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ות באמנות הרנסנס האיטלקי <  די והיברי ך  ף: היפו ועולם הכישו וטיקה  סמי

בשנות העשרים של המאה ה–16, בתקופה שציד המכשפות החל לצבור תאוצה, יצרו מרקאנטוניו 

Lo stregozzo, תחריט חסר תקדים של תהלוכה לשבת  ונציאנו את  או אגוסטינו  ריימונדי 

המכשפות, שאינו תואם שום נרטיב מוכר. חוקרים ניסו לאתר את מקורותיו האיקונוגרפיים 

המרחב  לצמצום  דווקא  גרמו  שנקטו  המתודולוגיות  הגישות  אך  משמעויותיו,  את  ולפענח 

הפרשני של הדימוי, לעתים לכדי אילוסטרציה של טקסט קלאסי. המאמר מציע גישה אחרת: 

סימנים  בו  יתגלו  שלו,  סטרוקטורלי  וניתוח  סמיוטי  כייצוג  סטרגוצו  של  הבנה  באמצעות 

חזותיים של אמונות וסטראוטיפים באשר לעולם הכישוף, ביטויים מטאפוריים המתייחסים 

לדמיון, להיפוך, להיברידיות, ליצירה ולהרס וכן נקודות השקה בין המכשפה, האמן ואלוהים. 

ד"ר גיא טל מרצה לתולדות האמנות ב"שנקר”, ב"בצלאל" ובאוניברסיטה העברית. ב–2006 

קיבל תואר דוקטור )Ph.D( באוניברסיטת אינדיאנה, בלומינגטון. מחקריו מתמקדים באמנות 

איטלקית וספרדית מתקופת הרנסנס ועד המאה ה–19, בסוגיות הקשורות למגדר וארוטיקה, 

 Print–דמיון ופנטזיה, כישוף, דמותו של “האחר” ושפת גוף. מאמריו פורסמו, בין היתר, ב

.Quarterly, Word & Image, Zeitschrift für Kunstgeschichte

1. מרקאנטוניו ריימונדי או אגוסטינו ונציאנו )על פי רישום של אמן לא ידוע(, סטרגוצו )Lo stregozzo, 1527-1520 בקירוב(, 

(Photo: © Trustees of the British Museum) תחריט, 63.9×30.3 ס"מ, לונדון, המוזיאון הבריטי
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ף:  ועולם הכישו וטיקה  סמי

ות באמנות  די והיברי ך  היפו

הרנסנס האיטלקי

ארבעה  תדהמה.  ומעוררת  מוזרה  תהלוכה  מוביל  תיש  על  רכוב  ילד  לילה,  באישון 

גברים חטובים בעירום מלא מושכים נמרצות שלד חייתי ענק שיושבת עליו מכשפה 

זקנה ומבעיתה, גם היא עירומה. בעודה משחררת צווחה מצמררת, היא מוחצת למוות 

תינוקות שזה עתה חטפה מעריסותיהם ומיד תוסיף את איבריהם ודמם לשיקוי שבידה. 

תיישים וחיות כלאיים דמוניים אף הם צועדים בסך, ביניהם היבריד פנטסטי שמעליו 

מרחף גבר שפוף — עכוזו מופנה לעברנו בוולגריות. זה המחזה המתואר בתחריט מוארך 

)Marcantonio Raimondi, 1534-1480( או  שנעשה על ידי מרקאנטוניו ריימונדי 

אגוסטינו ונציאנו )Agostino Veneziano, 1540-1490( בשנות העשרים של המאה 

ה–16, על פי רישום הכנה של אמן שזהותו שנויה במחלוקת.1 טקסט מסוף המאה ה–16 
מכנה את התחריט Lo stregozzo, שמשמעו באיטלקית “התהלוכה לשבת המכשפות”.2

היצירה סטרגוצו נוצרה בתקופה שציד המכשפות החל לצבור תאוצה, ונשים רבות 

באשמת  להורג  והוצאו  עונו  נשפטו,  נרדפו,  גברים(  של  לא–מבוטל  מספר  על  )נוסף 

כישוף בכל אירופה, באמונה שכרתו ברית עם השטן. יסודות הכישוף האירופי של העת 

החדשה המוקדמת, שהחלו להתגבש במאה ה–15, כללו את ה"שבת”, אֵספות ליליות 

 Guy Tal, “Witches on Top: Magic, Power, בדיסרטציה שלי:  1  המאמר מבוסס על הפרק השלישי 

 and Imagination in the Art of Early Modern Italy”, Ph.D. diss., Indiana University,

 Achim ראו:  סטרגוצו,  של  הפוטנציאליים  היוצרים  לרשימת   .Bloomington, 2006, pp. 160-214

 Gnann, “Marcantonio Raimondi: Lo stregozzo”, in: Konrand Oberhuber (ed.), Roma e lo

classico di Raffaello, 1515-1527, Milan: Electa, 1999, pp. 192-193

 Giovanni Paolo Lomazzo, Trattato dell’arte della pittura, scoltura, et architettura, Milan,  2

1585, 7.32, p. 678

תמונה 1
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שמכשפות הגיעו אליהן במסע אווירי כשהן רכובות על מטאטא וסגדו בהן לשטן בסדרת 

טקסים פולחניים הכוללים ארוחה קניבלית, אורגיות עם שדים והקרבת עוללים לפני 

הטבלתם.3 מאמר זה מבקש לבחון את הכישוף בתור תופעה תרבותית בעלת מציאות 

הרעיונות  בהפצת  ההדפס  מדיום  של  החשוב  לתפקיד  דוגמה  היא  סטרגוצו  משלה. 

האלה, וכפי שאראה היא אוצרת שלל אמונות וסטראוטיפים הקשורים לעולם הכישוף 

וליושביו ואף רומזת על קווים משיקים בין עולם זה לעולם האמנות. מהי המתודולוגיה 

היעילה להתמודדות עם דימוי בעל נושא כה קוטבי המצוי בצומת שבין מציאות לדמיון, 

בין סיפורים בדויים מן הספרות הקלאסית להיסטריית המכשפות הממשית, בין פחד 

לגיחוך, בין אמונה לספקנות, דימוי ללא תקדים חזותי וללא נרטיב ברור? 

ות גי לו דו מתו

שונות,  מתודולוגיות  גישות  בעלי  מחקרים  של  לא–מבוטלת  למידה  זכתה  סטרגוצו 

היא  האמנות  תולדות  חקר  על  מכרעת  השפעה  ובעלת  ביניהן  ביותר  שהמוכרת 

ההנחה  עומדת  בבסיסה   4.)Erwin Panofsky( פנופסקי  ארווין  של  האיקונוגרפיה 

שהדימוי הוא גרסה של טקסט, בדרך כלל קלאסי, ועל כן אחת ממשימותיו העיקריות של 

החוקר היא לאתר את המקור הטקסטואלי של היצירה ולזהות את הדמויות בה. כאשר 

ואינטראקציה  הדמויות  זיהוי  על  המקלים  אטריבוטים  מוכר,  נרטיב  מציגה  היצירה 

ברורה ביניהן, זו משימה פשוטה. אך מה אם הדימוי מציג נושא חדש חסר תקדים חזותי 

והדמויות בו אינן מתלכדות לכדי נרטיב ידוע? 

“הבעיה”  את  לפתור  הניסיונות  בין  כזה.  למצב  בוחן  מקרה  היא  סטרגוצו 

ונצר  ארתמיס–דיאנה,7  אריכטו,6  הקטה,5  בתור  המכשפה  זוהתה  טקסטואלית  בדרך 

 Brian Levack, The Witch-Hunt in Early Modern Europe, 2nd :על יסודות הכישוף האירופי, ראו  3

ed., London: Longman, 1995, pp. 29-50

 Erwin Panofsky, Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance,  4

 New York: Oxford University Press, 1939, pp. 3-17

 Erika Tietze-Conrat, “Der Stregozzo (Ein Deutungsversuch)”, Die graphischen Kunste,  5

 vol. 1, 1936, pp. 57-59

 Stephen Campbell, “’Fare una Cosa Morta Parer Viva’: Michelangelo, Rosso, and the  6

(Un)Divinity of Art”, Art Bulletin, vol. 84, 2002, p. 603

 Charles Zika, The Appearance of Witchcraft: Print and Visual Culture in Sixteenth-Century  7

 Europe, London & New York: Routledge, 2007, p. 127
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באך  פרידריך  טיפוסית:  פנופסקית  פרשנות  פירוט של  להלן  פנדמוס.8  לאפרודיטה 

אותה  מזהה  המכשפה,  של  הגבריים  השרירים  על  בעומדו   ,)Friedrich Bach(

יצה הקוסמית המכילה את הטבע הגברי והנשי.  כהכלאה של כרונוס ואננקה, יוצרי הּבֵ

לדידו, כל המוטיבים בסצנה מאששים זיהוי זה. בתהלוכת הניצחון של הזמן )כרונוס( 

לעונות  משולים  כרונוס  של  למרכבתו  המרוסנים  הגברים  ארבעת  )אננקה(,  והחוק 

השנה, התינוקות הנטבחים רומזים לכרונוס שבלע את צאצאיו, התיישים מסמלים את 

מזל גדי של סטורנוס )שמו של כרונוס במיתוס הרומי(, ההיבריד הוא הדרקון שלו, 

והשלד שייך לכרונוס, אל המוות, ולאננקה, שבישרה על מותו.9 בהעדר קונקרטיזציה, 

הסצנה מעודדת חופש אסוציאטיבי לטקסטים קלאסיים, אך בשל העובדה שכל הצעה 

נראית סבירה באותה המידה ואין אחת שעולה על האחרות, אפשר להניח כי כוונתו 

של האמן לא הייתה ליצור אילוסטרציה של טקסט ייחודי, ואם השתמש בטקסטים, 

הרי הם סיפקו לו מקור השראה אך לא היו יעד בפני עצמו. אם כן, במקרה הנוכחי, 

המתודה האיקונוגרפית תורמת להבנת הסצנה אך במעט. ובכל זאת, יתרון אחד ניכר 

בהשמתה על סטרגוצו: המבוי הסתום שהצופה נקלע אליו במאמץ לאתר את המקור 

הטקסטואלי של הסצנה מחיש את הכרתו בהכרח להתנסות בדרכי התבוננות אחרות 

על מנת לפענח אותה.

