש זקן עם שיער שיבה וזקן 

)Caspar(, צעיר  זהב, סמל לממלכת האלוהים. השני נקרא קספר  ]...[ הוא שהציע  ארוך 

וללא זקן, בעל פנים אדמומיות ]...[ כיבד את המשיח בקטורת לבונה, מנחה המעידה על 
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אלוהותו. השלישי נקרא בלתזאר )Balthazar(, עם עור כהה וזקן מלא, העיד במנחת המור 
שלו על מותו ההכרחי של ]ישו[ בן האדם".6

המסורת הטקסטואלית הזו אפשרה ליצור למגים  סמל ייצוג חזותי פשוט. שלוש דמויות 

הנושאות מתנות מזוהות מיד, על ידי כל נוצרי, כייצוג של המגים. כל פרט נוסף – כוכב 

הוא   – השלושה  בין  הפיזיים  ההבדלים  או  האוריינטליות  התלבושות  בשמיים,  לחם  בית 

עובדו  מהסיפור  סצנות שונות  הזה,  הבסיסי  לייצוג  לא הכרחית. מעבר  אך  רצויה  תוספת 

לייצוגים חזותיים מורכבים יותר, כמו המסע של המגים או פגישתם עם הורדוס. אך שיא 

הסיפור, סצנת הגשת המתנות לישו התינוק, התעלה ללא ספק על יתר הייצוגים והתקבע 

לתמונה סטנדרטית באמנות הנוצרית: 'הערצת המגים' )תמונה 2(.

בימי הביניים צברה 'הערצת המגים' פופולריות הולכת וגדלה. ניתן למצוא את התמונה 

ובפסלים  וקתדרלות,  כנסיות  של  קירות  המעטרים  בלוחות  מפוארים,  תפילה  בספרי 

החדשה  בעת  שלה  הפופולריות  לשיא  הגיעה  היא  אך  מהתקופה.  מזבחות  על  המוצבים 

המוקדמת, בשעה שגדולי האמנים האירופיים של הרנסנס – בוטיצ'לי, ליאונרדו דה וינצ'י, 

גרקו  אל  רמברנדט,   )Rubens( רובנס   ,)Bosch( בוש   ,)Cranach( קראנך   ,)Dürer( דירר 

מפנה  למול  להתפלא  שלא  קשה  אותה.  ציירו  כולם   –  )Velázquez( וולאסקז   )El Greco(

בשעה  הנוצרית,  באמנות  מרכזי  כה  מקום  תפסה  המגים'  ש'הערצת  קרה  איך  דרסטי:  כה 

שהסצנה המקבילה 'הערצת הרועים',א למשל, זכתה לתשומת לב מעטה בלבד? וכיצד ניתן 

להסביר את "התפרצות" ייצוג המגים דווקא בתקופת הרנסנס, לאחר מאות שנים באמנות 

הנוצרית?

בבשורה על פי לוקס )לוקס ב 8–20( מתואר אירוע דומה ובו רועי צאן סוגדים לישו התינוק בעקבות התגלות  א 

אלוהית.

תמונה 2. ייצוג מוקדם של 'הערצת המגים'
תבליט מסרקופג רומאי, אמן לא ידוע, המאה הרביעית, בית הקברות S t. Agnes, רומא
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כדי לנסות ולענות על שאלות אלו יש לעמוד תחילה בקצרה על משמעותם של המגים 

ואף שסיפורם קצר, חשיבותו רבה. המגים סומנו בבשורה כמי שבאו  במחשבה הנוצרית. 

"מן המזרח", כלומר מחוץ למרחב הרומי־המערבי. השיוך שלהם לדת הזורואסטרית מדגיש 

את הזרות שלהם, שכן במרחב זה נתפס הפרסי כזר האולטימטיבי. כפי שהציע אוגוסטינוס 

במאה הרביעית, המגים מייצגים את כלל העמים הזרים, עובדי האלילים, וההערצה שלהם 

סנונית   – והוכחה  המשיח,  של  במלכותו  הכרה  בחזקת  היא  הולדתו  אחר  קצר  זמן  לישו 

ראשונה להוכחות רבות נוספות – לריבונותה החובקת עולם של הנצרות.7 כאן טמון למעשה 

אחד היסודות החשובים ביותר של הדת הנוצרית, אשר שאפה, כבר מרגע שהשליחים החלו 

הנכונה  כדת  האדם  בני  כל  על  עצמה  את  ולהחיל  ישו, להתפשט  של  בשורתו  את  להפיץ 

היחידה.

של  הגוברת  הפופולריות  בין  קשר  להציע  ניתן  הזו,  התאולוגית  המשמעות  סמך  על 

המגים באמנות הרנסנס ובין הגילויים הגאוגרפיים שאפיינו את התקופה. שלהי ימי הביניים 

נודעות  לא  כיבוש ארצות  גאוגרפיים,  גבולות  בסימן פריצת  עמדו  העת החדשה  וראשית 

ומפגשים עם תרבויות זרות, ואלה הסעירו את הדמיון האירופי. אירועים אלה הותירו את 

חותמם על התבנית הקבועה של 'הערצת המגים', ועד המאה השש עשרה חל שינוי דרמטי 

בייצוג המגים: בלתזאר הצעיר והכהה הפך באחת לאפריקני שחור עור.

ב. הופעתו של המג השחור 

הופעתו של המג השחור היא תופעה חריגה בעצמתה. מאתיים שנים חלפו מאז שהופיעה 

לראשונה ועד שצויר הציור בוויסאו בראשית המאה השש עשרה; וכשצויר – מקומה של 

הדמות כמרכיב בסצנה היה מוסכמה ידועה לכול. המחקר שנעשה על אודות המג השחור 

מאתר את שורשי הייצוג בארצות הגרמניות סביב שנת 1300. משם הוא התפשט לארצות 

השפלה ולאיטליה.8 אין ספק כי הייצוג צמח במסגרת העיסוק הגובר והולך בדמויות שחורות 

זה במאה החמש עשרה יש לראות כתגובה ישירה  בכלל. את הקבלה המוחלטת של ייצוג 

לגילוי מחדש של אפריקה,9 אשר מאז קריסתה של האימפריה הרומית לא תפסה מקום רב 

בתודעה האירופית.א 

מתחילת המאה החמש עשרה, ובמקביל לעלייתו של המג השחור באמנות, ניתן לזהות 

עניין הולך וגובר של אירופה באפריקה בכלל ובאתיופיה בפרט. יחסים דיפלומטיים כוננו 

רומיים  גאוגרפים  אך  התיכון,  הים  של  מהמרחב התרבותי  נפרד  בלתי  חלק  היו  לסהרה  שמצפון  הארצות  א 

קדומים כגון סטראבון )S trabo( ותלמי )Ptolemaeus( הציגו ידע מעורפל בלבד על הארצות שבמורד הנילוס, 

עד למקורותיו, ועל פנים היבשת; ראו: סטראבון, גאוגרפיה, 17; עם התמוטטות האימפריה הרומית והתבססות 

האסלאם בצפון אפריקה, נותק במידה רבה הקשר בין אירופה לאפריקה והידע על אודותיה אבד.  
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התבטאו  ואלו  הכנסייה,  ואנשי  החילונים  אירופה  שליטי  ובין  האפריקנית  הממלכה  בין 

בחליפות מכתבים, ביקורי משלחות רשמיות והחלפת מתנות יקרות וחפצי פולחן. משלחת 

יותר  למנות  ניתן  עשרה  החמש  ובמאה  ב־10,1306  כבר  לרומא  הגיעה  ראשונה  אתיופית 

וארצות  גרמניה  פורטוגל,  ספרד,  רומא,  לוונציה,  אתיופיה  בין  כאלו  משלחות  משלושים 

אחרות.11 הגילוי מחדש של הממלכה העתיקה בוודאי גירה את הדמיון האירופי, והמסעות 

הפורטוגליים למערב אפריקה מ־1415 ואילך רק חיזקו את ההיקסמות מהיבשת: דיווחים על 

חיות פרא ועל מנהגים אקזוטיים החלו לזרום לאירופה.12 אך יותר משההיקסמות מאפריקה 

נשענה על המפגש וההיכרות עמה, היא נבעה מהדימוי האירופי שלה, דימוי שהקשר שלו 

למציאות היה רופף בלבד. 

