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 מבוא

: כגון, רובם. נוצרו סמלים רבים המייצגים את ארצות הברית, לאורך ההיסטוריה האמריקאית

רק שני . הופיעו באופן אנונימי ולא מודע, ינקי דודל והדוד סאם, קולומביה, עץ החירות, העכסן

הדגל האמריקאי והסמל : סמלים לאומיים נוצרו בכוונה תחילה על ידי רשויות החוק והממשל

 1.הלאומי

צדדיים של המאות -מקורם של הסמלים הלאומיים הוא בחותמי המלוכה האירופיים הדו

היה , (Great Sealבאנגלית ) Greatאך הסמל הראשון שקיבל את התואר , השביעית עד התשיעית

לשכת המלך רכשה חותם עם סמל . 1216 – 1199ששלט בין השנים , ון מאנגליה'סמלו של המלך ג

חותם , לאחר מכן,  והיה בשימוש עבור עסקיו הפרטיים של המלךPrivy Sealקטן יותר שנקרא 

  Great.2המלך שהיה בשימוש לעניני ממשלה רשמיים קיבל את הכינוי 

אשר תהליך עיצובו החל עם הכרזת , צדדי-הסמל הלאומי האמריקאי הוא למעשה אותו חותם דו

באותן שנים השתתפו בתהליך עיצוב . 1782 ביוני 20- ב,  שנים לאחר מכן6העצמאות ואושרר 

שבלטו אף בהיסטוריה , הסמל האבות המייסדים הבולטים ביותר בהיסטוריה האמריקאית

מיטב האמנים , כמו כן. פוליטיקה ומשפט, העולמית כמוחות הגדולים ביותר בתחומי הפילוסופיה

 .וזכו לדריסת רגל ראשונה בעולם התרבות הויזואלי, האמריקאים של התקופה גויסו לפעולה

בה האומה החדשה נאבקה על הגדרתה העצמית , זוהי תקופת מלחמת העצמאות האמריקאית

להכרזת , שבו החל תהליך העיצוב, הסיבות הפרגמטיות לסמיכות המועד. מול כוחות מחוץ ומבית

מקבלות משנה תוקף מהמשמעות הסמלית , חתימת הסכמי שלום פריז, ובו הוא נגמר, העצמאות

כמו , רעיון שמאחד- הסמל הפרגמטי הוא למעשה רעיון מופשט שנשען על טקסט כתוב . שבדבר

 . את העמדות המנוגדות הגלומות בעצם ההגדרה העצמית האמריקאית, שהוא מבטא

כיצד באו לידי ביטוי יחסי הגומלין בין המשמעויות של עיצוב : שאלת המחקר של העבודה הינה

 ?והקמתה של האומה החדשה, הסמל הלאומי של ארצות הברית של אמריקה

חלק . החלק הראשון מציג את תהליך העיצוב מראשיתו ועד סופו. העבודה מחולקת לשני חלקים

החלק השני . המסמכים והאירועים שהקיפו את תהליך עיצוב הסמל, זה כולל את תיאור הסמלים

ומבקש לחקור את משמעות עיגון האלמנטים השונים , מציג את משמעויות האלמנטים הסמליים

העבודה מבקשת באמצעות שני החלקים ליצור תהליך מגמתי שמטרתו לענות על . בסמל הלאומי

 . שאלת המחקר

נושא העבודה מאפשר . העבודה מבקשת להשען על מקורות ראשוניים כמו גם על מקורות משניים

מסמכים אלה כוללים . הצצה מרתקת למגוון מסמכים מקוריים מתקופת תהליך העיצוב

פרוטוקולי ישיבות של , חות רשמיים לקונגרס הקונטיננטלי"דו, התכתבויות אישיות ומקצועיות
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שרטוטים ואיורים שליוו את , מגוון של מסמכים ויזואלים הכוללים סקיצות, וכן, הקונגרס

 . תהליך עיצוב הסמל הלאומי

ביניהם , העבודה מבקשת להעזר במקורות אקדמיים מגוונים, כאמצעי משלים למקורות אלו

ב כפי "חות רשמיים הכוללים את ההיסטוריה הרשמית של הסמל הלאומי של ארה"ספרים ודו

באמצעות החומר . מאמרים אקדמיים מהארץ ומהעולם, וכן, ב"שפורסם בידי ממשלת ארה

ולמצוא , העבודה מבקשת לשפוך אור, וכן ניתוח מעמיק של המקורות הראשוניים, האקדמי

  3.ב בנושא"על אותה היסטוריה לאומית מקובצת של ארה, נקודות מבט שונות

 