על פי המודל של פנופסקי, רובד מעמיק יותר לניתוח יצירת אמנות הוא הפירוש 

יותר,  רחבה  בהבנה  היצירה.  של  הפנימית”  “המשמעות  גם  המכונה  האיקונולוגי, 

רובד זה חושף את דרך השפעתו של ההקשר של היצירה — פוליטי, פילוסופי, כלכלי, 

אמנותי, חברתי, או היסטורי — על עיצובה, ואולם אין להסיק מכך שכל הקשר רלוונטי 

ליצירה. לדוגמה, פטריציה קסטלי )Patrizia Castelli( גורסת כי סטרגוצו היא תגובה 

ישירה להוצאה להורג של מכשפות בוואל קמוניקה שבצפון איטליה ב–10.1518 מלבד 

הבעייתיות שבהצמדת אירוע ייחודי להדפס שמועד הפקתו אינו ידוע, הקשר היסטורי 

מעין זה הוא למעשה “רקע” שנכפה באופן מלאכותי על ההדפס ואינו מקבל בו שום 

ביטוי חזותי. ציד המכשפות באיטליה בוודאי אינו חסר רלוונטיות לייצורו של ההדפס, 

ואולם אנו מחפשים הקשר שנובע מן היצירה ומשתקף בה באופן חזותי. 

 Charmian Mesenzeva, “Zum Problem: Dürer und die Antike: Albrecht Dürers  8

Kupferstich Die Hexe”, Zeitschrift für Kunstgeschichte, vol. 46, 1983, pp. 195-197

 Friedrich Teja Bach, Struktur und Erscheinung: Untersuchungen zu Dürers graphischer  9

Kunst, Berlin: Gebr. Mann, 1996, pp. 42-46

 Patrizia Castelli, “L’immagine della strega: Il Rinascimento”, Arte e dossier, vol. 87,  10 

 1994, p. 31
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לאירוע  סטרגוצו  את  היא  אף  קושרת   )Patricia Emison( אמיסון  פטרישה 

 .1525-1522 בשנים  מירנדולה  בעיירה  להורג של מכשפות, הפעם  הוצאה  ייחודי של 

הנוכחות  עצמו:  בהדפס  לאירוע  חזותית  ראיה  מספקת  אמיסון  לקסטלי,  בניגוד 

על  שהועלו  הקרבנות  מעשרת  ששבעה  העובדה  את  מבטאת  בתהלוכה  הגברית 

בין  נקודות השקה  על  מצביעה  היא  טענתה  לחיזוק  גברים.11  היו  במירנדולה  המוקד 

סטרגוצו לסטריכס )Strix(, יצירת ספרות שכתב ג'אנפרנצ'סקו פיקו דלה מירנדולה 

להוצאה  בתגובה  ב–1523   )1533-1469  ,Gianfrancesco Pico della Mirandola(

להורג בעירו, המגוללת שיחה פיקטיבית בין אינקוויזיטורים למכשפה סטריכס בעת 

חקירתה. סטריכס מודה שראתה שדים המתגלמים כאווזים או שדים ששבו אותה בזכות 

לבסוף,  שבתחריט.  ובאווזים  העירומים  בגברים  הנרמזים  תיאורים  המפתה,  יופיים 

אמיסון מסיקה כי בדומה לסטריכס ולטקסטים דמונולוגיים בני הזמן, סטרגוצו נוקטת 

עמדה בנוגע למחלוקת הגוברת באשר לקיומן של מכשפות ומשמשת דימוי תעמולתי 

לסטריכס  ההשוואה  בממשותן.  הצופה  את  לשכנע  שנועד  האינקוויזיציה,  בחסות 

מעשירה את הבנתו של ההדפס בתור ביטוי לאמונות הקשורות לעולם הכישוף, אך 

יש לתת את הדעת לשתי בעיות העולות מטענותיה: ראשית, קשה להאמין כי ההדפס 

מסוגל לעצב את דעתו של הצופה. יש להניח כי הוא ישכנע את המשוכנעים ויעורר 

זרז  היו  במירנדולה  הקשים  שהמאורעות  נניח  אפילו  שנית,  הספקנים.  בקרב  גיחוך 

לדעתה  בניגוד  )שכן,  איטליה  במרכז  צופה  כי  להניח  הגיוני  האם  ההדפס,  ליצירת 

של אמיסון, ככל הנראה נעשה ההדפס ברומא ולא בצפון איטליה( קישר את ההדפס 

במישרין למקרה במירנדולה, אם בכלל הכירו? 

צ'רלס זיקה )Charles Zika( מכיר בהעדרו של טקסט או מודל אחד שההדפס 

מבוסס עליו )אם כי הוא מתעקש לזהות את המכשפה בתור דיאנה(, ומציע הקשר 

תרבותי רחב יותר. האמן שואב השראה ממוטיבים ומנושאים במסורת החזותית על 

מנת לפתח את הנושא החזותי החדש של כישוף ולאפיין את המשמעויות התרבותיות 

הוא  ההשראה  ממקורות  אחד  הכישוף.  לתופעת  הנוגעות  הזמן  בנות  והאמונות 

הבכחנליה — פסטיבלים משולחי רסן שנקשרו בתאווה מינית ובפולחן פריון לאלים 

אחד  סילנוס,  את  במראהו  מזכיר  למכשפה  השפוף מתחת  הגבר  ובכחוס.  פריאפוס 

זה מבליט את מהותו ההפוכה לפולחן  הסאטירים בפמלייתו של בכחוס, אך דמיון 

את  מעלות  שבידו  הקלשון  מן  המשתלשלות  הפאליות  הרצועות  הרומי:  הפריון 

האמונה הרווחת באותה עת באשר לכוחן של מכשפות לגנוב מגברים את איברי המין 

 Patricia Emison, “Truth and Bizzarria in an Engraving of Lo stregozzo”, Art Bulletin,  11

vol. 81, 1999, pp. 630-633
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שלהם, ומכאן שדמות הגבר השפוף נקשרת בסירוס ובתאווה מינית הרסנית.12

באשר  ואמיסון  זיקה  של  דרכם  את  כלשהי  במידה  ממשיכה  שאציע  הפרשנות 

להשתקפותם של קודים תרבותיים והשיח על הכישוף ביצירה, אך עם זאת, הבנתי את 

התחריט שונה מהבנתם, מאחר שאני משתמש במתודה אחרת: סמיוטיקה. מתודה זו 

מניחה כי ביטויים תרבותיים כמו שפה ואמנות מורכבים ממערכת סימנים. כל סימן 

עצמו(,  האובייקט  לא  )אך  האובייקט  של  ייצוגו  שהוא   ,)signifier( ממסמן  מורכב 

וממסומן )signified(, שהוא הרעיון שהמסמן מתייחס אליו. המסומן יכול להיות זהה 

למסמן )המסומן של דיוקן המלכה אליזבת הוא המלכה אליזבת(, שונה ממנו )המסומן 

של חור בתפוח הוא תולעת( או משתנה בהקשרים שונים )המסומן של צבע אדום יכול 

להיות דם, מלוכה או אהבה(.13 במקום להחיל את הרעיון של תיאור מימטי על סטרגוצו 

ייצוג  בתור  התחריט  את  אנתח  “אִמתית”,  התרחשות  של  תיאור  שלפנינו  ולטעון 

המשקפים  משמעות,  נושאי  סימנים  וגדושת  מתוכננת  אמנות  יצירת  דהיינו  סמיוטי, 

את הערכים התרבותיים של התקופה שנוצרה בה. לדוגמה, תפיסת הגבר השפוף כלא 

יותר מאחד המשתתפים בתהלוכה, אולי בתור עוזר למכשפה כטענתו של זיקה, דורשת 

התעלמות מדרך עיצובה של דמותו, שכפי שניווכח, מקשה להבינו בפשטות בתור דמות 

שלוקחת חלק בהתרחשות. כך גם בנוגע להיבריד: באך זיהה אותו כיצור ממשי בעולם 

המיתולוגי, אך יש לתת את הדעת על צורתו הייחודית והשפעתה על המשמעות שלו. 