יוחנן  הכומר  על  באגדה  למצוא  ניתן  אפריקה  של  האירופית  לתפיסה  קיצוני  ביטוי 

Pres ter John(. תולדות האגדה, התקבלותה,  )בלטינית: Presbyter Johannes, ובאנגלית: 

וביטוייה בעולם המעשה מדגימים היטב כיצד הדימוי של אפריקה הושפע מהמפגש עמה 

מצד אחד, וגם עיצב את המפגש מן הצד האחר. ראשיתה של האגדה במכתב שנפוץ בעולם 

הנוצרי במאה השתים עשרה שהיה ממוען למנואל קיסר ביזנטיון ונחתם בידי יוחנן – "מלך 

יוחנן  התרברב  במכתב  המשיח".13  ישו  והאדון  הכול־יכול  האל  לפני  ו"כומר  המלכים" 

בעושרו העצום ובכוחו האדיר. הוא תיאר שבעים ושתיים ממלכות הכפופות לו, צבא של 

מאות אלפי חיילים ושלל פלאים שמצויים בארצו, כמו מעיין נעורים ומראה קסומה. 

נגד האסלאם, המכתב נקרא באירופה כהבטחה,  בעיצומם של מסעות הצלב והמערכה 

והכומר יוחנן הוצג כבן בריתה של אירופה שיושיע אותה מן המוסלמים. כך למשל, כאשר 

הצלבנים מצאו במצרים ספר המנבא ברית בין המערב למזרח אשר תמחץ את המוסלמים, הם 

החליטו לחכות לכומר יוחנן לפני שיתקיפו את ארץ הקודש. תקווה זו עלתה להם בניצחון 

בקרב.14 מאז אזכורה הראשון ב־1165 הופיעה דמותו של הכומר באין־ספור כתבים וקיומה 

משוכנעים  היו  באירופה  יותר,  שנה מאוחר   300 גם  לאמתה.  כאמת  ממלכתו התקבע  של 

בקיומו של הכומר עד כדי כך שדוכס מילאנו פנה אליו בבקשה לקבל עותק מכתביו של 

המעשה  עולם  אל  הדמיון  מעולם  חרגה  האגדה  של  השפעתה  מכך,  יותר  שלמה.15  המלך 

ושיחקה תפקיד ממשי במדיניות של שליטים אירופים אשר שאפו ליצור קשר עם הכומר 

ולכרות עמו ברית. 

מכתבו של יוחנן מספק כמה נקודות ציון למיקומה של הממלכה, הלקוחות בערבובייה 

מן המסורת הנוצרית והקלאסית ומהידע הקיים על העולם: מצד אחד הוא מזכיר את קברו 

של תומאס הקדוש, מגדל בבל ואת "גן העדן שאדם גורש ממנו"; ומן הצד האחר הוא מכוון 

אל נהר האינדוס או אל העיר סוסה. נקודות הציון המעורפלות הללו הקשו על בני התקופה 

למצוא את הממלכה ולהיענות להצעתו של הכומר, אך לא מנעו אותם מלנסות לעשות כן. 

בן  כך, הזיהוי הראשון של הממלכה האגדית היה בהודו, שם פעל תומאס השליח. הנוסע 
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המאה השלוש עשרה מרקו פולו זיהה אותה דווקא באזור מונגוליה, ואף סיפר שהכומר נהרג 

בקרב עם הח'אן.16 ובספר מסעותיו של ג'ון מנדוויל מן המאה הארבע עשרה תוארה ממלכתו 

של יוחנן מעבר למונגוליה ולפרס, בקתאי, כלומר בסין.17 אך במהלך המאה החמש עשרה, 

עם חידוש הקשר עם אתיופיה, התקבעה ההבנה כי שם שוכנת ממלכתו של הכומר יוחנן. 

הפורטוגלי  הנסיך  האירופיים.  השליטים  עבור  חשוב  ליעד  אפריקה  הפכה  עת  באותה 

את  לאגף  נועדו  אפריקה  של  האטלנטי  החוף  לאורך  מסעותיו  כי  הסביר  "הספן"  אנריקה 

וליצור קשר עם  המוסלמים שבצפון היבשת, להמיר את דתם של העמים ביבשת לנצרות 

הכומר יוחנן.18 כך גם נימקה את מסעה המשלחת של פרו דה קוביליה )Covilhã(, שיצאה 

בחובו  טמן  אפריקה  של  מחדש  הגילוי  לאתיופיה.19  היא  אף  והגיעה  ב־1487  מפורטוגל 

הבטחה גדולה לאירופה. לכאורה התאימה היבשת לתיאורים אשר הובאו באגדות, ועשתה 

רושם של מקום המתאפיין בעושר, בעצמה ובמסתורין. חיזק את הדימוי הזה קיסר האימפריה 

של מאלי, ַמְנסה מ�ָסא הראשון, שבמסע החאג' שלו למכה בשנת 1324 פיזר זהב רב כל כך 

עד שמוטט את שוק הזהב העולמי. כך הוא נחקק בתודעה כשליט רב־עצמה, וייצוגו במפות 

האירופיות דומה לייצוג של הכומר יוחנן במפות דומות. ואולם המנסה לא היה יכול להיות 

הזרקור לשליט אחר, קיסר האימפריה  הופנה  כן  היה מוסלמי. על  הוא  יוחנן, שכן  הכומר 

האתיופית.

התגלתה  היא  שכן  יוחנן,  הכומר  על  להפליא לאגדה  אתיופיה  התאימה  ראשון  במבט 

כממלכה נוצרית עתיקה מוקפת כופרים. כך התקבע הזיהוי של הקיסר האתיופי עם הכומר 

יוחנן. ועבור האירופים, הפך השם 'הכומר יוחנן' משמה של הדמות ההיסטורית־מיתולוגית 

לתואר העובר בירושה. כאשר נשאלו חברי המשלחת האתיופית על מנהיגם הכומר יוחנן, 

הם השיבו כי "הוא סובל את התואר האבסורדי הזה במורת רוח, שמו האמתי הוא זרע יעקב 

הפריעה  לא  האתיופי  הקיסר  של  חמתו  את  עורר  שהכינוי  העובדה   20."]...[  )Zareiacob(

לאירופים להמשיך לכנות אותו בשם יוחנן, עד המאה השבע עשרה. כך הותאמו הציפיות 

פירנצה  בוועידת  כבר  יוחנן.  מהכומר  לציפיותיהם  האתיופי  מהקיסר  אירופה  מנהיגי  של 

המוסלמים  כנגד  הרבים  צבאותיו  את  "לשגר  האפיפיור  ידי  על  הקיסר  התבקש  ב־1443 

ששלחו  נוספים  במכתבים  שחזרה  בקשה  הקודש",  ארץ  ומערי  מירושלים  אותם  ולגרש 

על  נוסף  המיתולוגי.  הממד  לצד  אסטרטגי  ממד  ולבשה  לאתיופיה,  ומלכים  אפיפיורים 