 

 

  

                                                           
ובמקרים אלה העדפתי להביא קישור , לעתים הנתונים המרכזיים חוזרים על עצמם במקורות הביבליוגרפיים 3

 .מטעמי נוחיות, ישיר למקור המקוונן
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 תהליך עיצוב הסמל: חלק ראשון

באותו יום שבו הוכרזה עצמאות ארצות הברית של , 1776 ביולי 4- בשעות הערב המוקדמות של ה

לועדה "פרסון 'ון אדמס ותומס ג'ג, מין פרנקלין'מינה הקונגרס הקונטיננטלי את בנג, אמריקה

 . 4(1איור )" לארצות הברית של אמריקה [סמל/]שמטרתה להמציא חפץ שישמש כחותם 

. כך שלושה מבין חמשת המנסחים של הצהרת העצמאות קובצו לשירות המשך עבור מדינתם

המהפכנים היו זקוקים לתווית וסמל לאומי על מנת לתת עדות חזותית לאומה עצמאית ולעם 

 . חופשי בעל שאיפות גבוהות ותקוות גדולות לעתיד

                                                           
4

 The Great: מתוך, תרגום שלי, "to bring in a device for a seal for the United States of America": במקור 
Seal of the United States, US Department of State, Bureau of Public Affairs, Washington, DC, July 

2003, P. 1 ,וכן :http://greatseal.com/committees/index.html ,וכן :

http://usinfo.org/enus/government/overview/rel04.html 

המשפט . 1776 ביולי 4,  החלטות הקונגרס הקונטיננטלי– 1 איור
וושינגטון ' ורג'מסמכי ג. המצוטט הוא הפסקה החמישית מלמעלה

 – 1697. התכתבות כללית. 4סדרה : 1799 – 1741, בספריית הקונגרס
-http://memory.loc.gov/cgi: מתוך. 1799

bin/ampage?collId=mgw4&fileName=gwpage037.db&recNum=17 

http://greatseal.com/committees/index.html
http://greatseal.com/committees/index.html
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http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=mgw4&fileName=gwpage037.db&recNum=17
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, לצורך הענין. האתגר שעמד בפני הועדה היה לתרגם את רעיונותיהם המופשטים לסמלים גרפיים

 Pierre Eugene)סימיטייר -ין דו'הם גייסו את עזרתו של אמן מוכשר מפילדלפיה בשם פייר יוג

du Simitiere) ,גם את הסמל של מדינות דלוור , שיעצב מאוחר יותר(Delaware) רזי 'ג-וניו

(New-Jersey) ,בנושא מלחמת העצמאות , ב"ואף יקים את מוזיאון ההיסטוריה הראשון בארה

הצעתו של פרנקלין אימצה את . כל אחד משלושת חברי הועדה הגיש את הצעתו. האמריקנית

 : סוף-כי של חציית ים"הסיפור התנ

ובכך גורם לו להכות בפרעה היושב , ומושיט ידו אל עבר הים, משה עומד על החוף"

, קרניים מעמוד אש בעננים יורדות אל משה. כתר לראשו וחרבו בידו, במרכבתו הפתוחה

 (. 2איור ) 5"מרד לרודנים הוא ציות לאל. מוטו. על מנת להביע שהוא פועל בפקודת האל

בו על הרקולס הצעיר לבחור בין דרך המלך ', משפט הרקולס'ון אדמס בחר בציור אלגורי של 'ג

פרסון המליץ על 'ג. לבין הדרך הקשה העולה במעלה ההר של חובה לזולת וכבוד לעצמו, הנהנתנית

אך לאחר מכן קיבל את הצעתו של , "ועמוד אש בליל, מובלים בידי ענן ביום, ילדי ישראל בטבע"

 6(.3איור )פרנקלין ושיכתב אותה 

 

 

לכתב . 1776,  באוגוסט20- פרסון הוא זה שהוצג על ידי הועדה בפני הקונגרס ב'כתב יד זה של ג

