
עולם 20    אדם

לקבוע קשה  בארץ-ישראל? הראשון האנתרופוסוף היה  מי
אחרת או זו  בדרך מעורב היה עצמו שטיינר האם בוודאות. 
לפחות שהוא היא האנתרופוסופיה בארץ? התשובה בהתפתחות
דמויות כמה עם אישית היכרות לו היתה כאן. למתרחש ער היה
העברי ביישוב אחת בולטת אישיות עם ולפחות בפלשתינה
המתחדש –הפרופסורהוגוברגמן.ברגמן,לימיםחתןפרס ישראל

אף בירושלים. העברית האוניברסיטה חלוצי עם נמנה (פעמיים),
לתרגום המבוא את הוא חיבר "אנתרופוסוף," עצמו הגדיר שלא
רק לא אבל העליונים." העולמות דעת קונים "כיצד של העברי

שטיינר. אישית את הכיר היכרות ברגמן
ובבירתּה בפלשתינה העשרים  שנות אל  אחד לרגע נחזור
היישוב בארץ, חדש לעשות סדר הבריטי מנסה המנדט ירושלים:

הארץ אליה אותם קשרה איך
קסם? של בעבותות

בשנות ריכטר, ירושלים ותדאוש פון מאי אנה
בהתהוות סיפור והשלושים, מאת דוד לויהעשרים

פלשתינה אל מסע

ריכטר-מאי אנה ציירה:
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של סוג מתקיים הקטנה בירושלים והולך. מתגבש העברי
מדברים הקפה ובבתי לאומים; של תערובת קוסמופוליטיות,

ציירים  זוג  1924 בשנת נחת  הזאת האווירה  אל  שפות. בִליל 
לקראת היו הם פון-ריכטר. ָּתֵדאּוש זוגה ובן מאי מאירופה: אנה
במזרח היוצא למסע לא ממש זוג צעיר השישים לחייהם, שנות
ציונית, בפעילות היו מעורבים הם לא ההתברגנות. לפני הקרוב
היו בשירות המנדט. הם פעלו ולא תמכו בערביי ארץ-ישראל לא

מפולין. מוצאו והוא מגרמניה מוצאה היא נוצרים,
ואחר-כך הגידם ברחוב תחילה בירושלים, התמקמו השניים
ערבים בעיקר ברחוב שכנו אז אגרון. על-שם כיום הנקרא ברחוב

המחרוזת." – "אחיות ומנזר עשירים
וָּתֵדאּוש? אנה כאן חיפשו מה

במינכן אהבה
במינכן נולדה  מאי  אנה

למשפחה   1865 בשנת
בצעירותה אריסטוקרטית.
של באקדמיה ציור למדה
הדגול היווני הצייר אצל מינכן
כבר שיצירתו גיסיס, ניקולס
בתכנים העיסוק  אל  פנתה
היא רוחניים. וסמלים
של מעבודתו מאוד  הושפעה
תלתה על הקיר בחדרה ִגיִסיס.
מתנה לה שהעניק  שלו  ציור
לאחר השמימי." "החתן –
לציירת אנה  היתה לימודיה 
והציגה בזכות עצמה מוערכת
בתערוכות עבודותיה את
עמדה מסוים בשלב במינכן.
וחיפשה דייר דירתה לעזוב את
בכניסה היה שעמד חדש. הגבר
מעט רציני, אצילי, מראה בעל
אך הוא התעניין בדירה, סגפני.
גיסיס. "האם של בעיקר בציור
הציור?" את להשאיר תסכימי
הוא ביקש את שאל בחצי חיוך.
רישום להכין אנה  של רשותה

מיכולתו האמנותית. מאוד התרשמה ואנה גיסיס, ציורו של לפי
למד בְלבֹוב, הוא נולד ָּתֵדאּוש פון-ריכטר, רוזן פולני. היה שמו
את ברֹוניְסַלָווה לאישה נשא ושם שבְקרקֹוב לאמנות באקדמיה
נפרדו ומדוע מתי ברור לא ובוהמיינית. אמנית ָיאנֹוְבְסָקה,
גורלו את וחיפש פולין  את עזב ָּתֵדאּוש  כי ידוע אך דרכיהם, 
אל הובילֹו גורלו מינכן.  ההם, בימים האמנות  חיי במרכז
גיסיס, של בציור מאוד התעניין ָּתֵדאּוש האנתרופוסופיה. 
עצמו באחת זה לציור התייחס ששטיינר כיוון "החתן השמימי,"