כך התבקשה אתיופיה לחבל בזרימתו של נהר הנילוס, שכלכלתה של מצרים המוסלמית 

התבססה עליו, דבר שספק אם היה ביכולתה לעשותו.21 

הקישור בין הכומר יוחנן למגים נעשה כבר במאה השתים עשרה. הכרוניקאי והבישוף 

אשר  המגים  של  צאצא  הוא  יוחנן[  ש]הכומר  "נאמר  כתב:   )Freising( פרייזינג  פון  אוטו 

מוזכרים בבשורה, ושהוא שולט באותם עמים שהם שלטו בהם, ונהנה מתהילה ועושר כה 

גדולים שהוא משתמש רק בשרביט אזמרגד".22 למעשה, הדעה הרווחת הייתה שארצותיו 



15הישמ� �ש ה�לח�

יוחנן  של הכומר הן הארצות שמהן הגיעו המגים. ניתן להסיק שעם "איתורו" של הכומר 

הדבר  לאפריקני.  מהמגים  אחד  גם  הפך  האירופי  בדמיון  עשרה,  החמש  במאה  באפריקה 

האירופית  התפיסה  של  ישיר  תוצר  היא  באמנות  השחור  המג  עליית  כי  הטיעון  את  מחזק 

לרומא   )Ne-Vunda( נה־וונדה  האפריקני  השגריר  של  הגעתו  במקרה,  לא  אפריקה.  את 

והשתטחותו לפני האפיפיור בתחילת המאה השבע עשרה קושרה מיד על ידי בני התקופה 
ל'הערצת המגים' את ישו.23

שתפסו  מהמקום  יותר  נובע  אלא  דווקא,  ישיר  אינו  למגים  יוחנן  הכומר  בין  הקשר  אך 

שניהם בדמיון האירופי. כמו הכומר יוחנן, המג השחור היה ביטוי של התשוקה האירופית 

לדמות זרה, אקזוטית וחזקה, ועם זאת נוצרית וחסודה. ביצירות מסוימות ניתן לראות בבירור 

לשני  המצטרף  נוסף  ייצוג   .)3 )תמונה  השלושה  מבין  ביותר  כחזק  מיוצג  השחור  המג  כי 

אלה, אשר הגיע לשיא הפופולריות שלו בסוף המאה החמש עשרה,24 הוא של מוריס הקדוש, 

ממוצא  אגדי  רומי  גנרל 

בתור  שהוכתר  אפריקני 

הקתולית  בכנסייה  קדוש 

ניתן  והאורתודוכסית. 

שהדמויות  להתרשם 

מוצגות  האפריקניות 

בזהב  עשירים  פאר  בבגדי 

בעמידה  יקרות,  ובאבנים 

 – גדולה  ובחרב  זקופה 

ועושר.  כוח  של  דימויים 

אלו  מחמיאים  ייצוגים 

התיאורים  עם  התכתבו 

התקופה  בני  שייחסו 

אשר  האתיופי,  לקיסר 

בלי   – אחד  במקור  תואר 

שהמחבר עצמו פגש אותו 

והעשיר  הגדול  כ"נסיך   –

באפריקה",  ביותר 

בתכשיטים  ה"מקושט 

ונדירים  יקרים  וחפצים 

של  בד  ולבוש  אחרים, 
זהב".25

תמונה 3. המג השחור )עומד מימין(
פרוספרו פונטנה )Fontana(, 1548 בקירוב, Gemäldegalerie, ברלין
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הייצוגים האירופיים של אפריקה במאה החמש עשרה מסמנים שינוי בתפיסה של יבשת 

המג  השתלב  אלה  בתנאים  ממנה.  המתפתחות  הציפיות  ונוכח  עמה  המפגש  בעקבות  זו 

השחור בייצוגים האמנותיים של 'הערצת המגים', כמי שמייצג חלק שלישי של העולם שעד 

אז הוזנח בתודעה האירופית, אך עתה הסתמן ככוח עולה. ואולם, גם אם תנאים אלה הם 

שאפשרו את הופעתו הראשונה של המג השחור, דמותו באמנות נותרה בעינה ולא נפגמה, 

גם אחרי מאות שנים של כיבושה ושיעבודה של אפריקה, וגם אחרי תורות גזע, והתפיסה 

החדשה של אפריקה שהתלוותה אליהם. וכך והוא ממשיך למלא את תפקידו כמג עד היום. 

מכל מקום, רק נוכח המגמה הזו ניתן להבין את הייחודיות של הציור מוויסאו.

ג. חכמים מארבע רוחות השמים

הציור מוויסאו מציית במובנים רבים לתבנית הקלאסית של 'הערצת המגים' כפי שצוירה 

וברקע נראית דרך  באותה תקופה באירופה, ובארצות השפלה בפרט. התפאורה בסיסית, 

המובילה לעיר מבוצרת מצד אחד, ובקתה צנועה עם חיות משק מן הצד האחר. בפינה הימנית 

וישו מעטרות הילות  ישו התינוק. את ראשיהם של מרים  ובחיקה  יושבת מרים  התחתונה 

המגים מציגים את שלוש מתנותיהם. הראשון, מלכיור,  קדושה. בקדמת הציור, שלושת 

מיוצג בצורה אופיינית כזקן המגים, שיערו לבן וארוך וזקן מעטר את פניו. הוא עטוי גלימה 

זהובה המעוטרת באופן אנכרוניסטי בצלבים, וכתרו מונח על במת אבן נמוכה. קספר, צעיר 

ולבושו,  המגים, עומד בצד שמאל: שערו ארוך; פניו, כמאמר האגדה, חלקות וסמוקות; 

בהתאם לנאמר באגדה, "טוניקה ירוקה ושכמיה קצרה אדומה";26 ביד אחת הוא מציג את 

מנחתו, אף היא מעוטרת בצלב, ובידו השנייה הוא מגביה את כתרו לאות כבוד. ביניהם, על 

פי כללי המסורת, אמור לעמוד בלתזאר השחור – אלא שהייצוג שלו כאן שונה מן המופיע 

בכל יצירה שצוירה עד אז באירופה.

המג האמצעי אינו מג רגיל. רגלו הימנית תואמת את שולי גלימתו האדומה של קספר 

כמרכז  אותו  תוחמים  בצורה לא טבעית מכתפיותיו  והשנצים המתנופפים  באופן מושלם, 

שלו  והלבוש  העור  גוון  אך  מכתיבה,  שהמסורת  כפי  בבירור,  כהה  הוא  אמנם  התמונה. 

עלים  או  נוצות  זהב, אלא  אינו עשוי  שלו  במלך אפריקני. הכתר  אין מדובר  כי  מבהירים 

ירוקים, אשר מעטרים גם את חולצתו הצבעונית. הוא לובש מכנסיים קצרים, חולצה בעלת 

שרוולים קצרים וסנדלים דקיקים, וכך חושף את עורו השחום לראווה. הצמידים המוזהבים 

לו  מעניקים  שלאוזנו  והעגיל  לצווארו,  הפנינים  שרשרת  ואמותיו,  שלקרסוליו  הדקיקים 

מראה נשי כמעט, ובוודאי אינם קרובים לעושר ולעצמה שמציג המג השחור בדרך כלל. 