( 4איור )האמן יצר עיצוב ראשוני . סימיטייר-היד צורף שרטוט של סמל החותם מעשה ידו של דו

ב על "שדמה יותר לסמלים לאומיים ויצג את המדינות האירופיות מהן הגיעה אוכלוסיית ארה
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 http://greatseal.com/committees/firstcomm/index.html 
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 http://usinfo.org/enus/government/overview/rel04.html 

ב " מקרא עבור הסמל הלאומי של ארה– 2 איור
. מין פרנקלין' בנג– 1776אוגוסט , של אמריקה

(, 104-105)ספריית הקונגרס , מחלקת כתבי יד
: מתוך

http://usinfo.org/enus/government/overview/rel04.
html 

. פרסון עבור המקרא' שכתובו של ג– 3 איור
ספריית ,  כתבי ידמחלקת. 1776אוגוסט 

: מתוך, (104-105)הקונגרס 
http://usinfo.org/enus/government/overview/rel04

.html 

http://greatseal.com/committees/firstcomm/index.html
http://greatseal.com/committees/firstcomm/index.html
http://usinfo.org/enus/government/overview/rel04.html
http://usinfo.org/enus/government/overview/rel04.html
http://usinfo.org/enus/government/overview/rel04.html
http://usinfo.org/enus/government/overview/rel04.html
http://usinfo.org/enus/government/overview/rel04.html
http://usinfo.org/enus/government/overview/rel04.html


5 
 

מימינו אלת החירות .  המדינות שאוחדו בראשי תיבות מסביב למגן13ואת , המגן במרכזו

משמאלו חייל אמריקאי הנושא את . ובשמאלה עוגן התקווה, ביד ימינה חנית מכוסה, בשריונה

: ומתחתיו הכיתוב, מעל השריון התנוססה עין ההשגחה בתוך משולש זוהר. מגנו וטומהוק, רובהו

 7(.E Pluribus Unum)" אחד, מרבים"

והעוגן נעלם , ובו החייל הוחלף באלת הצדק, לכתב היד צורפה גרסה סופית של העיצוב הראשוני

חותם 'מסביב לסמל הופיעו המילים . לטובת השענות ידה השמאלית של אלת החירות על המגן

והשנה בספרות  (SEAL OF THE UNITED STATES OF AMERICA)' ארצות הברית של אמריקה

 8(.5איור )כצידו השני של החותם הוגשה גרסתו של פרנקלין בנושא חציית ים סוף . רומיות
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 http://greatseal.com/committees/firstcomm/index.html 
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 http://greatseal.com/committees/firstcomm/index.html 

 :מתוך. השחזור מימין, המקור משמאל, סימיטייר- עיצובו הראשוני של דו– 4 איור
http://greatseal.com/committees/firstcomm/index.html 

לעיצוב החותם של , 1856משנת , (Benson Lossing)פרשנותו של בנסון לוסינג  -  5 איור
 http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Seal_of_the_United_States :מתוך, הועדה הראשונה

http://greatseal.com/committees/firstcomm/index.html
http://greatseal.com/committees/firstcomm/index.html
http://greatseal.com/committees/firstcomm/index.html
http://greatseal.com/committees/firstcomm/index.html
http://greatseal.com/committees/firstcomm/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Seal_of_the_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Seal_of_the_United_States
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אך גרסתו הסופית של החותם כוללת , והניח אותן בצד, הקונגרס לא התרשם מתוצאות ועדה זו

עין ההשגחה במשולש הזוהר ושנת העצמאות : ארבעה מאפיינים שראשיתם בעיצוב מוקדם זה

  9.מהצד השני, והמגן והמוטו בלטינית, בספרות רומיות המופיעות על החותם מצידו האחד

 10.סימיטייר בוודאי היה מודע לכך-ודו, עין ההשגחה היתה סמל לסמכות מאז תקופת הרנסנס

' נטלמן'המגזין לג'בעמוד השער השנתי של , ככל הנראה, מקור המוטו בלטינית הוא

(Gentleman's Magazine ,6איור) , הופץ , 1922 עד 1732מגזין חודשי שפורסם בלונדון בין השנים

 המוטו הופיע בעמוד 11.למן גליונו הראשון, ונשא את המשפט בכותרתו, במושבות בתפוצה רחבה

גם מגזין זה שאל את הרעיון , יחד עם זאת, השער של הגליון שקיבץ יחדיו את כל גליונות השנה

 Gentleman's )' נטלמן'ירחון הג'בשם , 17- ממגזין מוקדם יותר שהופץ בסוף המאה ה

Journal.)12שיר שמיוחס למשורר וירגיליוס ,  כמו כן(Virgil) 13מכיל גרסה דומה של המשפט . 