אנה. של בדירתה למצאו הופתע הסתם מן מהרצאותיו.
חייהם סיפור את חקר מרפאה, באוריתמיה העוסק וולף, זכריה
ועזר שטיינר עם עבד ָּתֵדאּוש כי  מספר  הוא וָּתֵדאּוש. אנה של
הוויטראז'ים את בנה הוא  – הראשון הגתהאנום בהקמת

החלונות. את שעיטרו
משותף, למפגש שטיינר אנה ואת ָּתֵדאּוש את הזמין מקום מכל

והתהדק. הלך ובין אנה בינו והקשר
היה ָּתֵדאּוש כי דתיים, נישואין מעולם נישאו לא כנראה בני-הזוג
מברוניסלווה כנסייתי לגירושיו שקיבל היתר והסבירּות קתולי
אל אותה הביאה ָּתֵדאּוש את אנה  של פגישתה מאוד. נמוכה
בני-הזוג שטיינר. וָמרי רודולף עם היכרותה ואל האנתרופוסופיה
הוויטראז'ים לעבודת התמסר לדורַנך. ָּתֵדאּוש עברו מאי-ריכטר
לוי, חוה בגתהאנום. האמנותית בעבודה השתלבה אנה ואף
של להערכתו זכתה אנה בירושלים, מספרת כי אנה את שהכירה

עבודתה. על שטיינר
וככל וולף, זכריה מוסיף ממוצא פולני, אמן עוד עבד ָּתֵדאּוש עם
התקשורת הוטרד מבעיות שטיינר יפה. לא עלו יחסיהם הנראה
מוטב כי וקבע השניים של
לאנה הציע הוא שייפרדו.
דורנך את לעזוב ולָּתֵדאּוש
שבו השניים היה. וכך
שקדה בינתיים למינכן.
הגדולה עבודתה על אנה
טריפטיכון ביותר:
שיועד הקדוש,"  "הגביע 
בגתהאנום, קבע  לתצוגת
נהירה שאינה מסיבה אך
בסופו שם  הוצג לא  לנו
שכתבה במכתב דבר. של
לָמרי אנה זמן לאחר
ידעה כי סיפרה שטיינר,
מינכן בין  שהמרחק 
דיו גדול אינו לדורנך
בן-זוגה מלב להשכיח
בו שנתקל הקושי את
ואת בדורנך בעבודתו
שבה עזב. כשקיבלו הדרך
שעסקה מֶחברה הצעה
ארץ-הקודש בציורי
ולצייר לפלשתינה לנסוע
הקדושים המקומות את
את שכנעה לנצרות,
הנמנע מן כי לא לוי סבורה חוה אל המסע. לצאת יחדיו תֵדאּוש
הקדושים המקומות  את ולצייר לפלשתינה לבוא הדחף  שאת
קשר בברכתו. למסע יצאה הפחות ולכל משטיינר, אנה קיבלה

רבות אחר-כך. שנים לָמרי נמשך עוד אנה המכתבים בין

העזה התכלת אור
ארץ בעבודתם. התחילו ומיד  לירושלים הגיעו  וָּתֵדאּוש אנה
אל שאבו הם קסם. של בעבותות אליה אותם קשרה ישראל
מן העז, האור מן האווירה, מן מהופנטים המראות, את נפשם
משיירת הקודש,  בספרי  עליהם קראו רק כה  שעד המקומות 
מיהודים החומות, בין קטנה מסמטה  ברחוב, העוברת גמלים

בטליתות. מתפללים

בעבודתם. התחילו ומיד לירושלים הגיעו וָּתֵדאּוש אנה
קסם. של בעבותות אליה אותם קשרה ישראל ארץ

מן מהופנטים המראות, את נפשם אל שאבו הם
כה שעד המקומות מן העז, האור מן האווירה,

גמלים הקודש, משיירת עליהם בספרי קראו רק
מיהודים החומות, בין קטנה מסמטה ברחוב, העוברת