וקימורי  בתמונה,  היחיד  הנשק  כלי  נושא,  שהוא  הארוכה  האלה  מאזנים  אלו  את  ואולם, 

המכנסיים המודגשים באזור חלציו שמחזירים לו את אונו הגברי.
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של  בייצוג  מדובר  כי  שזיהו  מי  כבר  היו  המחקר.  מעיני  נעלם  לא  זה  מג  של  ייחודו 

הראשונים  המלחים  פני  את  שקידם  השבט   ,)Tupinamba( הטופינמבה  שבט  בן  אינדיאני 

קרנר  לאו  ג'וזף  האמנות  היסטוריון   .)4 )תמונה  ברזיל  של  המערביים  בחופיה  שנחתו 

זו, ומפרש  )Koerner( פותח את הדיון שלו במג השחור במאה השש עשרה דווקא בדמות 

אותה בהקשר המידי של גילוי וכיבוש ברזיל בידי פדרו קברל )Cabral( הפורטוגלי בשנת 

1500. הוא מראה כיצד דיווח ראשון שהגיע לפורטוגל על המפגש עם ילידי ברזיל הוטמע 

ביצירה מוויסאו: כתרו של המג מתאים לתיאור "כתר קטן של נוצות אדומות וחומות כשל 

תוכי" שחבשו בני הטופינמבה, והחולצה האירופית שהוא לובש עולה בקנה אחד עם הסיפור 
על המלחים הפורטוגלים שלא יכלו לסבול את עירומם של הילידים וכיסו אותם בבגדיהם.27

שהציור  ספק  אין 

לגילוי  מגיב  מוויסאו 

כיצד  אך  החדשה.  היבשת 

היה האמן יכול לשלב אותו 

'הערצת  הציורית  במסגרת 

שלוש  שבה  המגים', 

שלוש  שמייצגות  דמויות 

ריצ'רד  בלבד?  יבשות 

)Trexler(, שעסק  טרקסלר 

מציג  ביצירה,  הוא  גם 

בני  של  פתרונות  שני 

תאולוגית  לבעיה  התקופה 

רעיון  לפי  זו.  ואסתטית 

אחד, אמריקה הייתה בעבר 

כן  ועל  אסיה  מיבשת  חלק 

במעמד ההערצה שימש מג אחד נציג של שתי היבשות. כלומר, המג של וויסאו איננו דמות 

היה  לבעיה  נוסף  פתרון  הישן.  האסייתי)־אמריקני(  המג  של  שונה  ייצוג  רק  אלא  חדשה, 

החלפת שלוש היבשות בשלושה ענפים של המין האנושי. טרקסלר מצטט את הכרוניקאי 

בחיבור  אשר   )Guamán Poma de Ayala( איילה  דה  פומה  גואמאן  האינדיאני־פרואני 

הוערץ  "]ישו[  אנושיים:  גזעים  לשלושה  המגים  שלושת  את  קשר  ה־17  המאה  מראשית 

מלכיור  המלך־המג  בעולם:  הניח  שאלוהים  הגזעים  שלושת  של  המלכים  שלושת  ידי  על 

זה  שרעיון  טוען  טרקסלר  השחור".28  וגספר  הלבן[  ]כלומר  הספרדי  בלתזאר  האינדיאני, 

בכנסיות  שנמצאו  ציורים  שני  מביא  ולראיה  באמריקה,  המקומיים  העמים  בקרב  התקבע 

בפרו, אשר צוירו כנראה בידי ציירים אירופים ומציגים מג אינדיאני )תמונה 5(.

תמונה 4. בן שבט הטופינמבה
 איור מתוך ספרו של ארנולדוס מונטנוס

)De Nieuwe en Onbekende Weereld ,)Montanus, 1671, הולנד
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של  שטענותיו  אף  ואולם 

עיניים,  מאירות  טרקסלר 

מוויסאו  המגים'  'הערצת 

לציורים  מתאימה  אינה 

ואינה  בפרו  מצא  שהוא 

שהוא  הגזעי  למודל  מצייתת 

המג  מוויסאו  בציור  מביא. 

מחליף  למעשה  האמריקני 

ואינו  האפריקני  המג  את 

כך  על  נוסף  אליו.  מצטרף 

האינטרסים  כי  לזכור  יש 

בעולם  הציירים  של  והקהל 

של  מאלו  שונים  היו  החדש 

כי  ידוע  מוויסאו.  האמן 

באמריקה  מהציירים  רבים 

ישועים  מיסיונרים  היו 

את  לשלב  הייתה  ומטרתם 

הברית  בסיפור  האינדיאנים 

החדשה על מנת לקרב אותם 

לנצרות.29 האמן מוויסאו, שפעל בסדנה בפורטוגל עוד לפני הקונטרה־רפורמציה והקמת 

ייתכן אפוא  עיניו.  לנגד  לנצרות  הבריזלאים  ראה את המרת  בהכרח  לא  הישועים,  מסדר 

 – וקרנר  טרקסלר  של  מעיניהם  חמקה  אשר  נוספת  בדמות  דווקא  נמצאת  התשובה  כי 

נוספת.  לפרשנות  צוהר  פותחת  שדמותו  מרים,  של  לכתפה  מעבר  שרוכן  האדם 

יש לנסות לעמוד על מוצאה של דמות זו. גוון עורה ללא ספק כהה יותר משל הדמויות 

בהירה  היא  זאת  עם  שחורה.  אפריקנית  שהיא  החשד  את  שמעלה  מה  בתמונה,  הלבנות 

 – בתמונה  האמריקני  מהמג  יותר  בהירה  אף  ולמעשה  הקלאסי,  האפריקני  מהייצוג  יותר 

ובין  מאוד"  ה"שחורים  אפריקה  מערב  תושבי  בין  הבחינו  התקופה  בני  כי  לציין  וחשוב 

מוצאה  את  לצמצם  אולי  ניתן  כן,  על  לבן".30  כמעט  ולעתים  "חום  שצבעם  האמריקנים 

הבהירות  את  להדגיש  הקפידו  אירופים  נוסעים  אפריקה.  של  ספציפי  לחלק  הדמות  של 

התרבות  בין  ההבחנה  את  להדגיש  כדי  אולי  האתיופים,  של  עורם  גוון  של  היחסית 

האתיופית הנוצרית ובין התרבויות ה"פראיות" יותר במערב אפריקה.א כך תיארו מבקרים 

באפריקה  פעילותם  את  תפסו  אירופים  מיסיונרים  לחטא,  השחור  הצבע  את  קישרה  שהנצרות  מכיוון  א 

משכניהם  הובחנו  הנצרות  את  עליהם  שקיבלו  מערב־אפריקנים  גם   .)2016( הרפסטר  ראו:  שלה;  כ"הלבנה" 

תמונה 5. דיוקן הקיסר האתיופי
כריסטופנו דל'אלטיסימו )dell’Altissimo(, דיוקן הקיסר דאוויט השני, על פי 

הדיוקן מאוסף פאולו ג'וביו, לפני Galleria degli U�zi ,1568, פירנצה
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של  עורו  גוון  את  באתיופיה 

דפנה,  או  כ"ערמון  הקיסר 

ועל  בצבעו"31  מאוד  כהה  לא 

כי  נאמר  עצמם  האתיופים 

שחור,  בין  נע  האנשים  "גוון 

טוב  וגובהם  וזהוב,  לבן 

נעימה".32  חזות  בעלי  והם 

פאולו  האיטלקי  ההומניסט 

ה־16  מהמאה   )Giovio( ג'וביו 

של  צבעם  את  השווה  אף 

"חבוש  של  לצבעו  האתיופים 

כי  והדגיש  פחמים"  על  צלוי 

זה  מתולתל כמו  "אינו  שיערם 

השחורים".33  האפריקנים  של 

של  הפורטרטים  באוסף 

הדיוקנאות  אחד  מצוי  ג'וביו 

וגם שם  הבודדים של קיסר אתיופיה, אשר התבסס כנראה על דיווחים אירופיים בלבד,34 

האדם  כי  להניח  ניתן  כן  על   .)6 )תמונה  המקובל  המערב־אפריקני  מהייצוג  נבדל  הוא 

להלן. שתובא  הפרשנות  תתבסס  כך  ועל  אתיופי,  הוא  בתמונה  השחור 

מהו תפקידו של האתיופי ביצירה מויסאו? פרשנות אחת שניתן להציע, פרשנות מתבקשת 

לכאורה, אך למעשה מהפכנית למדי, היא כי מדובר במג נוסף – או, ליתר דיוק, כי זהו המג 

האפריקני הוותיק, ואילו המג האינדיאני הוא המצטרף החדש. בהנחה שהצייר הסתמך על 

תיאור המגים כפי שהופיע אצל פסאודו־בדה, הרי האדם השחור תואם את מראהו המסורתי 

הפנים  הצייר  זו  פרשנות  לפי  ולבן.35  אדום  בצבעי  ולבוש  מזוקן  עור,  כהה  בלתזאר:  של 

את גילוי היבשת החדשה ודחה את הרעיון כי היו נציגים של שלוש יבשות בלבד במעמד 

ואמנות  כתיבה  של  שנים  מאות  במשך  שאושררו  המוסכמות  כל  נגד  יצא  הוא  ההערצה. 