במילים אחרות, מלבד השאלה מה משמעות התחריט, אבחן איך המשמעות מתאפשרת 

וכיצד המכניזם של יצירת משמעות פועל בו.14 

 Charles Zika, Exorcising Our Demons: Magic, Witchcraft and Visual Culture in Early  12

 Idem, “Les :לגרסה מוקדמת של הטקסט, ראו .Modern Europe, Leiden: Brill, 2003, pp. 385-390

 parties du corps, Saturne et le cannibalisme: Représentations visuelles des assemblées

 des sorcières au XVIe siècle”, in: Nicole Jacques-Chaquin & Maxime Préaud (eds.), Le

sabbat des sorciers en Europe (XVe-XVIIIe siècles): Colloque international E. N. S. Fontenay-

Saint-Cloud (4-7 Novembre 1992), Grenoble: Jérôme Millon, 1993, pp. 399-402. האמונה 

במכשפות מסרסות מסבירה את הנקניקיות הניצלות על האש בידי מכשפות בהדפס של בלדונג גרין ובציור 

 .)Jacob Cornelisz van Oostsanen, 1470-1533( שאול ובעלת האוב של יקוב קורנליס ון אוסטסנן

 Anne D’Alleva, Methods and Theories of :למבוא על השימוש בסמיוטיקה בחקר תולדות האמנות, ראו  13

 Art History, London: Laurence King, 2005, pp. 131-143; Michael Hatt & Charlotte Klonk,

 Art History: A Critical Introduction to Its Methods, Manchester & New York: Manchester

 University Press, 2006, pp. 200-222; Laurie Schneider Adams, The Methodologies of

Art: An Introduction, Boulder: Westview Press, 1996, pp. 133-161

 Joseph Leo Koerner, The Moment of Self-Portraiture in German Renaissance Art, Chicago  14

& London: University of Chicago Press, 1993, p. xix



2013  ' פרוטוקולאז       280

למציאת  החותרים   ,)Ernst Gombrich( גומבריך  וארנסט  פנופסקי  לעומת 

המשמעות האחת הנכונה, סמיוטיקאים מחפשים “משמעות”, כלומר הם אינם מבכרים 

של  משמעותו  יציב:  בלתי  דבר  במשמעות  ורואים  האחרת  פני  על  אחת  משמעות 

מוטיב עשויה להשתנות על פי ההקשר שהוא נבחן בו. הצופה מעלה פרשנויות שאינן 

 ,)Roland Barthes( בהכרח זהות לכוונתו המודעת של האמן; כפי שטען רולאן בארת

לידת הקורא חייבת להיות במחיר מות המחבר.15 בעת הפרשנות, החוקר מניח “צופה 

להדפסים  מלומדים, המשחרים  בקהל מצומצם של  הנדון המדובר  אידאלי”; במקרה 

המספקים אתגר פרשני ונהנים, לבד או בחברותא, מן המאמץ האינטלקטואלי שבפענוח 

הסמיוטי שלה  ובמבנה  פרשנית,  להתנסות  הצופה  את  מזמינה  סטרגוצו  משמעותם. 

של  עשיר  מרקם  מציע  התחריט  משמעויות.  ריבוי  של  פוליסמית  לקריאה  מעודדת 

מטאפורות הקשורות לדמיון, ליצירה, לחיקוי, לגוף, להיפוך ולהיברידיות. הפרשנות 

שאציע אינה מאגדת את כל הרכיבים בהדפס לכדי “סיפור” אחד רציף וקוהרנטי, אלא 

מציעה כמה רבדים מקבילים, שלעתים משתלבים זה בזה ולעתים סותרים זה את זה. 

פענוח המשמעות של היצירה נבנה בהדרגתיות ואינו יכול להיקלט במבט אחד, ועל כן 

הרצף הלינארי של הטענות במאמר זה משקף את פעולת הקריאה של הדימוי. עם זאת, 

מאחר שסדר הפרשנויות שונה בין צופה לצופה ורעיון אחד אינו בהכרח תלוי באחר, 

יש לראות בהשתלשלות הטיעונים במאמר השתקפות של הלך מחשבה אינדיבידואלי 
ולא סידור אולטימטיבי.16

 Roland Barthes, Image — Music — Text, London: Fontana/Collins, 1977, p. 148  15

 Hans-Georg Gadamer, Truth and Method (trans. Joel Weinsheimer & Donald Marshall),  16

New York: Crossroad, 1989, p. 477. גדאמר טוען כי לפרשנות אין התחלה, אמצע וסוף, אלא הצופה 

מצוי באופן תמידי בתוך מעגל הפרשנות.

2. פרט מתוך סטרגוצו
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זם: מערכת הצירים סטרוקטורלי

מתחת  השפוף  שהגבר  אלא  רציפה,  כהתרחשות  מצטיירת  התהלוכה  ראשון,  במבט 

למכשפה סוטה ממהלך התהלוכה במיקומו, בתנוחתו ובהתנהגותו, ובכך מקשה על קריאה 

קוהרנטית של הסצנה. ראשית, כמי שכפוף לקנון אחר של פרופורציות, הוא קטן יותר מן 

הגברים הרצים; שנית, בעוד הם נענים לחוקי הגרביטציה, הוא מרחף באוויר; ושלישית, 

התנועה  מגמת  את  משבש  הוא  החלל,  עומק  לעבר  הראשון  המישור  מן  בהתרחקותו 

חזותי  בבידוד  ומצויה  הקומפוזיציה  מן  תלושה  נראית  דמותו  לשמאל.  מימין  הגורפת 

כפיסת נייר שמודבקת באקראי לקולאז'. דיסוננס דומה אפשר למצוא גם בתחריט הטבח 

 .)1520-1483 ,Raphael( בחפים מפשע של ריימונדי, שנעשה על פי רישום של רפאל

במרכז הקומפוזיציה ֵאם רצה בבעתה לכיוון הצופה כשתינוקה בחיקה, וכך, כמו הגבר 

השפוף, מפלחת את מגמת התנועה האופקית של הנשים הבורחות מחייליו של הורדוס 

בניסיון נואש להציל את עולליהן וקוטעת את אחדות הסצנה.17 שתי הדמויות, של האם 

ושל הגבר השפוף, לוכדות את תשומת לבו של הצופה, וברוח המלצתו של תיאורטיקן 

 )1472-1404 ,Leon Battista Alberti( האמנות בן המאה ה–15 לאון בטיסטה אלברטי

משמשות כמתווכות בין הצופה להתרחשות. עם זאת, הרושם שהן יוצרות שונה לחלוטין: 

 David Rosand, “Raphael, Marcantonio, and the Icon ראו:  זו,  דמות  של  הרטורי  תפקידה  על   17

 of Pathos”, Source: Notes in Art History, vol. 3/2, 1984, pp. 47-49; Sara F. Matthews

 Grieco, Ange ou Diablesse: La représentation de la femme au XVIe siècle, Breteuil-sur-Iton:

Flammarion, 1991, pp. 195-197

תמונה 2

תמונה 3

 3. מרקאנטוניו ריימונדי, הטבח בחפים מפשע, 1512-1511 בקירוב, תחריט, 43.4×28.3 ס"מ, לונדון, המוזיאון הבריטי

)Photo: © Trustees of the British Museum(
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והסלידה שמסב עכוזו  האמפתיה שמעוררת דמותה מלאת הפאתוס רחוקה מן הגיחוך 

החשוף )לעומת זאת, במקום מוצנע הרבה יותר בסטרגוצו, מאחורי גבו של הילד על 

התיש, שני תינוקות מישירים לעבר הצופה מבטים מעוררי חמלה(. חריגותו של הגבר 

השפוף מעודדת קריאה אחרת של הסצנה נוסף על הקריאה האינסטינקטיבית, המתחקה 

אחר ההתקדמות האופקית של התהלוכה. הדחף לשנות את אופן הקריאה מתעצם נוכח 

תרומתו של ההיבריד תחת הגבר השפוף להיחלשות המומנטום של התהלוכה. אמנם הוא 

פונה בכיוון הנכון, אך שלא כשאר החיות הדוהרות במרץ, כל רגליו מונחות על הקרקע 

ההיבריד  של  התנועה  חוסר  בו(.  ייתקלו  המאספים  הגברים  שני  רגע  בעוד  כי  )נדמה 

וכיוון התנועה הנגדי של הגבר השפוף מסמנים את שניהם בתור דימויים איקוניים חוץ–

נרטיביים, הנושאים משמעות נוספת על השתתפותם בתהלוכה. 

הבלשן  הסמיוטי של התחריט.  מן המבנה  נובעת  להציע  הפרשנות שאני מבקש 

הסטרוקטורליזם,  אבי   ,)Ferdinand de Saussure( סוסיר  דה  פרדינן  השוויצרי 

חילק את השפה לשני צירים: הציר האופקי הוא הסינטגמה, שרשרת מילים שמרכיבה 

משפט לינארי, והציר האנכי הוא הפרדיגמה, מערכות יחסים אסוציאטיביות בין מילים 

זו מזו. הוא מדגים את התיאוריה שלו באמצעות העמוד  לזו אך גם שונות  זו  דומות 

הדורי: הסינטגמה של עמוד דורי היא המכלול הארכיטקטוני שהוא מצוי בו )סטילובט 

מתחתיו, אנטבלטורה מעליו, עמודים נוספים מצדדיו(, אבל העמוד הדורי גם מקיים 

מערכת יחסים אסוציאטיבית עם העמוד היוני והעמוד הקורינתי, שיכולים להחליפו 

במשפט.18 ברוח תיאוריה זו אפשר לבחון את המערכת הסמיוטית בסטרגוצו. התהלוכה 

)משתתפי  ממילים  מורכב  והוא  האופקי,  הציר  על  הנפרש  הנרטיב  או  המשפט  היא 

ההופעה  סדר  פי  על  המשפט  את  לקרוא  אפשר  זו.  לעומת  זו  המסודרות  התהלוכה( 

של הפרטים בתהלוכה, החל בילד על התיש, או לפתוח בדמות הראשית, המכשפה. 