מתפללים בטליתות
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לעשות הוזמן  וָּתֵדאּוש נפוצה האמנים של בואם על הידיעה
שהם היה נראה בבית-לחם; בכנסייה אמנותי שיקום עבודות
וָּתֵדאּוש אקוורלים העת כל ציירו שניהם להתבסס. מתחילים
הוא סדום. כגון בארץ  אתרים של עדינים ברישומים  גם עסק
לשוטט הרבתה שמן. אנה בצבעי בעתיד לעבודה להתמסר שאף
את זוויות, מיני מכל ושוב, שוב  ולצייר, ירושלים בסביבת
בני-הזוג לפרנסתם ציירו מהם. שבעה והמראות שלא המקומות

הזמנה. לפי פורטרטים גם
פתיחּות של תחושה היתה חדשות. תקוות של ימים היו הימים
רבה בהערכה התקבלו מאי-ריכטר  הזוג  ובני תרבותית,
ש"ץ מוריס היו הראשונות  בשנים שכניהם אגב,  בפלשתינה.

משפחתו. ובני בצלאל מייסד
ובהם מקומות, בכמה יחיד תערוכות להציג זכה תֵדאּוש
בתל-אביב. שלּוש" ו"בית בירושלים ומגדל-דוד בצלאל מוזיאון
בירושלים, אחת, משותפת  תערוכה לפחות הציגו  אף השניים

לתשבחות זכתה התערוכה .1928 בפסח
בירחון בן-ש"י ח'  של  במאמרו רבות
שייכים "...[הם] ואמנות": "תיאטרון
בעולם. והולך הפוחת האמנים לסוג
נטורליסטים-אימפרסיוניסטים שניהם
על המסורת קודש רטט השומרים מתוך
הם רחוקים שבאמנות.  והאידיאלים 
בעלי בין אולם החדשים,  מעקרוני-האמנות 

ביותר." כטובים ייחשבו המתונה המגמה
האמנותית עבודתם  עם  בד-בבד
בלימודי גם הזוג בני המשיכו הנמרצת,
סביבם התקבצה האנתרופוסופיה.
וולקוביץ, בנו דמויות כמו שכללה קבוצה
המפגשים אוריאלי.  וברוך הרץ  נחמה
הוגו פרופסור בביתם. היו השבועיים
מדי אך במפגשים, השתתף לא ברגמן

זו לימוד  קבוצת אנה ספר בהשאלה. ממנו ביקשה בפעם פעם 
וככל השנייה, העולם מלחמת עד רבות, שנים בעקביות פעלה
גם בה שהשתתפו בארץ היחידה הלימוד קבוצת היתה הידוע

שטיינר. של לצדו שעבדו אנתרופוסופים

רוחות מלחמה
הכללית באווירה חל שינוי המאה העשרים של השלושים בשנות
הרוח הלכי גם עולם האמנות. על שלא פסח שינוי בארץ-ישראל,
המתרחש על  השפיעו השנייה העולם מלחמת שלפני באירופה 

 1935 בשנת לערבים. היהודים הסכסוך בין התגברות וכמובן כאן
אף על האמנים הארצית. לאגודת להצטרף הגיש ָּתֵדאּוש בקשה
הושבו לארץ-ישראל,  העמוקה וזיקתו כצייר המוכחת גדולתו 
את הביא דוד רפ ,2003 באוגוסט במאמר ב"הארץ" ריקם. פניו
ריכטר של  בקשתו  כי עפרת גדעון האמנות חוקר של  השערתו 
גוטמן נחום הצייר הנראה, נמנה נוצרי. ככל שהיה משום נדחתה

ריכטר. של הבולטים להצטרפותו המתנגדים עם
פנייה ריכטר  קיבל  ,1937 בשנת כנראה זו,  בתקופה  בערך
לכנסייה ציורים להכין נתבקש הוא עשירה. פולנית ממשפחה
הבטיח הוא העבודה. את הצעת החליט לקבל ָּתֵדאּוש בכפרּה.