 

                                                           
9

 The Great Seal of the United States, US Department of State, Bureau of Public Affairs, Washington, 
DC, July 2003, P. 2 

10
 Patterson, R. S. & Dougall, R., The Eagle and the Shield, US Department of State, Washington DC, 

1978, P. 531 
11

 6' עמ, שם 
12

 http://www.americanheraldry.org/pages/index.php?n=Official.National 
13

  בחלק השני33ראה הערה  

המוטו הלטיני מופיע מימין . 1731לשנת ' נטלמן'המגזין לג' עמוד השער של הגליון הראשון של – 6איור 
 http://greatseal.com/mottoes/unumflowers.html: מתוך. לאיור של יד המחזיקה זר פרחים

http://www.americanheraldry.org/pages/index.php?n=Official.National
http://www.americanheraldry.org/pages/index.php?n=Official.National
http://greatseal.com/mottoes/unumflowers.html
http://greatseal.com/mottoes/unumflowers.html
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פרנקלין . הן חושפות את המזג הדתי של התקופה המהפכנית, אף על פי שטיוטות אלה לא התקבלו

אך עדיין הם השתמשו , פרסון היו מהאבות המיסדים הליברלים ביותר מבחינה תיאולוגית'וג

 .  כיים למשימה חשובה זו"בדימויים תנ

הוחלט בקונגרס על הקמת ועדה , 1780 במרץ 25- ב, כארבע שנים לאחר הקמת הועדה הראשונה

 James)יימס לאוול 'ג, (Massachusetts)וסטס 'ר הועדה היה איש מסצ"יו: בהרכב שונה, שניה

Lovell) ,ון מורין סקוט 'ג, יורק-ואליו הצטרפו איש ניו(John Morin Scott)  ,רזי'ג-ואיש ניו ,

גם הפעם חברי הועדה חיפשו את עזרתו . (William Churchill Houston)יל יוסטון 'רצ'וויליאם צ

איש , (Francis Hopkinson)וכך פרנסיס הופקינסון , של אדם המיומן באומנות הדרושה

עיצב את , הופקינסון היה מהחותמים על הכרזת העצמאות האמריקאית. גויס למטרה, פילדלפיה

והיה הגורם , רזי'ג-את סמל מדינת ניו, הדגל האמריקאי שהקונגרס אימץ כשלוש שנים לפני כן

הגרסה . הופקינסון יצר שתי גרסאות של שני הצדדים של הסמל. היוצר העיקרי גם בועדה זו

הנתמך מצידו השמאלי ,  קווים אלכסונים בצבעי אדום ולבן13כללה מגן בעל  (7איור)הראשונה 

 13מעל הסמל צוירו . ומצידו השני אינדיאני נושא חץ וקשת, בדמות השלום הנושאת עלה של זית

 14(.Bello vel pace paratus)"  מוכנים במלחמה או בשלום"כוכבים והמוטו היה 

 Bello Vel)' למלחמה או שלום'והמוטו קוצר ל, האינדיאני הוחלף בחייל נושא חרב, בגרסה השניה

Paci) .והמטה , בידה השמאלית ענף של זית, הצד השני הראה את אלת החירות ישובה על כיסא

                                                           
14

 http://greatseal.com/committees/secondcomm/index.html 

: מתוך,  עיצובו הראשוני של הופקינסון– 7 איור
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' נצחי בשל המידה הטובה '–המוטו מתנוסס מעל . שבידה הימנית מכוסה בכסות החירות

(Virtute Pirennis) , 15(.8איור )ותאריך הכרזת העצמאות חוזר בספרות רומיות מתחת  

יחד עם . אך גם היא נדחתה,  שבועות לאחר עיצובה6, 1780,  במאי10- גרסה זו הוגשה לקונגרס ב