ההיבריד והגבר השפוף הם חלק אינטגרלי מן הסינטגמה אך נועד להם תפקיד נוסף. 

מיקומם מתחת למכשפה והתייחסותו של הגבר אליה בגלגול אישוניו מעלה מחברים 

שהזיקה  איקוניים,  ייצוגים  בתור  אפיונם  את  המחזק  אנכי,  ציר  לכדי  שלושתם  את 

ביניהם עולה על כל אינטראקציה נרטיבית )מסיבה זו פורמט אנכי שכיח בציורי דיוקן, 

ופורמט רוחבי, כמו סטרגוצו, שכיח בציורי היסטוריה(. בניתוח פרדיגמטי של ההדפס 

אראה כיצד ההיבריד והגבר השפוף מגדירים את טבעה של המכשפה, מעשיה ועולמה. 

ניתוח זה, המסמן את המכשפה בתור נקודת ההתייחסות של ההיבריד והגבר השפוף, 

נסמך על משמעות הציר האנכי ושימושיו באמנות הרנסנס.

 Ferdinand de Saussure, Course in General Linguistics (trans. Wade Baskin), New York:  18

Philosophical Library, 1959, p. 124
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הציר האנכי מבטא היררכיה. בתיאורי האנשות של המידות הטובות הרומסות את 

המידות הרעות, ההיררכיה משקפת את ניצחון הערכיות והמוסר. לדוגמה, בתהלוכת 

 ,Jacopo del Sellaio( הניצחון של הצניעות על התשוקה בציור של יאקופו דל סלאיו

מופנה  ומבטו  הצניעות  להאנשת  מתחת  יושב  נתלשו  שכנפיו  קופידון   ,)1493-1442

מעלה לעברה,19 ובסצנות של מריה על כס המלכות עם ישו העולל על ברכיה, דמותה 

הקטנה והנחותה של חווה, “האישה החוטאת”, רובצת בעירום למרגלותיה ומתבוננת 

מעלה אל “האישה האידאלית”.20 אמנם אין פער מוסרי בין המכשפה לגבר השפוף, אך 

מערכת היחסים ההיררכית ביניהם מעידה, כפי שאראה, על יחסי כוחות. הבנה אחרת 

של מהות ההיררכיה במבנה אנכי היא של טקסט לעומת הערת שוליים, בין שמדובר 

 Roman[ יאקובסון  רומן  )הבלשן  הטקסט  של  במטאפורה  או  בהרחבה,  בהבהרה, 

ניקולטו  סוסיר “מטאפורה”(.21 בתחריט של  הציר האנכי של  Jakobson[ מכנה את 
דה מודנה )Nicoletto da Modena, 1538-1480(, חבורה של פוטי תוקפים באכזריות 

לשון )הכתובת בסצנה מסבירה את המעשה: Lingua Pravorum Peribit, “הלשון 

 Charles Dempsey, Inventing the Renaissance Putto, Chapel Hill & London: לתמונה, ראו:   19

The University of North Carolina Press, 2001, p. 169

 Anne Dunlop, “Flesh and the Feminine: Early-Renaissance Images of the Madonna  20

 with Eve at her Feet”, Oxford Art Journal, vol. 25, 2002, pp. 130-131; Margaret R. Miles,

 Carnal Knowing: Female Nakedness and Religious Meaning in the Christian West, Boston:

Beacon Press, 1989, pp. 139-141

 Roman Jakobson, Language in Literature (ed. Krystyna Pomorska & Stephen Rudy),  21

Cambridge & London, 1987, chp. 2

 4. ליפו ואני, טריפטיכון של המדונה עם ישו העולל, קדושים וחווה, 1358, טמפרה על עץ, 208×159 ס"מ, 

רומא, כנסיית סנטי דומניקו וסיסטו

תמונה 4
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הרעה מושמדת”(. טבעה המזיק של הלשון מובהר באמצעות דימוי של מפלצת חורצת 

לשון בתחתית הדף, בדיוק מתחת ללשון המושמדת. בהדפס אחר, על פי רישום של 

פרימטיצ'ו )Primaticcio, 1570-1504(, נימפה קוצצת את איבר המין של סאטיר שכוב 

פרקדן, ובדיוק מתחת לפעולת הסירוס גזע כרות מזדקר.22 באופן דומה, אפשר לראות 

בהיבריד מתחת למכשפה מטאפורה רבת רבדים הרומזת למאפיינים סטראוטיפיים של 

דמותה ומעשיה.

סטרגוצו לקוחה מסצנות תהלוכה בסרקופגים רומיים  הקומפוזיציה הכוללת של 

לעיצוב  השראתו  את  ואילו  שיש(,  תבליטי  מחקות  כהה  רקע  על  הבהירות  )הדמויות 

ודמויות  כלאיים  שחיות  שוִליים,  אמנותיים  ז'אנרים  משני  האמן  שאב  האנכי  הציר 

חשופות עכוז הופיעו בהם תדיר. האחד הוא ז'אנר של דימויים בשולי עמודים של כתבי 

בין המאה ה–12 למאה ה–15, שיצרו הנגדה  )drôlerie(, השכיחים בעיקר  נוצריים  יד 

אגדות  ומיניים,  סקטולוגיים  דימויים  ומפלצות,  חיות  האל:  של  הכתובה  המילה  עם 

 ,)grotteschi( גרוטסקות  של  ז'אנר  הוא  האחר  היתוליים.23  ופתגמים  פולקלוריות 

צמחיות,   — צורות  מגוון  של  וסימטריים  פנטסטיים  מצירופים  המורכבים  קישוטים 

ארכיטקטוניות, אנושיות, חייתיות והיברידיות — השזורות אלו באלו. זה ז'אנר בלתי 

 Edward Lucie-Smith, Sexuality in Western Art, London: Thames and Hudson, :לתמונה, ראו  22

 1991, p. 229, fig. 232

 Michael Camille, Images on the Edge: The Margins of Medieval Art, London: Reaktion,  23

 1992; Lucy Freeman Sandler, “Reflections on the Construction of Hybrids in English

 Gothic Marginal Illustration”, in: Moshe Barasch & Lucy Freeman (eds.), Art the Ape of

Nature: Studies in Honor of H. W. Janson, New York: Harry N. Abrams, 1981, pp. 51-65

תמונה 5

 5. ניקולטו דה מודנה, הלשון הרעה נענשת, 1507, תחריט, 20.1×27.8 ס"מ, לונדון, המוזיאון הבריטי 

)Photo: © Trustees of the British Museum(
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תיאורי ועל כן הוא “מעל" לשפה ופורץ את גבולות האמנות הנטורליסטית והנרטיבית 

קירותיו של  על  הגרוטסקות  ציורי  בחפירות  התגלו  מאז  והדקורטיבי.  הדמיוני  לעבר 

 1480 בסביבות  שברומא  נירון  הקיסר  של  בארמונו   )Domus Aurea( הזהב”  “בית 

)שמם נגזר מ–grotto, באיטלקית: מערה, עדות להימצאותם בחדרים הקבורים מתחת 

בהתלהבות  הרנסנס  אמני  אותם  חיקו  כמערות(,  הראייה  לעדי  שנראו  האדמה,  לפני 

בפרסקאות, בתבליטים על חזיתות מבנים, באיורים לספרים ובהדפסים.24 ארגונם של 

ההיבריד והגבר השפוף בחלל היצירה מזכיר את שני הז'אנרים האלה: במיקומם מתחת 

למכשפה ובקיום קשר אסוציאטיבי ִאתה, הם מקיימים את מערכת הגומלין בין דימויים 

זה, האחד היברידי והאחר  זה מעל  ובסידורם בציר אנכי  שבשולי הדף לבין הטקסט; 

בריחופו שולל את החלל, הם דומים לגרוטסקות. אלא שבסטרגוצו הדימויים השוליים 

הדקורטיביים תופסים את המרכז והופכים לנרטיב )istoria(, התפתחות המתאפשרת 

הודות להמצאת הדפוס במאה ה–15: עשיית הדפסים מחוץ למעגל הייצור, המבוסס על 

פטרונות, ֵהֵקלה על תיאור דמויות שוליים פנטסטיות והפצתן.25 

 Geoffrey Galt Harpham, On the Grotesque: Strategies of Contradiction in Art and Literature,  24

 Aurora, Col.: Davies Group, 2006, pp. 27-71; David Summers, “The Archaeology of

 the Modern Grotesque”, in: Frances S. Connelly (ed.), Modern Art and the Grotesque,

 Cambridge: Cambridge University Press, 2003, pp. 20-46; André Chastel, La grottesque,

 Paris: Le Promeneur, 1988; Philippe Morel, Les Grotesques: Les figures de l’imaginaire dans

la peinture italienne de la fin de la Renaissance, Paris: Flammarion, 1997

 Stephen J. Campbell, The Cabinet of Eros: Renaissance Mythological Painting and the  25