שאיננו יודעים מסוים ואולם עניין .1938 בסתיו שיחזור לאנה
שנה. בפולין עוד להישאר אילץ אותו מהו

שָּתֵדאּוש דבר-מה על אנה מספרת שטיינר, לָמרי ממכתביה באחד
אליו התייחס שלא משום פלשתינה, את עזיבתו לפני הסדיר לא

שלו? לדרכון הקשור היה זה עניין האם הנדרשת. ברצינות
לנו, הידוע ככל בפולין היתה הרת-אסון. הישארותו מקום, מכל
עצרו מדוע .1939 ספטמבר בחודש הנאצים בידי ָּתֵדאּוש נעצר
בעוכריו? שהיה  הוא  לאנתרופוסופיה  שלו  הקשר  האם  אותו?
היה כי סוחר אמנות, מפי ששמעתי יסוד להשערה יש האומנם
קשריו כי ברור ואולם יודעים. אין – יהודים? בהצלת מעורב
בימים בפולין, לו להועיל יכלו לא יהודים ועם פלשתינה עם

ההם. והנוראים האפלים
אנה חדלה וכנראה התפזרה הלימוד קבוצת לבדה. נותרה אנה

היה  לא הבריאותי 75 ומצבה בת כמעט היתה כבר היא לצייר.
פניותיה את ָּתֵדאּוש. כל מאמץ לחפש מירושלים, עשתה במיטבו.
הביאו לא הבין-לאומי האדום הצלב אל
מספר וולף זכריה ואולם מציאתו. לידי
המלכים," ב"יום ,1940 בינואר  ב-6  כי 
בן- מאת גלויה אנה אל הארגון העביר
בלבה שעוררו מעודדות בשורות ובה זוגה
מכן תשוב לראותו. לאחר התקווה כי את
היום ועד ממנו חיים אות עוד קיבלה לא
מה עלה בגורלו. ההשערה איש יודע אין
הנאצים שנרצח בידי ביותר היא הרווחת

מעצרו. בתקופת ממחלה מת או
יום עד הבאות, השנים בחמש-עשרה
בביתה אנה נשארה ,1955 בשנת מותה

אגרון. ברחוב
וָּתֵדאּוש אנה נעלמו כמעט שנים עשרות
האמנות בתולדות גם התודעה, מן
החברה בתולדות וגם הישראלית
העניין ומתעורר שב האחרונות בשנים ואולם האנתרופוסופית.
ולחייו ליצירתו פרק הקדיש עפרת גדעון האמנות חוקר בהם.
יסודי מחקר וולף עשה זכריה הארץ."  "על בספרו  ריכטר, של
על משותף ספר להוציא לאור ועפרת עומדים הוא ועתה אנה על

ויצירתה. חייה
אקוורלים כמה המחזיק בירושלים המלכים" מ"גלריית כהן אלי
עלייה על מספר בתל-אביב, במקרה כמעט שרכש אנה, של

אספנים. מצד בעיקר ליצירותיה, בביקוש

אנה של החתולים
בארץ האנתרופוסופים ותיקי עם נמנית ,83 צעירה בת חוה לוי,
של זה גיליון וסוגרים פותחים ושמעון,  אודי בניה, שני [אגב,

המערכת] "אדם-עולם"...
כשחוה אבל הכנסת.  בניין  אל  משקיף  בדירתה  הסלון  חלון
הסואן הכביש קולות נעלמים ההם, הימים ועל אנה על מספרת

אחרת. מציאות אל עוברים ואנחנו
היתה כשִאמּה בווינה, ילדותה בימי עוד אנתרופוסופיה ינקה חוה
,13 בת בתּה, לשתף את צורך והרגישה נפעמת מלימודיה חוזרת
החמישים, שנות בתחילת המדינה, קום לאחר שלמדה. במה

ָּתֵדאּוש נעצר לנו, הידוע ככל
ספטמבר בחודש הנאצים בידי
האם אותו? עצרו מדוע .1939

לאנתרופוסופיה הוא הקשר שלו
יסוד יש האומנם בעוכריו? שהיה

סוחר מפי ששמעתי להשערה
מעורב בהצלת היה אמנות, כי

ואולם יודעים. אין – יהודים?
פלשתינה ועם עם קשריו ברור כי
לו בפולין, להועיל לא יכלו יהודים

ההם האפלים והנוראים בימים
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הגיעה משפחה, בעלת היתה וכבר בארץ כשגרה
ימיה. בערוב אנה, שהיתה אל  משפחה קרובת דרך
קיים שאינו אגרון, ברחוב ערבי בבית גרה "היא -
בנוי ענקי, אחד חדר בו "היה חוה. מספרת עוד..."
הרגליים שם. התרוצצו חתולים המון בקימורים.
רגליה בכיסא, ישבה היא  חולות.  היו כבר שלה
היה שלה הראש אבל קמה. ולא בשמיכה, מכוסות