 הכוכבים מעיצוב ראשוני זה 13נשארה קבוצת , 1777- בהשראת הדגל האמריקאי שאומץ ב, זאת

  16.סמל השלום, וענף הזית, כמו גם האלמנטים של הפסים האדומים והלבנים, עד היום

באותו זמן . הקונגרס הרכיב ועדה שלישית ליצירת הסמל, 1782 במאי 4- ב, שנתיים לאחר מכן

והצורך בסמל לאומי שיאשרר את חוזה השלום הלך ונהיה , החלו שיחות השלום עם אנגליה בפריז

  17.דוחק

 Arthurור מידלטון 'ארת)ר "יו:  גם ביצירת ועדה זו נשמר הסדר של השתיים הקודמות

Middleton) , ון ראטלדג'ג)ושני חברי ועדה 'John Rutledge ואליאס בודינו (Elias Boudinot ,)

 William)הפעם היה זה וויליאם בארטון , אשר השאירו את מרבית העשייה לאמן מפילדלפיה

Barton)   בארטון היה מוכשר באומנות יצירת הסמלים וכעבור חמישה ימים . 28עורך דין בן

  18.הגישה הועדה את עיצובו לקונגרס, 1782 במאי 9- ב, בלבד

                                                           
15

 שם 
16

 The Great Seal of the United States, US Department of State, Bureau of Public Affairs, Washington, 
DC, July 2003, P. 2 

17
 http://greatseal.com/committees/thirdcomm/index.html 
18

 The Great Seal of the United States, US Department of State, Bureau of Public Affairs, Washington, 
DC, July 2003, P. 3 

: מתוך,  שרטוטיו של פרנסיס הופקינסון– 8 איור
http://greatseal.com/committees/secondcomm/index.html 
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 29-  רעיונות על אמריקה שבוטאו ב31הכילה , הצעתו הראשונית של בארטון לועדה השלישית

גם הצעתו השניה לא היתה מפושטת יותר .  הצעה מסובכת ודחוסה–סמלים ושתי סיסמאות 

, על כן בארטון הגיש לועדה.  סמלים וארבע סיסמאות שיצוירו על גבי שתי צידי החותם25והכילה 

מסמך זה מהווה דוגמא לתיאור מדויק של דימוי . מסמך המתאר את העיצוב, לצד עיצובו המורכב

 19(.Blazon)באמצעות טקסט ונקרא בלאזון 

המגן נתמך בידי עלמה המייצגת , ובהתאם למסמך המתאר אותו, (9איור )בעיצובו זה של בארטון 

. ובחייל אמריקאי מהצד השני, מצד אחד" גאונות הרפובליקה הקונפדרלית האמריקאית"את 

' הגנה על חירות'המוטו מעל קורא ל. ובמרכז המגן עוף החול העולה בלהבות, מעל המגן צויר נשר

(In Vindiciam Libertatis) , המידה הטובה בלבד אינה נכבשה'והמוטו מתחת '(Virtus sola 

Invicta.)20  

 

                                                           
19

 E. Mcclung Fleming, "The Great Seal", American Heritage, Vol 33, issue 4, june/july 1982, p. 71 
20

 http://greatseal.com/committees/thirdcomm/index.html 

 :מתוך, 1782,  במאי9- הוגש לקונגרס ב,  עיצובו של וויליאם בארטון - 9 איור
http://en.wikipedia.org/wiki/File:BartonGreatSealDesignObverse.jpg 
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איור ) מדרגות עם עין קורנת בראשה 13עיצובו של בארטון עבור הצד השני כלל פירמידה בעלת 

שנעשה בידי פרנסיס ,  דולר50- והושפע ללא ספק מעיצובו של השטר הקונטיננטלי של ה, (10

ואחראי גם , אותו הופקינסון שהגיש את עיצובו לועדה השניה, (11איור ) 1778הופקינסון בשנת 

והתחתון , (Deo Favente)' העדפת האל'המוטו העליון קרא . 1777- לעיצוב הדגל האמריקאי ב

  21(.Perennis)' נצחי'

 

העביר את סיכום שלושת , 1782 ביוני 13- וב, הקונגרס לא היה מרוצה גם מעיצובו של בארטון

על מנת , מזכיר הקונגרס, (Charles Thomson)ארלס תומסון 'לידי צ, הועדות לצד עיצוביהן