Studiolo of Isabella d’Este, New Haven: Yale University Press, 2006, pp. 160-168

תמונה 6

 6. אגוסטינו ונציאנו, דף אורנמנטי, 1535-1530, תחריט, 18.3×23.4 ס"מ, לונדון, המוזיאון הבריטי

)Photo: © Trustees of the British Museum(
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ך עולם הפו

היותו דמוני, כאוטי  עולם הכישוף נתפס בתור עולם הפוך לעולמו של הצופה בשל 

הנוצרית. הטמעת המבנה הסימבולי של ההיפוך בתפיסת הכישוף  ומתכחש לאמונה 

נישקו את אחוריו של השטן  מומחשת בטקסים אבסורדיים ב"שבת המכשפות”, שם 

מסביב  קיפצו  למרכז,  בגבם  במעגל  רקדו  ההפוך,  העולם  למושל  כבוד  הבעת  בתור 

הגבר  גברים.26  על  ורכבו  בישבנה  תקוע  דולק  כשנר  הראש  על  שעמדה  למכשפה 

המרחף בסטרגוצו הוא סימן כפול להיפוך השורר בעולם הכישוף. ראשית, הפניית גבו 

ובעיקר אחוריו לעבר הצופה היא ביטוי חזותי מוכר באיקונוגרפיה של “העולם ההפוך” 

 Hans( ובדימויים אחרים של מכשפות. לדוגמה, באחד הציורים של הנס בלדונג גרין

Baldung Grien, 1545-1484(, מכשפה מתערטלת כשגבה אל הצופה, וברישום אחר 
שלו מכשפה עירומה מציצה לעבר הצופה מבין רגליה, שהרי כדי לראותנו מעולמה 

)אחורי!(  כניסה  שער  מעין  הוא  השפוף  הגבר  במהופך.27  להביט  צריכה  היא  ההפוך 

לעולם גרוטסקי, וולגרי והפוך. שנית, מיקומו מתחת למכשפה מעיד על היפוך מגדרי. 

בחופש תנועתה ופעילויותיה מחוץ לבית המכשפה מפרה את המוסכמות של ההגמוניה 

הפטריארכלית, המחייבות את האישה להיות כפופה לגבר ולעבוד בבית, ובכוחותיה 

הפאליים  האובייקטים  אותם.  לסרס  ואף  בגברים  לשלוט  יכולה  היא  העל–טבעיים 

כוח  איבוד  על  רומזים  השפוף  הגבר  של  שבידו  הקלשון  מן  ברפיסות  שמשתפלים 

הגברא שלו. מערכת היחסים בין המכשפה לאימפוטנט תחתיה מזכירה את אחד הזוגות 

ואריסטו. לפי האגדה המדיאבלית,  הידועים באיקונוגרפיה “כוחן של נשים”, פיליס 

הפילוסוף אריסטו מזהיר את אלכסנדר הגדול מפני נשים, בעיקר מפני פילגשו פיליס, 

שבכוחן הפתייני מסוגלות להחליש אפילו גברים חזקים כמותו, אך בסופו של דבר הוא 

עצמו נופל ברשתה. כדי להוכיח את אהבתו אליה, הוא נענה לבקשתה להרכיב אותה 

 Stuart Clark, Thinking with Demons: The Idea of Witchcraft in Early Modern Europe,  26

 Oxford: Clarendon Press, 1997, p. 15; idem, “Inversion, Misrule and the Meaning of

 Witchcraft”, Past and Present, vol. 87, 1980, pp. 98-127; Norman Cohn, Europe’s Inner

 Demons: The Demonization of Christians in Medieval Christendom, rev. ed., Chicago:

Chicago University Press, 2000, p. 147

 Linda. C. Hults, The Witch as Muse: Art, Gender, and Power in Early Modern :לתמונות, ראו  27

אחר  לביטוי   .Europe, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2005, pp. 88, 97

 Guy Tal, “Switching Places: Salvator Rosa’s Pendants of A Witch :להיפוך בעולם הכישוף, ראו

 and A Soldier, and the Principle of Dextrality”, Source: Notes in Art History, vol. 30/2,

2011, pp. 20-25
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החייתית.  ובתנוחתו  במיקומו  מושפל  למכשפה  הגבר מתחת  אריסטו,  כמו  גבו.28  על 

לאישה  בעל  כ"מקורנן”,  הנחות  מעמדו  את  מדגישות  רק  סביבו  המקורננות  החיות 

בוגדנית, גבר שגבריותו מתערערת בגלל אישה שתלטנית. 

שצייר  אלוהים,  של  דמותו  במפתיע,  הוא,  השפוף  הגבר  של  החזותי  המודל 

עיקרון  הסיסטינית.29  הקפלה  תקרת  על   )1564-1475  ,Michelangelo( מיכלאנג'לו 

מהותי במתודולוגיה הסמיוטית הוא בחינת האינטרטקסטואליות, כלומר הדרך שבה 

זיהוי  הדימוי מתכתב עם דימויים אחרים. בדומה לאיקונוגרפיה, הצעד הראשון הוא 

מסתפקת  האיקונוגרפית  המתודה  כלל  בדרך  ואולם  מוקדמים,  במקורות  השימוש 

בכך, ואילו קריאה אינטרטקסטואלית יורדת לעומקה של הזיקה בין הדימוי המאוחר 

 Natalie Zemon Davis, לדוגמה:  ראו  היקף.  רחב  הנשים”  של  "כוחן  של  האיקונוגרפיה  על  המחקר   28

 “Women on Top: Symbolic Sexual Inversion and Political Disorder in Early Modern

 Europe”, in: Barbara A. Babcock (ed.), The Reversible World: Symbolic Inversion in

Art and Society, Ithaca: Cornell University Press, 1978, pp. 147-190; Anne Jacobson-

 Schutte, “’Triofno delle donne’: Tematiche di rovesciamento dei ruoli nella Firenze

 Rinascimental”, Quaderni storici, vol. 44, 1980, pp. 474-496; Susan Louise Smith,

 The Power of Women: A Topos in Medieval Art and Literature, Philadelphia: University

 of Pennsylvania Press, 1995; Diane H. Russell & Bernadine Barnes (eds.), Eve/Ave:

 Woman in Renaissance and Baroque Prints, Washington D.C.: National Gallery of Art,

1990, pp. 147-175

Emison, “Truth and Bizzarria”, pp. 627, 633. מדוע תיאר מיכלאנג'לו את אחוריו של אלוהים? ייתכן   29

 videbis posteriora( כי זו תוצאה של חוסר הבנה של תרגום שמות ל"ג, 23, בוולגטה: “וראית את אחורי

mea( ופני לא יראו”. פירוש המילה הלטינית posteriora הוא גב אך גם אחוריים.

תמונה 7

תמונה 8

 7. ונצל פון אולמוץ )בעקבות מונוגרמיסט br עם העוגן(, פיליס רוכבת על אריסטו, 1500-1485 בקירוב, 

)Photo: © Trustees of the British Museum( תחריט, 8.3×11.5 ס"מ, לונדון, המוזיאון הבריטי
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פסיבי,  בתהליך  המאוחר  על  “השפיע”  המוקדם  האמן  כי  ההנחה  המוקדם.  לדימוי 

של  וגדולתה  מרותה  את  ברירה,  בלית  כביכול  עצמו,  על  קיבל  המאוחר  האמן  שבו 

המסורת האמנותית, מתהפכת: האמן המאוחר בוחר במקור החזותי, מגיב על משמעותו 

את  מחייבת  אינה  דימוי  השאלת  באיקונוגרפיה  מחדש.  בעיצובו  ומתערב  המקורית 

השאלת משמעותו, ואילו הגישה האינטרטקסטואלית רואה בתהליך זה השאלת סימן, 

את  יאמץ  דווקא  לאו  המאוחר  האמן  המשמעות.  השאלת  את  כוללת  בהכרח  ולכן 

המשמעות המקורית אך הוא יצטרך להתמודד ִאתה: לאמץ, לדחות, להפוך או לצקת 

בה כוונות פרודיות או אירוניות.30 אמיסון, שמזהה את הגבר השפוף בתור השטן, המוכן 

זה: השטן  לקבלת נשיקת הכבוד מנתיניו בעכוזו, רואה במקור החזותי חיזוק לזיהוי 

נדבך,  עוד  ישנו  האינטרטקסטואלית  בגישה  אך  אלוהים.  של  הפרוורטי  היריב  הוא 

המתייחס לעובדה שהאמן מוציא את הדימוי מן הטקסט המקורי שלו ומשלבו בטקסט 

חדש. לפיכך הפרשנות לשאילה מן הקפלה הסיסטינית עשויה להתייחס לא רק לדמותו 

של אלוהים אלא גם לטקסט שהוא נעקר ממנו — בריאת העולם. ניתוקו של אלוהים 

מסצנת הבריאה ושיבוצו בעולם הכישוף מעמתים שני נושאים מנוגדים: בריאה וכישוף. 

מגוחך, מושפל ואימפוטנט, אלוהים נמצא מתחת למכשפה, עד ראייה להרס הבריאה 

המושלמת שלו בידי מכשפה, ה"בוראת” מן ההרס שגרמה יצורים מעוותים ונלוזים. 

ההיבריד שאלוהים מרחף מעליו הוא העדות הברורה ביותר לכך.