חזותית והוסיף מג רביעי לייצוג כל ארבע היבשות המוכרות. זוהי אפוא אמירה מהפכנית 

במובן  גם  חדשנית  היא  עתיקים.  ציור  כללי  של  שבירה  בה  שיש  משום  האסתטי,  במובן 

הגאוגרפי, משום שיש בה הפנמה מהירה מאין כמוה של יבשת חדשה, וגם במובן המוסרי־

דתי, משום שיש בה הכלה מידית של תושביה של אותה יבשת בחיק הנצרות. 

וכי  זית"  לצבע  מתקרב  לפעמים  "שחור,  צבעם  תושביה  כי  נאמר  קונגו  של  התנצרותה  לאחר  הפגאניים: 

]...[ והם לא ממש דומים לכושים של נוביה ושל גינאה, שהם  "השפתיים שלהם לא גדולות כמו של הכושים 

מבחילים"; פיגפטה )1881(, עמ' 13.

תמונה 6. מג אינדיאני בציור אמריקני
אמן לא ידוע, 'הערצת המגים', המאה השש עשרה, אילבה )Ilabe(, פרו
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ואולם, על אף הפיתוי בפרשנות זו, יש לשים לב לפגמים שבה. ראשית, האדם השחור 

אינו מיוצג כמלך כלל. נוסף על התלבושת הפשוטה שלו – גלימה אדומה חלקה ומתחתיה 

מכנסיים לבנים, ללא תכשיטים – אין לו כתר, לא על ראשו כמו המג הראשון, לא בידו כמו 

המג השני ולא על הארץ כמו המג השלישי. הכתר הוא מקור הסמכות של המג, זו שנותנת 

ערך להכרה שלו בישו התינוק כמשיח. אמנם כתר העלים של המג האינדיאני הוא מקרה 

יוצא דופן של צניעות, אך הוא הכרחי להיותו מג. בעיה נוספת היא המתנה. ארבעה מגים 

ביצירה  ואילו  מתנות,  ארבע  עמם  להביא  חייבים  תבל  קצוות  מארבעת  דרכם  את  שעשו 

ייתכן  האם  הלבנים.  המגים  ואחד  האינדיאני  המג  השחור,  האדם  אצל  שלוש:  רק  נראות 

שדווקא המג הכורע, מלכיור זקן המגים, הגיע בידיים ריקות? אמנם, עין חדה תוכל להבחין 

כי ישו התינוק מחזיק בידו מטבע – אך האם זוהי מנחת הזהב שהביא אתו מלכיור? 

לראות  ניתן  אפשרית.  תשובה  מציעה  המגים'  'הערצת  של  הציורית  המסורת  בחינת 

ידיו אל התינוק,  ומושיט  בציורים אחרים כי בשעה שמלכיור כורע ברך, מסיר את כתרו 

מתנתו נמצאת בחזקתה של דמות אחרת – לרוב דמות מפמלייתה של מרים ובשום מקרה לא 

אחד מהמגים – או, לחילופין, מונחת כבר לצד האם והתינוק. ניתן אפוא לשער כי גם האמן 

מוויסאו בחר באפשרות זו והפקיד את מנחתו של מלכיור בידי דמות חיצונית. אם מביאים 

בחשבון את שפת הגוף הכנועה של הדמות השחורה הרוכנת לעבר מרים בעיניים מושפלות 

ומתכוננת לפתוח עבורה את הכלי המוזהב, ניתן לסכם כי הדמות השחורה בציור אינה מג 

רביעי אלא דמות אחרת, שבוודאי אינה זוכה לאותה הילה של עצמה וקדושה שהמגים זוכים 

לה.

אם האדם השחור אינו מג, מהו? באופן מסורתי, האדם העומד לצדה של מרים או מאחוריה 

בציורי 'הערצת המגים' הוא יוסף בעלה. הגלימה האדומה שלובש האדם השחור, המזוָהה עם 

יוסף ומופיעה גם בציור 'הלידה' שצויר באותה סדנה, יכולה לחזק פרשנות זו. על אף מעמדו 

הנוצרית־ באמנות  פעמים,  כמה  אליו  התגלו  שמלאכים  וכמי  המשיח  של  החורג  כאביו 

מערבית של התקופה נתפס יוסף כדמות שולית בלבד. כבר מימיה הראשונים של הנצרות 

והן באמנות החזותית, אולם מימי הביניים המאוחרים  הוא נדחק לשוליים, הן בתאולוגיה 

ואילך נעשה הייצוג שלו שלילי יותר ויותר. עד המפנה שחל במאה השבע עשרה, כאשר 

מעמדו כקדוש־פטרון נסק,36 יוסף הוצג באמנות כזקן, ארצי וחלש, בניגוד מובהק לטוהר 

ולחסד של מרים אשתו.37 

אך יוסף אינו הדמות החיצונית היחידה שמתווספת לעתים לציורי 'הערצת המגים'. דמות 

מקראית נוספת שנקשרה לסצנת ההערצה היא בלעם, שעל פי פרשנות אחת חזה את הגעתם 

של המגים בעקבות כוכב בית לחם.38 כמו המגים, בלעם הוא מכשף שאינו מעם ישראל, וגם 

הופיעה  כן, דמותו  בדבר אלוהי ישראל. על  תפקידו בסיפור המקראי הוא הכרה חיצונית 

מאחוריה.  או  מרים  לצד  וניצבת  המוקדמת,  הנוצרית  באמנות  כבר  המגים  של  בייצוגים 
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לעתים הוא גם מצביע לעבר הכוכב.39 אף אם הופעתו בציורי 'הערצת המגים' אינה שכיחה, 

גם ביצירות מתקופת הרנסנס. באחד הציורים  אותו  וניתן למצוא  נזנחה לחלוטין  לא  היא 

המעניינים של 'הערצת המגים', ציורו של הירונימוס בוש )Bosch(, נראית דמות שעל פי 

פרשנות אחת היא בלעם,40 כאשר היא עטופה ברישול בגלימה אדומה, עונדת תכשיטי זהב 

וחובשת כתר מצועצע. בסיפור המקראי בלעם ניסה לקלל את עם ישראל וגרם לעם לחטוא, 

אך הוא גם מילא את רצון האל. אך הברית החדשה הציגה אותו כנביא שקר וככופר.41 בציורו 

של בוש, נראה כי הניגוד בין המראה האקזוטי והגרוטסקי של בלעם ובין חזותם החסודה של 

המגים נועד להדגיש את הניגוד בין העמים הנוצרים לעמים הכופרים. בהשאלה של אותה 

פרשנות, האם האדם השחור בציור מוויסאו הוא סמל לעמים הכופרים? ואם כן, מה משמעות 

הדבר בנוגע לתפיסה האירופית את אתיופיה?