אך היה ידוע כאדם מעשי שמשיג , תומסון לא היה אמן. שיעצב חותם הראוי לאומה המנצחת

ונתן מקום מרכזי , הוא בחר את האלמנטים הטובים ביותר של העיצובים הקודמים. תוצאות

הנושא  (עיטם לבן ראש)אך החליף את נשרו האימפריאלי של בארטון בנשר האמריקאי , לנשר

 13תומסון מיקם את . ובשני ענף זית, הנשר מחזיק בטופר אחד צרור חצים. כנפיו מטה בתעופה

. במרכז גופו, עם הפסים בצורת הסוגר הזוויתי, ואת המגן, מוקפים בעננים, הכוכבים מעל הנשר

היה זה העיצוב . והופיע על מגילה האחוזה במקורו של הנשר, המוטו של הועדה הראשונה נשמר

 22(.12איור )הראשון בו ניתן היה לראות את פניו של העיצוב הסופי 

                                                           
21

 Fleming, E. M. "The Great Seal", American Heritage, Vol 33, issue 4, june/july 1982, p. 71 
22

 The Great Seal of the United States, US Department of State, Bureau of Public Affairs, Washington, 
DC, July 2003, P. 4 

צידו השני של עיצובו  – 10 איור
הוגש , של וויליאם בארטון

 :מתוך, 1782,  במאי9- לקונגרס ב
http://greatseal.com/committees/third

comm/index.html 

עיצוב השטר - 11 איור
 דולר בידי 50- הקונטיננטלי של ה
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אך , תומסון שמר על הצעתו של בארטון לפירמידה שבראשה עין ההשגחה, בעיצוב הצד השני

, בהיותו מלומד בשפה הלטינית. בהתאם לעיצוב הועדה הראשונה, שילב את המשולש מסביב לעין

מעל עין  (במובן אלוהים המעדיף, Annuit Coeptis)' הטיב מעשינו'הוא הוסיף את המוטו 

 23.מתחת לפירמידה (Novus Ordo Seclorum)' סדר חדש לזמנים'וכן את המוטו , ההשגחה

, בארטון הטה את כנפי הנשר מעלה. את עיצוביו הגסים תומסון העביר לבארטון לליטוש סופי

ופירט את מספר , פישט את עיצוב הפסים על המגן בכך שסידרם אנכית מתחת למלבן כחול

, החזיר את עיצובו לתומסון, 1782 ביוני 19- ב, לאחר מכן. 13 –החצים בטופרו השמאלי של הנשר 

( 14איור " )הערות והסברים"לצד  (13איור )שבאותו לילה ניסח את התיאור הכתוב של הסמל 

, ל"ח של תומסון שכלל את המסמכים הנ"הקונגרס אימץ את הדו. והציגם לקונגרס למחרת היום

 שנים 6, בהשראת וושינגטון, כך הושלמה המשימה שהטיל הקונגרס. אך היה חסר עיצוב כלשהו

 24.קודם לכן

                                                           
23

 שם 
24

 שם 

. הבסיס לעיצוב הסופי, עיצובו של תומסון -  12 איור
 http://greatseal.com/committees/finaldesign/index.html :מתוך
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העמוד . 1782,  ביוני20- ח שהגיש תומסון לקונגרס ב" עמוד ראשון של הדו– 13 איור
: ךמתו, כולל את תיאור הסמל
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הערות "העמוד כולל . 1782,  ביוני20- ח שהגיש תומסון לקונגרס ב"עמוד שני של הדו - 14 איור
: מתוך,  תיאור עיצוב הסמלשל" והסברים

http://en.wikipedia.org/wiki/File:GreatSealThomsonReportPage2.jpg 
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 משמעויות האלמנטים הסמליים ועיגונם בסמל הלאומי: חלק שני

הסמל משקף את האמונות והערכים שהאבות המייסדים יחסו לאומה החדשה וביקשו להוריש 

מסביר שהפסים האדומים והלבנים של  (14איור )ח שתומסון הגיש לקונגרס "הדו. לצאצאיהם

הצבעים . אשר מאחדן ומייצג את הקונגרס,  המדינות שתומכות בראש13המגן מייצגים את 

צבע , והכחול, האדום מסמל חוסן וגבורה, הלבן מסמל טוהר ותמימות: אומצו מהדגל האמריקאי