 Michael Baxandall, Patterns of Intention: On the Historical Explanation of Pictures, New  30

 Haven & London: Yale University Press, 1985, pp. 58-62; Mieke Bal & Norman Bryson,

“Semiotics and Art History”, Art Bulletin, vol. 73, 1991, pp. 206-207

8. מיכלאנג'לו, בריאת הצומח והמאורות, 1512-1508, פרסקו, הקפלה הסיסטינית, ארמון הוותיקן, רומא



ף      289 ועולם הכישו וטיקה  < סמי גיא טל 

ות די היברי

ההיבריד בסטרוגוצו מבטא את הבדיון והדמוניות המאפיינים את עולם הכישוף. צורתו 

וגוף אריה, אך  מבוססת על גריפון, החיה המיתולוגית בעלת ראש וטפרים של נשר 

השילוב של איברים נוספים — ראש נוסף של ציפור, קרניים, אוזן פיל — וההכלאה של 

גוף חי עם גוף שלדי יוצרים חיית כלאיים חדשה שאינה מוכרת משום יצירה קודמת, 

חזותית או טקסטואלית. זה היבריד שאינו צולח את השלב האיקונוגרפי של פנופסקי, 

 ,”the unnamable“ שכן, כמו המפלצת )המאוחרת יותר( של פרנקנשטיין, שכונתה

פמיליאר  בין  שד  שהוא  בין  דמוני,  יצור  בתור  בסצנה  תפקידו  ושם.  סיווג  חסר  הוא 

)רוח בגוף חיה המלווה את המכשפה(, אינו מוטל בספק, אך ייחודיותו וחוסר אחידותו 

מעוררים את הרצון להסביר את פשרו מעבר לכך. בשל חוסר הבהירות בנוגע למשמעותן 

של מפלצות, באופן מסורתי הן הובנו בתור סימן — סימן של עתיד צופן רעות, של עונש 

)decorum, עקרון ההלימה(. תפקיד זה  אלוהי על חטאים או של סטייה מהדקורום 

משתקף בהסבר של אוגוסטינוס הקדוש, שהשתמר ברנסנס, למילה monster בתור 

נגזרת מן הפועל הלטיני mostrare — להצביע או לסמן.31 בסטרגוצו ההיבריד מנכיח 

את כישלון השפה ולכן לא זו בלבד שהוא מבליט את הפנטסטי בעולם הכישוף אלא 

הוא גם פותח בפני הצופה קשת רחבה של אפשרויות לפרשנות.

אחד  ולתוצאותיו.  הכישוף  למהלך  המתייחס  מטאפורות  אשכול  טמון  בהיבריד 

בעלי  כמה  של  מאיברים  המורכבים  שיקויים  הוא  נמוכה  מאגיה  של  ההיכר  מסימני 

שמדאה  המרקחת  מרכיבי  בין  אובידיוס,  של  המטמורפוזות  פי  על  לדוגמה,  חיים. 

מכינה כדי להפוך את גיסה הזקן אייסון לבחור צעיר נכללים כנפיים של ינשוף, מעיים 

תשע,  בן  עורב  של  ראש  זקן,  אייל  של  כבד  מים,  נחש  של  קשקשים  אדם–זאב,  של 

הטרוגני,  לשיקוי  מטאפורה  הוא  ההיבריד  שם”.32  חסרי  אחרים  דברים  “אלף  ועוד 

אדם,  ובני  חיות  כלפי  לאלימות  ורומז  שבידה,  בכד  מכינה  שהמכשפה  השיקוי  כמו 

ההכרחית להכנתו. ההיבריד גם מסמן את תוצרי הכישוף של המכשפה. תוצרים אלו, 

בניגוד ליצירי הבריאה של האל, לא נוצרו יש מאין, אלא בתהליך הרכבה של חלקי 

מעוותים  דמוניים,  פרגמנטריים,  הם  ברואיה  כך  ומשום  חיים,  מיצורים  שבותרו  גוף 

י שבין עולם החיים למתים. לא רק ההיבריד עשוי להתפרש  הִסִפּ ומתקיימים באזור 

 Augustine, City of God (trans. Henry Bettenson), London: Penguin Books, 1984, p. 982;  31

 Elena Lazzarini, “Wonderful Creatures: Early Modern Perceptions of Deformed Bodies”,

Oxford Art Journal, vol. 34, 2011, p. 422

 Ovid, Metamorphoses (trans. Frank Justus Miller), Cambridge & London: Harvard  32

University Press, 1984, book 7, lines 268-275, pp. 355-363
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בתור יציר כישופה, אלא גם הגבר המרחף מעליו, שבתנוחתו ובממדיו הקטנים נראה 

כעובר בתוך רחם שלדי ענק. באופן אירוני, הבורא הופך לנברא. איברי המין שנקצרו 

בקלשון שבידו מצביעים על הטלת המום בגברים )גם בו( באופן שמחבל בהישרדות 

המין האנושי. המכשפה טובחת בתינוקות, יצירי הבריאה האלוהית, ובמקומם מולידה 

חיות ובני אדם מפלצתיים, גרוטסקיים ופגומים. 

הפיזיולוגית  ההיברידיות  המכשפה.  של  לגופה  מטאפורה  גם  משמש  ההיבריד 

והסימבולית של מכשפות משתקפת באטימולוגיה של המונחים הלטיניים והאיטלקיים 

הידוע   ,)1523-1456/57  ,Silvestro Mazzolini( מאזוליני  סילבסטרו  ל"מכשפה”. 

ושדים  מכשפות  של  נפלאותיהם  על  בספרו  טוען   ,)Prierias( פריריאס  בשמו 

)De strigimagarum demonumque mirandi( מ–1521 כי המילים ל"מכשפה” — 
 ,Streghe — מקורן בהיברידים הנשיים בפולקלור הרומי — lamia–ו ,strega, striga
Strix, ו–Lamia — שצווחו בלילה, חדרו לבתים והרגו תינוקות במציצת דמם ובביתור 
איבריהם.33 פריריאס אינו טוען שהיצורים האלה היו קיימים, אלא שהם מטאפורות 

ראויות למכשפה, מאחר שהם מהדהדים בהתנהגותה. מאחר שאלו בדיוק מעשיה של 

המכשפה בסטרגוצו, דמותה רומזת למקור המילולי של כינויה. זאת ועוד, האופן שבו 

שתי רגלי הפרסה של השלד כמו יוצאות מצדי גופה ומתקפלות כמו רגליה שלה, מעלה 

אסוציאציה ללאמיה, היבריד שפריריאס מגדירו בתור אישה בעלת רגלי סוס. 

פטיש  המפורסם  בספר  גם  נשמר  למכשפה  ההיבריד  בין  המטאפורי  הקשר 

המכשפות )Malleus maleficarum( מ–1486, שבו האינקוויזיטורים היינריך קרמר 

)Jacobus Sprenger( תוקפים בחריפות  )Heinrich Kramer( ויאקובוס שפרנגר 

נשים  של  הרב  מספרן  את  להצדיק  כדי  ובאופייה  האישה  של  בגופה  הפגמים  את 

המואשמות בכישוף. דימוי ההיבריד משרת אותם בתור מטאפורה המסכמת את טבעה 

השלילי של האישה: “אינך יודע שאישה היא כיֶמרה אך טוב שתדע זאת. מפלצת זו 

כוללת שלוש צורות: פנים של אריה קורן ואציל, בטן מטונפת של תיש וזנב קטלני של 

וקטלנית  יפה כשמתבוננים בה, מזהמת כשנוגעים בה  נחש. בדומה לכך, אישה היא 

רפאלו  שכתב  במחזה  הושלם  המכשפה  עם  ההיבריד  של  המיזוג  בה”.34  כשמחזיקים 

של  נישואיו  לכבוד  ב–1579   )1639-1543  ,Raffaello Gualterotti( גוואלטרוטי 

 ,)la Maga( “המכשפה  קאפלו:  ביאנקה  עם  טוסקנה,  דוכס  מדיצ'י,  דה  פרנצ'סקו 

 Walter Stephens, Demon Lovers: Witchcraft, Sex, and the Crisis of Belief, Chicago &  33

London: University of Chicago Press, 2002, pp. 279-280

 Christopher S. Mackay (ed. & trans.), The Hammer of Witches: A Complete Translation of  34

the “Malleus Maleficarum”, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 169
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רגלי  חיים:  בעלי  מוזרה המורכבת מאיברים של כמה  חיה  על  רוכבת  בידה,  וכישור 

ציפור, ראש מכשפה )la testa di strega(, קרני תיש, גב נחש, זנב עקרב. החיה יורקת 

אש מפיה, ומאוזניה מגיחות שתי זרועות שמחזיקות שתי לנטרנות ענקיות”.35 

דואליות שנחשבה  ונשיים,  גבריים  רכיבים  ההיברידי של המכשפה משלב  גופה 

מפלצתית )כמו ההרמפרודיט(. בזקנתה המכשפה מאבדת את נשיותה ופוריותה, ותחת 

זאת מקבלת מאפיינים גבריים כמו שרירים. גבריות של אישה הוא סימן לתאווה מינית, 

ההיברידית  המטאפורה  הפטריארכלית.36  החברתית  למסגרת  מחוץ  וחיים  פריצות 

מציעה עוד היבט באשר לגופה של המכשפה: כשם שהצופה, בניסיון לעמוד על מהותו 

של ההיבריד, מזהה כל איבר מאיבריו לחוד,37 כך ניתוח אנליטי של גוף המכשפה עשוי 

לשפוך אור על טבעה. ההשוואה של האישה לכיֶמרה בפטיש המכשפות מתממשת 

 Raffaello Gualtterotti, Feste nelle nozza del Serenissimo Don Francesco Medici gran duca di  35