האדם  של  מעמדו  כי  ניכר  מרים,  של  בפמלייתה  כחבר  ואם  כיוסף  אם  כבלעם,  אם 

זוטר במקרה הטוב,  האתיופי בציור מוויסאו הידרדר מדרגת מג רב־עצמה לדרגת משרת 

וכופר במקרה הרע. במידה מסוימת, ניתן לראות בכך נסיגה מהופעתו הראשונה של אדם 

המאה  סן־ז'וליין מסוף  הורדוס' מקפלת  לפני  'המגים  בציור  המגים,  כלשהו בסצנת  שחור 

השתים עשרה.42 בציור זה מופיע השחור כמשרתו של המלך הורדוס, כלומר כדמות נחותה, 

וכמשויכת לרוע ולכפירה מתוקף תפקידו של הורדוס בסיפור. דימוי מסוג זה של אפריקנים 

שחורים ניתן למצוא באמנות ובטקסטים נוצריים מהעת העתיקה ואילך. צבע העור השחור 

בייצוגים אלה מקושר לנחיתות שכלית, לחטא ולרשעות.43 כפי שטוען קרנר, בציור מוויסאו 

התרחשה החלפה דרמטית, כאשר המג האפריקני הוחלף במג אמריקני. קרנר מסביר את 

ההחלפה הזו בשיקולים טכניים וסגנוניים – לא זו בלבד שמג רביעי הוא בלתי נסבל מבחינה 

הוא מחמיץ את השאלה  יביא עמו.44 בכך  אסתטית, אלא נשאלת השאלה איזו מתנה הוא 

מדוע דווקא המג האפריקני הוא שהוחלף. מדוע, כאשר היה צורך לוותר על אחת משלוש 

רבת  מסורת  למרות  אפריקה,  את  דווקא  להשמיט  מוויסאו  האמן  בחר  המוכרות,  היבשות 

שנים של מג שחור? וכאשר בכל זאת בחר האמן לייצג את ארבע היבשות ביצירתו, מדוע 

החליט לדחוק את אפריקה אל השוליים ולייצג אותה בצורה שלילית ופסיבית? כיצד ניתן 

להסביר את ההידרדרות הזו במעמדו של המג השחור בתחילת המאה השש עשרה, לאחר 

התבססותו הבלתי מעורערת באמנות של המאה החמש עשרה?

של  בדימוי  שחלו  השינויים  את  ולבחון  לחזור  יש  אלו  שאלות  על  ולהשיב  לנסות  כדי 

צוירה  במקרה  לא  עשרה.  השש  במאה  שאת  וביתר  עשרה  החמש  המאה  בסוף  אתיופיה 

'הערצת המגים' שבוויסאו בפורטוגל בידי צייר פורטוגלי: פורטוגל לא הייתה רק המדינה 

יחסים  גם מי שהובילה את הפרויקט האפריקני ופיתחה מערכת  שגילתה את ברזיל, אלא 

התפתחות  את  יבחן  הבא  הפרק  כן,  על  היבשת.  במזרח  האתיופית  הקיסרות  עם  מיוחדת 

מערכת היחסים הזו במפנה המאות ואת השינוי התודעתי שהיא הייתה עשויה לגרור.
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ד. החלום של המגים, ההתפכחות

במקביל למשלחות האתיופיות שהגיעו לאירופה דרך הים התיכון והביאו עמן ידיעות עמומות 

על הקיסרות, פורטוגל הלכה והתקרבה לאתיופיה מכיוון אחר. במהלך המאה החמש עשרה 

היא התקדמה בעקביות לאורך החוף של אפריקה, ומטרתה, לצד איתור ממלכתו של הכומר 

החוסם  המוסלמי  הגוש  את  שיקיף  התבלינים  ולאיי  להודו  ימי  נתיב  למצוא  הייתה  יוחנן, 

פורטוגל  החלה  ב־1415   )Ceuta( סאוטה  הנמל  עיר  את  שכבשה  מרגע  ביבשה.  הדרך  את 

ב־1458  שהקיפה  לאחר  מסחר.  תחנות  ולהקים  אפריקה  חופי  לאורך  במהירות  להתקדם 

וב־1488 את כף התקווה הטובה, היא הגיעה אל האוקיינוס ההודי. הספינה  ורדה,  את כף 

ואוקיאניה.  הודו, סין  הראשונה עגנה באתיופיה ב־1493, ומשם המשיכה פורטוגל לעבר 

הנחיתה באתיופיה נתפסה במונחים משיחיים: סופר כי המלחים הפורטוגלים שאבדו בים 

ראו צלב אדום בשמיים שהוביל אותם לקיסרות הנוצרית העתיקה.45 הקמת מושבות קטנות 

וביסוס קווי מסחר סדירים לאורך חופי אפריקה אפשרו לפורטוגל היכרות עמוקה יותר עם 

הארץ ויושביה. ההיכרות ה"אמתית" הזו, המבוססת על ניסיון בלתי אמצעי ועל מגע יום־

יומי, עימתה את הדימוי של אפריקה עם הידע הקיים – ידע שהיה מבוסס עד אז על כתבים 

ומסורות עתיקות, כמו האגדה על הכומר יוחנן.

אלא שאתיופיה האמתית לא הייתה יכולה לעמוד בציפיותיהם של מגלי הארצות, הסוחרים 

והדיפלומטים הפורטוגלים. כמובן, האשמה אינה של אתיופיה, שבוודאי לא הייתה מרשימה 

האירופית,  מהפנטזיה  ההתפכחות  בעצם  אלא  התקופה,  של  האירופיות  מהממלכות  פחות 

למשלחת  שהתלווה   ,)Álvares( אלוורש  פרנסיסקו  נפש.  למפח  הביא  שבהכרח  תהליך 

עם  שנפגש  הראשון  היה  עשרה,  השש  המאה  של  העשרים  בשנות  באתיופיה  פורטוגלית 

קיסר אתיופיה, שעדיין היה עבורו 'הכומר יוחנן', ודיווח על כך. ניכר כי אלוורש השתדל 

להכביר מילים על כס המלכות המפואר, על הבגדים ועל כתר הזהב, ואולם כאשר הוא ניגש 

לתאר את הקיסר עצמו לא נותר לו אלא להודות שמדובר באיש צעיר, לא גבוה במיוחד, 

בעל פנים ילדותיים וזקן שרק התחיל לצמוח; אך הוא מיהר לסכם שהוא "נראה לחלוטין 

כמו השליט הגדול שהוא באמת".46 המפגש לא היה רק מפגש בין כותב פורטוגלי לקיסר 

האתיופי; ניתן לראות בו מפגש ראשון בין דמיון למציאות וניסיון לתווך ביניהם.

לאחר שהגיעה לאתיופיה יכלה פורטוגל לצפות בפוליטיקה של הקיסר האתיופי מקרוב. 

לרשות הקיסר לא עמדו מעיין הנעורים או המראה הקסומה שהובטחו במכתב הכומר יוחנן. 

במקומם, הופתעו הפורטוגלים לגלות כי "בכל ממלכתו של הכומר אין ולו עיר אחת בעלת 

חשיבות, לא בגודל ולא במספר התושבים, לא בתפארת הבניינים ולא משום בחינה אחרת"; 

את  ומחשיבים  נא  בשר  אוכלים  ביותר,  פרימיטיביים  בכלים  משתמשים  התושבים  כי 

אומנויות הטוויה והנפחות מעשה קסם שטני; וכי במקום הארמון המפואר שמתואר באגדה 
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נוספים,  רבים  אלה, כמו  דיווחים  כי  אין ספק  בפרוטרוט, הקיסר האתיופי שוכן באוהל.47 

ערערו את דימויה המיתי של אתיופיה בעיניי האירופים. 