לגמרי." צלול
העצמאות מלחמת אחרי סיגריה. מציתה חוה
אנה, של לביתה שנשקה מִמילה, שכונת היתה

צלפים. יריות שם נשמעו פעם לא ספר. לאזור
"נהגתי ממשיכה. חוה פלוס," עשרים בת "הייתי -
היה שעדיין  אודי, הפעוט בני עם אליה לבוא 
שעתיים בשקט, לפעמים היה מתבונן הוא בעגלה.
הגדול בחדר שקפצו אנה של בחתולים תמימות,
ִאתה ולשוחח לשבת יכולתי  כך  קיר... אל מקיר
שהשאילה האנתרופוסופיים הספרים על בנחת
סיפרה והיא בגרמנית. ספרים המון לה היו לי...

רבים." דברים לי
בה?" טיפל "מי -

קינג-דייוויד, במלון שעבדה וינאית אישה "היתה -
טהורים של ממניעים בה טיפלה היא פֹוְלדי. שמה
הביאה ניקתה, הבית, את סידרה נוצרית. אהבה

אוכל..." לה
עם וחוזרת  השינה חדר אל הולכת קמה, חוה 
יותר, גדולה אחת ותמונה בשחור-לבן אחת תמונה
זקנה אישה רואים הקטנה בתמונה מגולגלת.
פרחים אגרטל לידה וחודר. ער מבטה נאה, מאוד,

וחתול שמנמן.
שואל. אני התמונה?" את לי להשאיל -"תוכלי
ומתכוונת שלא. חוה עונה מאוד," -"בלב כבד

זאת המגולגלת. התמונה את בעדינות פורשת היא
במינכן, אנה שציירה הטריפטיכון של רפרודוקציה
של בהפצצה ואבד הציור נהרס הקדוש." "הגביע
נוגעת חוה במלחמת העולם השנייה. הברית בעלות
ומסבירהלי,כמו שבתמונה בדמויות רכות באצבעות

שבציור. מגלה לי מעט מן המסתורין סיפור. מספרת
היא קולנוע בגרמנית. לסרט חוה ממהרת תם. זמננו

אחד את ידי לחיצה איתנה ואני מספיק להעיף עוד מבט לוחצת
החדר: מן חוה כשיצאה קודם, שראיתי אנה, של הציור אל
ָּתֵדאּוש. עם ארצה בואה שנת ,1924 בשנת שצויר קטן אקוורל
צמח כל של ִחיּות תחושת מעבירים  שבעדינים,  עדינים קווים
בין שעת לקראת לאדמה, תכול צל מטילים העצמים ואבן.
מדרום כשבאים הפעם רחל, קבר  את  רואים בציור הערביים.
גמלים, העפר ההררית. בדרך עוברת ירושלים. אורחה עבר אל
הדמויות שכל מבחין אני שני במבט וערביות. ערביים חמורים,
האיש השיירה: תנועת כדי תוך זו, עם זו באינטראקציה מצויות
החמור, על שיושב עם האיש משוחח בלהט החמור את שמוביל
מביט הגמל על שיושב הגבר שאחריו. הגמל את בחבל מוביל וזה
מסתודדות, ביניהן פלאחיות שתי שיחתם. אחר בשניהם, עוקב

מדבר והרועה רועה, עם עדר כבשים השיירה מאחורי קטון. ילד

 .כבשיו אל

 

בעריכה גם עוסק בירושלים, אדם ספר בבית מחנך לוי, דוד
david@adamolam.com ובכתיבה.

ריכטר-מאי אנה ציירה:

מאי אנה ריכטר אלבום
בימים חוברים עפרת גדעון הישראלית האמנות והסטוריון וולף זכריה

ויצירתה. אנה של חייה על ספר לאור להוציא אלה
אלבומים. של מראש ורכישה תרומות בזכות תתאפשר ההדפסה

באלבום. תזכה את התורמ/ת ומעלה ש"ח 100 של בסך תרומה
 amutat.antro.life.il@gmail.com  04-6550023 זכריה לפרטים:

טבעון 36091 2309 קרית ת"ד מאי ריכטר אנה קרן