Toscana et della Sereniss sua consorte la Sig. Bianca Cappello, Florence, 1579, p. 21

 Ann Rosalind Jones & Peter Stallybrass, “Fetishizing Gender: Constructing the  36

 Hermaphrodite in Renaissance Europe”, in: Julia Epstein & Kristina Straub (eds.), Body

 Guards: The Cultural Politics of Gender Ambiguity, New York & London: Routledge, 1991,

 p. 101; Phyllis Rackin, “Historical Difference/Sexual Difference”, in: Jean R. Brink (ed.),

 Privileging Gender in Early Modern England, Kirksville, Miss.: Sixteenth Century Journal

Publishers, 1993, p. 43

אולי זה הרעיון העומד בבסיס הדיווח של פרנציסקו דה הולנדה )Francisco de Hollanda( על מיכלאנג'לו,   37

מרטין  של  בהדפס  הקדוש  אנטוניוס  את  המענים  השדים  של  ההיברידי  בגופם  איבר  כל  צבע  שבילדותו 

 David Summers, Michelangelo and the Language .בצבע אחר )Martin Schongauer( שונגאוור

of Art, Princeton: Princeton University Press, 1981, pp. 137-138

תמונה 9

 Feste nelle nozza del Serenissimo Don Francesco 9. רפאלו גוולטרוטי, מכשפה רוכבת על היבריד, איור מתוך

Medici gran duca di Toscana et della Sereniss sua consorte la Sig. Bianca Cappello, פירנצה, 1579, עמ' 21



2013  ' פרוטוקולאז       292

עירומה  מכשפה  של  תיאור  שבכל  נכון  המכשפה.  של  בפרגמנטציה  הצופה  ידי  על 

יהא גופה נתון לעיניו הבוחנות של הצופה, אך בהדפס זה, שמופיעים בו בערבוביה 

דימוי  מתים,  ותינוקות  כלאיים, שלדים  ויצורי  חיות  גרוטסקי,  ועירום  קלאסי  עירום 

הגוף הוא נושא מרכזי. גופה הגרוטסקי של המכשפה הפוך לקלאסי, מקביל להיברידי 

והילדות,  הינקות  בגיל  החל  בהדפס,  הנפרס  החיים  במחזור  הזקנה  גיל  את  ומסמן 

וכלה במוות )השלד בעל רגלי הפרסה משול לסוסו של המוות(.  עבור בגיל הבגרות 

בעת ההתבוננות המדוקדקת בגופה, הצופה כמו נכנס לנעליהם של האינקוויזיטורים, 

שהפשיטו את האישה החשודה בכישוף וסקרו את גופה בקפדנות בחיפוש אחר סימן 

דיאבולי )stigma diabolicum( — הוכחה פיזית שהיא כרתה ברית עם השטן, כמו 

שומה, צלקת או פטמה שלישית. בהעדר סימן כזה, דקרו אותה עד שאיתרו אזור שאינו 

רגיש לדקירה, דבר שהעיד גם הוא על יחסיה עם השטן. 

לרשעותה  ראיות  אך  בסטרגוצו,  המכשפה  של  גופה  על  יימצא  לא  שטני  סימן 

ולכוחותיה העל–טבעיים מתגלות בכל אחד מאיבריה: שדיה המדולדלים מצביעים על 

אי–פוריות ומשמשים להנקת שדים בחלב רעיל; ידה, שמוחצת ראש תינוק כמו צבת, 

ממחישה את הפיכתה לכלי משחית; התמזגותו של ׂשערה הארוך בעשן השיקוי מבטאת 

את האמונה כי מכשפות הצפינו את כישופיהן בׂשערן )ועל כן מיד עם תפיסתן גילחו 

מזיקים  לחשים  לאמירת  ביטוי  היא  הלשון  וחריצת  ראשן(  ׂשער  את  האינקוויזיטורים 

כישוף  אך   ,)malocchio( הרע  עין  גם  נמצאת  כוחותיה  במאגר  הקניבלי.  ולתאבונה 

כולה.  לדמותה  החזותי  המקור  בזיהוי  אלא  עיניה  של  מיוחד  בתיאור  ניכר  אינו  זה 

 ,Andrea Mantegna( חוקרים הצביעו על הקרב בין אלי הים של אנדראה מנטניה

האיטלקי,  בהדפס  פנטסטיים  וקרבות  תהלוכות  לתיאור  אב–טיפוס  בתור   )1506-1431

תמונה 10

 10. אנדראה מנטניה, הקרב של אלי הים, שני תחריטים, השמאלי: 43.1×33 ס"מ, הימני: 39.3×26.8 ס"מ, לונדון, 

)Photo: © Trustees of the British Museum( המוזיאון הבריטי
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סטרגוצו הן  סטרגוצו. בפורמט אופקי מוארך ועל רקע צמחייה עבותה, הן  בכלל זה 

היברידים,  עירומים,  גברים  ואלימים,  נמרצים  יצורים  מתארים  הים  אלי  בין  הקרב 

גולגולות בעלי חיים ודמויות נושפות בקרנות. בשני התחריטים זקנה עירומה שולטת 

בנעשה ביד רמה בעוד הגברים מתפקדים כמשרתיה: בדומה לסטרגוצו, גם בקרב בין 

אלי הים גבר מופקד על הובלתה במרכבה מפלצתית, וגבר אחר, נפטון, מתואר בגבו 

אל הצופה )הזקנה פועלת מאחורי גבו, תרתי משמע(. זהותה נמסרת בכתובת על הלוח 

כמו הקולגה  כי המכשפה בסטרגוצו,  חוקרים טענו  invidia — קנאה.  שהיא מציגה: 

מ–1501   )1528-1471  ,Albrecht Dürer( דירר  אלברכט  של  המפורסם  בתחריט  שלה 

)תמונה 11(, מבוססת על האנשת הקנאה של מנטניה. מעבר להיותה מודל לתיאור זקנה 

מרשעת ומעבר להערצה למנטניה, שהעלה את מדיום התחריט לדרגת אמנות,38 מה פשר 

בקרב מכשפות.  הדומיננטית  הרעה  המידה  את  מדגיש  החזותי  הדמיון  ביניהן?  הזיקה 

מכשפות נודעו בקנאתן לנשים צעירות בשל יופיין ופוריותן, ובשל כך גנבו את צאצאיהן. 

בלטינית, המילה “קנאה” נגזרת מן הפועל invidere — לא לראות — שהרי הקנאים 

אינם נהנים ממראה עיניהם )וכך גם בעברית: צרות עין(. הקנאה, כך סברו, פורצת מן 

העיניים, שהופכות למקור כוח מזיק.39 הדמיון בין המכשפה לזקנה של מנטניה מצביע 

על הקנאה בתור המניע שלה לטבוח בתינוקות ועל כוחה להזיק באמצעות עין הרע.

מלאכת ההרכבה של הגוף הסטראוטיפי השלילי של המכשפה מאיברים כעורים 

האידאלי.  היופי  את  המגלם  היברידי  נשי  גוף  של  הפוך  מקרה  מזכירה  ומזיקים 

כאשר ִצייר הַצייר היווני זאוקסיס את הלנה היפה, הוא הרכיב את דמותה מאיבריהן 

המושלמים של חמש הנשים היפות בעיר. אולי זו הסיבה שהסופר הפלורנטיני בן המאה 

ה–16 אניולו פירנצואולה )Agnolo Firenzuola, 1545-1493(, בחיבור על יופיין של 

הנשים )De la bellezza delle donne(, כינה את האישה האידאלית “הכימרה שלנו” 

)”la nostra chimera“(.40 מנקודת המבט החיובית על היברידיות בהקשר האמנותי, 

אבקש לסיים בהרחבה מטאפורית של ההיבריד, שתחשוף את סטרגוצו בתור יצירה 

רפלקסיבית המשקפת את מיתוס האמן כגאון.41 

כוח  את  להדגיש  הוא  גם  רצה  מנטניה,  שכמו  מפני  ממנטניה  הקנאה  את  העתיק  שדירר  טוענת  האלטס   38

Hults, The Witch as Muse, pp. 31, 45 :ההמצאה של האמן, ראו

 Lyndal Roper, The Witch in the Western Imagination, Charlottesville :על קנאה של מכשפות, ראו  39

& London: University of Virginia Press, 2012, pp. 87-116

 Agnolo Firenzuola, On the Beauty of Women (trans. Konard Eisenbichler & Jacqueline  40

Murray), Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992, pp. 41, 43, 59

טענה דומה הועלתה על ידי האלטס. החולשה בנקודת מבטה נובעת מהתרכזות בהקשר האמנותי בלבד )אם כי   41

Hults, The Witch as Muse, pp. 39-42 :בתמציתיות( אגב המעטת החשיבות של דיסקורס הכישוף, ראו
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והאמן ו של אלוהים: המכשפה  מתחרי