בהתערערות הדימוי של אתיופיה שיחקה הדת תפקיד מרכזי. תחילה, אתיופיה הנוצרית 

הנוגע  בכל  עלינו  מתעלים  האתיופים  כי  נראה  "שכן  לאירופים להתבייש בעצמם,  גרמה 

)נזיר אתיופי שחי ברומא במאה השש  לפולחן ולהשגחה".48 הצבתו של פייטרו האביסיני 

שיא  את  אולי  מסמלת  הישועים  מסדר  ייסוד  את  המציג  בציור  האפיפיור  מאחורי  עשרה( 

מעמדה של הנצרות האתיופית באירופה )תמונה 7(.49 אך ההתלהבות הזו התחלפה במהרה 

והאדיקות  הצדיקות  ככליל  האירופי  בדמיון  נתפסה  יוחנן  הכומר  ממלכת  בעוד  באכזבה. 

הדתית, ההתוודעות לדת ולפולחן האתיופיים חשפו תמונה אחרת. אמנם בוועידת פירנצה 

להשראה  מחויב  "אשר  האתיופי  הקיסר  על  שבחים  הרביעי  אאוגניוס  האפיפיור  הרעיף 

השמימית", אך כבר אז ציין כי העם האתיופי "התרחק במובנים רבים" מן הד�גמה הנוצרית 

והצהיר על כוונתו לשגר משלחות שיחנכו אותו מחדש.50 במכתבו לקיסר האתיופי מ־1515 

תמונה 7. הנצרות האתיופית בשיא מעמדה
 נזיר אתיופי )משמאל( בטקס בו העניק האפיפיור פאולוס השלישי ללויולה צו המכיר במסדר הישועים

אמן לא ידוע, Chiesa del Gesù ,1540 , רומא
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התנה האפיפיור לאו העשירי את הצטרפותה של אתיופיה למסע צלב לירושלים בהפסקת 

הפרקטיקות ה"זרות" של הנצרות האתיופיות, ובראש ובראשונה בהפסקת ברית המילה.51 

היחס החשדני הזה כלפי הנצרות האתיופית הלך וגבר במרוצת המאה השש עשרה, והפך 

במהרה למיסיון אינטנסיבי שהוביל לחיכוכים עם הקיסרות. קדושתה של ממלכת הכומר 

יוחנן התקיימה רק כל עוד היא התאימה בדיוק לציפיות ממנה; ברגע שהפרה אותן, אתיופיה 

הפכה מאידיליה של נצרות קדומה לקן של כפירה שיש לבער.

הגדולה באכזבות הייתה האכזבה הצבאית: אתיופיה הוכיחה כי לא רק שלא תוכל לבוא 

לעזרתה של פורטוגל, כפי שהבטיחה האגדה, אלא שהיא עצמה זקוקה לעזרה. כך, לאחר 

שהקיסרות הותקפה בידי המוסלמים בשנת 1540, ולאחר שהקיסר התחנן לסיוע צבאי, מלך 

ולעזור בלחימה, שכן  נענה לו ברצון.52 המלך הורה לחייליו להישאר באתיופיה  פורטוגל 

"זוהי כידוע ארץ נוצרית, שאף שתושביה מחזיקים בכמה דעות מוטעות, הם מראים רצון 

לנטוש את אותן דעות אם יהיה מי שילמד אותם ויחדיר בהם את האמת, ועל כן ]הוא[ מחויב 

היסס  האתיופי  שהקיסר  לאחר  דבר,  של  בסופו  ארצם".53  על  בהגנה  להם  ולסייע  לעזור 

400 חיילים פורטוגלים הכה שוק על ירך את הצבא המוסלמי שאיים  לתקוף, כוח קטן של 

למוטט את הקיסרות האתיופית כולה, מה שהוסבר בכך ש"בארץ זו חמישים פורטוגלים הם 

נפלו  מהשבי  הניצחון, האתיופים ששוחררו  יותר מאלף מקומיים". לאחר  גדולה  תגבורת 

לרגלי הפורטוגלים, נישקו אותם וסגדו להם.54 

של  ממלכתו  בתור  הפורטוגלים  בקרב  נתפסה  אתיופיה  עשרה  החמש  במאה  כן,  אם 

טבעית  ברית  ובעלת  מיתולוגיים,  ממדים  בעלת  וחזקה  עשירה  אימפריה   – יוחנן  הכומר 

של הממלכות הנוצריות באירופה, ואילו במאה השש עשרה התגבשה תמונה אחרת. במאה 

נטו  שקודמיהם  מה  אינה  אתיופיה  כי  פורטוגלים  לכותבים  ברור  היה  כבר  עשרה  השבע 

ספק  הטיל  כבר   )Lobo( לובו  ג'רונימו  עשרה  השבע  המאה  בן  הישועי  המיסיונר  לחשוב. 

זו".  במשפחה  תמיד  זרם  העליון  "שהכוח  ובכך  האתיופי  הקיסר  של  הקדושה  בגנאלוגיה 

לדבריו, "אין סיבות אמתיות לדמיין שההשגחה העליונה העניקה ]לקיסרי אתיופיה[ הגנה 

מיוחדת מעין זו, ועל סמך המלחמות שערערו את הקיסרות הזו בתקופה האחרונה אנו יכולים 

להאמין בצדק שהיא, כמו כל הממלכות האחרות, סובלת את התהפוכות שלה, ושההיסטוריה 

שהודפס  בספרו   ,)Téllez( טלז  בלתזאר  גם  באגדות".55  מושחתת  ]האתיופית[  האביסינית 

כנראה ב־1660, קיבל עליו לספר את האמת על ממלכתו של הכומר יוחנן, מכיוון שכתבים 

קודמים על אודותיה "הושחתו על ידי בדיות של מחברים אגדיים"; הוא קבע כי "פורטוגלים 

שחיו פה ]...[ ושראו ]את הממלכה[ מקצה לקצה, לא מצאו כל זכר לשמות קדושים ותארים 
מהוללים כאלו".56

העמקת ההיכרות עם אתיופיה והתפוגגות קסמה הובילו להידרדרות מורגשת במעמדה 

היו  ההשלכות  בפוליטיקה.  גם  ביטוי  לידי  בא  תמיד  אשר  דמיון  הפורטוגלי,  בדמיון 
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כי בסתירה לפקודותיו, הפורטוגלים  הרסניות. ממכתבו של מלך פורטוגל מ־1546 עולה 

המוצבים באתיופיה שבו כמה מבני המקום ומכרו אותם לעבדות.57 מממלכה נוצרית קדושה 

הפכה אתיופיה למקום שיש לתקנו, מה שסיפק לפורטוגל עילה לחיזוק מתמיד של אחיזתה 

לפורטוגלים,  אתיופים  בין  וגובר  הולך  למתח  גרם  המיסיון  אינטנסיבי.  מיסיון  באמצעות 

ובשנות השלושים של המאה השבע עשרה התפוצץ המתח במלחמת אזרחים עקובה מדם. 