עד כה הראיתי כיצד ההיבריד עשוי לשמש מטאפורה לדמותה של המכשפה, לשיקוייה 

ההיבריד  בכך.  מתמצה  אינו  שלו  הסימבולי  הפוטנציאל  אך  ההטרוגניים,  ולתוצריה 

ידוע בתור דימוי אמבלמטי לכישרונו היצירתי של האמן. שורשי הרעיון הזה נטועים 

בפסקת הפתיחה של אמנות הפיוט )Ars poetica( מאת הורציוס. המשורר הרומי מגנה 

כל ספר שיורכב משעטנז סגנונות ומבדיות, שלדבריו, יכולות להירקם רק בחלומותיו 

של אדם חולה, ומזהיר כי ספר כזה יהא דומה לציור של ראש גבר עם גוף של סוס 

)דהיינו, קנטאור( או ראש של אישה יפה עם גוף של דג שחור ודוחה.42 הקו הביקורתי 

של הורציוס בנוגע לדימויים של צירופים מפלצתיים השתמר בימי הביניים, עד שבסוף 

 ,Cennino Cennini( המאה ה–14 חל מפנה, כאשר תיאורטיקן האמנות צ'נינו צ'ניני

1440-1370( צידד בזכותו של האמן לצייר היברידים פנטסטיים ככל העולה על רוחו.43 

להפגנת  מפורש  ביטוי  אלו  בדימויים  הרואה  התפיסה  השתרשה  הרנסנס  בתקופת 

 ,chimere( “כימרה”  הפכה  האמנותי  בשיח  כי  עד  האמן,  של  היצירתיים  כישוריו 

מילה שמקורה ביצור המיתי Chimera( מילה נרדפת לפנטזיה )fantasia( ולהמצאה 

 Horace, Satires, Epistles and Ars Poetica (trans. H. Rushton Fairclough), Cambridge &  42

London: Harvard University Press, 1999, pp. 442-443

 Cennino d’Andrea Cennini, The Craftsman’s Handbook: The Italian “Il Libro dell’Arte”  43

(trans. Daniel V. Thompson Jr.), New York: Dover, 1960, pp. 1-2

11. אלברכט דירר, מכשפה רוכבת במהופך על תיש, 1501-1500 בקירוב, תחריט, 7×11.5 ס"מ, לונדון, המוזיאון הבריטי 

)Photo: © Trustees of the British Museum(
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)invenzione(.44 המקוריות בעיצובו חסר התקדים של ההיבריד בסטרגוצו מעצים את 

כוחו כאמבלמה לזכותו של האמן ליצור עולם בדיוני מדמיונו הפורה.

חיים  בעלי  של  מאיברים  המורכב  היבריד  כי  הטענה  נשמעה  תקופה  באותה 

לדוגמה,  יותר.  ומשכנעת  ריאליסטית  חזות  בעל  יהיה   — בסטרגוצו  כמו  אִמתיים — 

לאונרדו דה וינצ'י )Leonardo da Vinci, 1519-1452(, בהוראותיו להרכבת מפלצת, 

מקפיד על איזון בין חיקוי מדויק של הטבע לכושר המצאה: “אם אתה רוצה להכין 

מסטיף,  או  האונד  של  ראש  קח  דרקון,  נאמר  טבעית,  שנראית  דמיונך  פרי  חיה 

רקות של  אריה,  גרייהאונד, מצח של  אף של  קיפוד,  אוזניים של  חתול,  עיניים של 

תרנגול זקן, צוואר של צב מים”.45 אלמלא ידענו שמדובר בהתנסות אמנותית, יכולנו 

לחשוב כי לפנינו מתכון לשיקוי פלאים מן הסוג שהתקינה מדאה. תהליך היצירה של 

פירוק  של  בטכניקה  על–טבעית  סינתזה  יוצרים  שניהם  שכן  דומה,  והאמן  המכשפה 

הקיים והרכבתו. כוונותיהם, כמובן, קוטביות: היצירה של המכשפה מסבה נזק ממשי 

 ,Alter Deus–ויוצאת נגד האל, ואילו האמן, שאמנם ידוע בתור “אלוהים האחר”, ה

אינו קורא תיגר על הבריאה האלוהית ואינו מזיק לה. הציר האנכי בסטרגוצו מפגיש 

את המכשפה והאמן, יוצריהן של בריאות חלופיות, ובתווך, בין הפטיש לסדן, מרחפת 

דמותו הנלעגת של בורא עולם. 

ההיבריד עשוי להצביע על תהליך היצירה של סטרגוצו, הדפס שמתגלה כקולאז' 

של ציטוטים מכמה יצירות: כאמור, המכשפה מבוססת על דמויות של מנטניה ודירר, 

והגבר השפוף מבוסס על דמותו של אלוהים בקפלה הסיסטינית; הגברים העירומים 

מן  הועתק  מהם  ואחד  רפאל,  של  ורישומים  קלאסיים  תבליטים  בהשראת  עוצבו 

לתנוחות  דומות  תינוקות  כמה  של  תנוחותיהם  מיכלאנג'לו;46  של  בקאשינה  הקרב 

בגרסאותיהם של ריימונדי ומרקו דנטה )Marco Dente, 1527-1493( לטבח בחפים 

מן  להקיש  אין  הסינתטית.  הקומפוזיציה  של  מיקרוקוסמוס  הוא  ההיבריד  מפשע. 

 Summers, Michelangelo, pp. 103-43; John F. Moffitt, “An Exemplary Humanist Hybrid:  44

 Vasari’s ‘Fraude’ with Reference to Bronzino’s ‘Sphinx’”, Renaissance Quarterly, vol. 49,

1996, pp. 303-333

 Leonardo da Vinci, The Literary Works of Leonardo da Vinci (ed. Jean Paul Richter),  45

London: Phaidon, 1970, vol. 1, pp. 292-293. על פי וזארי, הסב לאונרדו את התיאוריה לפרקטיקה 

כאשר ערם בסדנתו נחשים, לטאות, צרצרים, פרפרים, עטלפים ומיני זנים אחרים ויצר מאיבריהם מפלצת 

 Giorgio Vasari, Le vite de’ più .מפחידה יורקת אש, שהתכוון לשבץ על מגן כתחליף לראשה של מדוזה

 eccellenti pittori, scultori ed architettori, in: Gaetano Milanesi (ed.), Le opere, Florence: G.

 C. Sansoni, 1906, vol. 4, p. 24

 Gioconda Albricci, “Lo stregozzo di Agostino Veneziano”, Arte Veneta, vol. 36, 1982, 	46

pp. 58-60
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גרוטסקי. להפך,  להיבריד שההדפס הוא  ההקבלה של הקולאז' האמנותי בסטרגוצו 

נראה כי האמן של סטרגוצו היה שותף בוויכוח סביב שאלת החיקוי, שהחלה בתקופה 

הקלאסית וחודשה על ידי ההומניסטים במאות ה–15 וה–16. לדוגמה, בניגוד להורציוס, 

טקסט  כהרכבת  ונואמים  סופרים  של  הרטורית  מלאכתם  את  וקיקרו  אריסטו  תיארו 

מחיבור הקטעים המשובחים ביותר של מקורות מספר.47 האמן מצטט ממקורות אחרים 

ובהאחדתם  אחרת  ליצירה  בתרגומם  הציטוטים,  בשילוב  גאונותו  את  להוכיח  כדי 

המושלמת. אם כן, סטרגוצו היא יצירת אמנות רפלקסיבית. מצד אחד ההיבריד מאשש 

את הפריבילגיה של האמן לברוא ביצירתו עולם א–מימטי ומצד אחר הוא מעיד על 

ההפרה האסתטית.

הקריאה  מהלך  היברידי.  עצמו  הוא  בסטרגוצו  ההטרוגניות  הפרשנויות  ריבוי 

הסמיוטית של התחריט דומה לפענוח התרחשויות הקשורות לכישוף ולקשיי ההבנה 

כי  טוענת   )Karen Newman( ניומן  קארן  הספרות  חוקרת  הפענוח.  בעת  העולים 

שוני”,  של  ומערכות  קריאה  של  בפעולות  התלויה  סמיוטית  “פעילות  הוא  הכישוף 

ובדומה, הדרך שבה אנו מבינים את המכשפות היא “תהליך של תיוג, של קריאת סימנים 

ופירושם”. ברם, המשימה של פענוח סימנים אינה קלה, שכן הכישוף מתייחס למגוון 

פעולות שאינן מוכרות ולמגוון סימנים בלא מערך יציב של מסומנים.48 עולם הכישוף 

אוצר בתוכו היברידיות, אשליות, יצורים טרנספורמטיביים ותהליכים אניגמטיים, וכל 

אלו מערערים על הוודאות בראייה, בכרונולוגיה של האירועים, במכניזם של הכישוף 

גם  עולם הכישוף באופן פעיל, לא רק בתכניה אלא  היצירה משקפת את  ובמטרתו. 

בחוויה הפרשנית שהיא מציעה לצופה.

 Leonard Barkan, Unearthing the Past: Archaeology and Aesthetics in the Making of  47

 Renaissance Culture, New Haven & London: Yale University Press, 1999, p. 100;

 Martin Kemp, “From ‘Mimesis’ to ‘Fantasia’: The Quattrocento Vocabulary of Creation,

Inspiration and Genius in the Visual Arts”, Viator, vol. 8, 1977, p. 369

 Karen Newman, Fashioning Femininity and English Renaissance Drama, Chicago:  48

University of Chicago Press, 1991, p. 66