הפורטוגלית,  והפוליטית  הדתית  הבחישה  בעקבות  נשפך  אתיופים  של  רב  שדם  לאחר 

המיסיונרים הפורטוגלים גורשו מאתיופיה. רבים ממי שהתעקשו להישאר נרצחו או הוצאו 

להורג.58 

כך הגיעה לסיומה העגום ההרפתקה הפורטוגלית באתיופיה. ואולם בתחילת המאה השש 

עבור  חדשה  תקווה  בישרה  אחרת  יבשת  ונשחק,  הלך  אפריקה  של  הדימוי  בעוד  עשרה, 

האירופים. עם גילוי אמריקה בשנת 1492, האירוע שללא ספק משתקף בציור מוויסאו, הפכו 

הילידים האמריקנים למושא התקווה, הציפייה והתשוקה האירופי. למרות הכיבוש האלים 

והאמריקנים  אמריקה  של  האירופית  התפיסה  המקומית,  התרבות  של  וההכחדה־כמעט 

החלה דווקא בדימוי חיובי, כפי שהשתקף בגל האוטופיות של התקופה או במיתוס 'הפרא 

האציל'. ואולם גם התפיסה הזו התחלפה במהרה. ההיסטוריון ג'ון אליוט )Elliot( מדגים כי 

אמנם כינוס שנערך במקסיקו בשנת 1532 הדגיש את "יכולתם הרוחנית של האינדיאנים", 

נרפים  כיצורים  אותם  מתאר   1555 של  הראשון  המקסיקני  הפרובנציאלי  "הקונציל  אך 

והפכפכים בעלי נטייה טבעית לחטא, ומן הקונציל הפרובנציאלי המקסיקני השלישי של 

באמצעות  מסביר  הוא  הזה  השינוי  את  לחלוטין".59  כמעט  מדכדכת  תמונה  עולה   1585

'משקפיים מנטליים' שבעדם ראתה אירופה את העולם החדש. ככל שהעולם החדש התנגש 
עם ערכיה – הקלאסיים, הנוצריים וההומניסטיים – כך נעשתה אירופה עוינת כלפיו.60

הטענה של אליוט מתאימה גם ליחסים של אירופה עם אפריקה. בשלב הראשון, הגילוי 

של אתיופיה סונן מבעד למסורת האירופית – למשל, דרך האגדה על הכומר יוחנן – והוליד 

לאכזבה  והוביל  המסורת  עם  עמה  הממושך  הקשר  התנגש  השני  בשלב  חדשה.  תקווה 

ולהתפכחות. התפכחות זו אין פירושה בהכרח הבנה "נכונה" יותר של אותה תרבות, אשר 

לפי אליוט איננה אפשרית באמת, אלא התנערות מהקסם שלה.61 וללא הקסם הזה, ונוכח 

האכזבה הגדולה, היחס בדרך כלל נעשה עוין, דכאני ואלים. ציור 'הערצת המגים' מויסאו 

תופס נקודה מיוחדת בזמן בין שני השלבים האלו: כאשר חלום ישן נגוז וחלום חדש נוצר. 

אפריקה של המאה השש עשרה איננה עוד האפריקה של הכומר יוחנן. היא אינה ארץ של 

אוצרות ופלאות, והיא לא תגאל את אירופה מצרותיה. מעבר לים קמה תקווה חדשה: חברה 

זו  תקווה  גם  לטבע.  בריאה  וקרבה  טהרה  פשטות,  של  חברה  דיכוי,  וללא  מעמדות  ללא 

הייתה עתידה להתפוגג, כאשר אירופה, אפריקה ואמריקה ייקשרו שלושתן במשולש של 

עבדות וניצול אכזרי. 
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ה. סיכום

מוויסאו  הצייר  של  עיניו  לנגד  עמדו  לא  בוודאי  לעיל  שתוארו  והתהליכים  האירועים 

ולו רק מפני שרבים מהם התרחשו למעשה שנים רבות  בעת שצייר את 'הערצת המגים', 

בתוכה  אוצרת  היצירה  כי  לטעון  ביקש  זה  קצר  מאמר  ואולם  הושלמה.  שהיצירה  לאחר 

רגע היסטורי, גם אם ראשוני ובוסרי בעת ציורה, של שינוי תודעה. על אף השימוש בציר 

האירועים הפוליטיים, מאמר זה לא ביקש לקרוא את היצירה כמקור להיסטוריה פוליטית. 

הציור מוויסאו, אף שהוא בוודאי מגיב לאירוע של גילוי ברזיל, אינו מאיר מחדש בהכרח 

אפילו את הבגדים  או  והאינטרסים שלה  המדיניות הפורטוגלית כלפיה, את המניעים  את 

שבני הטופינמבה לבשו באמת. לעומת זאת, הוא בהחלט מלמד על האופן שבו הצייר תפס 

את ברזיל או על מה שהוא האמין שבני הטופינמבה לובשים. על כן, המאמר ניסה לקרוא 

את היצירה כחלון אל הדמיון של האמן – ובהכללה, אל הדמיון של בני התקופה – ובפרט 

אל ביטוייו החזותיים.

המגים מייצגים שלושה קצוות של העולם. הייצוג הגובר שלהם באמנות הרנסנס הלך 

יד ביד עם הרחבת האופקים האירופיים. הייצוג הבסיסי של המגים מבטא תשוקה ומשיכה 

אמנותי  ביטוי  לידי  בא  הדבר  הופנו לאפריקה,  אלו  רגשות  כאשר  מוכר.  הלא  העולם  אל 

העולם  של  חדש  חלק  נחשף  כאשר  המגים'.  'הערצת  בסצנת  השחור  המג  של  בהטמעתו 

התייחסותה  שבעצם  אלא  מוויסאו.  היצירה  נולדה  אליו,  הופנתה  והמשיכה   – אמריקה   –

הישירה לגילוי ברזיל, נגעה היצירה במקביל גם באפריקה, כיבשת שלא עמדה בציפיות 

ממנה. במודע או שלא במודע, כאשר האמן מוויסאו החליף את המג האפריקני באינדיאני 

ודחק את הדמות השחורה לתפקיד משרת, הוא למעשה ביטא באופן חזותי שינוי תודעתי 

כלפי יבשת שלמה.

אם כך, אמנם המציאות הפוליטית הניעה שינוי תודעתי, אך התודעה בתורה עיצבה את 

הפוליטיקה. יהיה מעניין לבחון במסגרת אחרת מה קרה במערב אפריקה, בממלכת קונגו 

ובארצות השכנות לה, שהשינוי התודעתי שהוצע כאן לא בהכרח התרחש בהן, והתוצאות 

הכתר  תחת  שחסתה  ואף  הקתולית,  הנצרות  את  עליה  קיבלה  שקונגו  אף  טרגיות.  היו 

הפורטוגלי, היא רוקנה מתושביה, שנידונו לחיי עבדות מעבר לים.62 כלפי מערב אפריקה 

מלכתחילה לא התפתחו ציפיות דומות, ובהתאמה לא הייתה אכזבה. אולי בסופו של דבר 

הפנטזיה על אתיופיה, גם אם התמוטטה במהרה, היא זו שהצילה אותה מגורל דומה? למעט 

ההתערבות המיסיונרית, אתיופיה ניצלה משיעבוד ומניצול קולוניאלי. גם במאה העשרים, 

היא עדיין נהנתה באירופה ממוניטין של ראשונה מבין האומות האפריקניות, וההיסטוריה 

גילם  מראשיתו  האתיופי  המקרה  גם  כך,  או  כך  נוצרית־משיחית.63  בצורה  נקראה  שלה 

בתוכו יחסים של ידע וכוח. למעשה, הידיעה הנוצרית של העולם, כבר מראשית סיפורם 
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את  לו  והגישו  לישו  ברך  כרעו  המגים  בו.  ברצון לשלוט  הייתה מלווה  תמיד  המגים,  של 

היה  הנוצרית  לנהוג כמוהם. לאירופה  ואירופה ציפתה מכל העמים שהיא פגשה  מתנתם, 

חלום על אחווה של עמים מופלאים בכל מיני צבעים, אבל הניסיון להגשים את החלום הזה 

הוביל בהכרח להתפכחות ממנו.
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