תומסון לקח את סמליות הצבעים מספרו של . התמדה וצדק, מסמל דריכות, הראש המאחד

 Elements)' אלמנטים של סמלי הגבורה, '(Antoine Pyron du Martre)אנטואן פירון דו מרטר 

of heraldy) ,נולד על חזו של הנשר מבלי תומכים "המגן . שהושאל לו מידי וויליאם בארטון

אחרים על מנת לציין שארצות הברית של אמריקה צריכה להישען על המידה הטובה של 

 25".עצמה

תומסון למעשה ביטל את שתי הדמויות האלגוריות הגדולות מצידי המגן ובכך יצר פשטות ומיקוד 

שהפך ברבות הימים לסמל , אותו שינה מגרסתו הגרמאנית של בארטון לנשר אמריקאי, בנשר

, הנשר של תומסון קושר יחדיו את כל שאר האלמנטים בסמל, מעבר לכך. ב"העיקרי של ארה

בהיותו התגלמות של הארץ , המתנוסס על המגילה אשר בפיו, ומעניק משמעות נוספת למוטו

הסימביוזה ההדדית בין האיחוד לבין המדינות באה לידי ביטוי במגן באמצעות . האמריקאית

ממש כפי ,  הפסים המסמלים את המדינות13וחולש על , המלבן הכחול שמסמל את הקונגרס

בה בעת שהלה נושאו , שהסימביוזה בין הארץ למדינה באה לידי ביטוי בסך המגן שמגן על הנשר

 26.אלעל

ומציין , מופיע בו באופנים רבים,  הוא בעל חשיבות קריטית בסמל הלאומי האמריקאי13המספר 

המספר מופיע גם , מלבד מספר הפסים על גבי המגן.  המדינות המקוריות של האיחוד13את 

החל משנת . וזהו מספר החצים שהנשר אוחז בטופרו השמאלי, בקבוצת הכוכבים שמעל הנשר

 . זהו גם מספר הזיתים ועלי הזית על הענף בטופרו הימני, 1885

הסמל . 'אנו אחד' טבעות הקיפו את הסיסמא 13ובו , מין פרנקלין עיצב שטר כסף קונטיננטלי'בנג

הופקינסון עיצב את שטר .  מיתרים13 היה נבל בעל 1776 דולר משנת 8על השטר הקונטיננטלי של 

 דולר 5שטר .  כוכבים13-  והשתמש בעין ההשגחה מוקפת ב1778 דולר הקונטיננטלי משנת 40- ה

-  שילינג וה5- לשטרות של דרום קרולינה של ה.  נרות13 כלל נברשת בעלת 1776מניו יורק משנת 

כל השטרות לוו . בהתאמה,  לבבות13-  חצים ו13 שימשו 1776-  ו1775 שילינג מהשנים 100

למרות דוגמאות רבות אלה של שימוש בסמלים . בסיסמאות המייצגות את פעולת האיחוד

אמצעי זה ,  ליצוג האיחוד של המושבות האמריקאיות בשטרות של כסף אמריקאי13ובמספר 

והצליח לקבל את , יתכן ובחלקו בשל המאמצים הבריטים לערער את ביטחון הציבור בו, נכשל

דווקא באובייקט מופשט יחסית לפרגמטיות הגלומה , או לפחות ארוכת הטווח, משמעותו הנצחית

 27. הסמל הלאומי–בשטרות הכסף 

                                                           
25

 Patterson, R. S. & Dougall, R., The Eagle and the Shield, US Department of State, Washington DC, 
1978, pp. 80-81 

26
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27
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הענף והחצים מייצגים את הכוח של : טופריו של הנשר מתייחסים למדיניות החוץ האמריקאית

והוא , לנשר המחזיק סמלים של מלחמה ושלום יש היסטוריה ארוכה כסמל. מלחמה ושלום

ברשותו של פרנקלין היה ספר סמלים רב השפעה . מהדהד גם את רעיונותיה של הועדה השניה

שכלל סמל של נשר עם ענף זית , (Joachim Camerarius) מאת חואקים קאמראריוס 1702משנת 

החצים גם . ספר זה היה ככל הנראה המקור לעיצובו של תומסון. וחצים מצדו השני, מצד אחד

המדינה היחידה באירופה של , משקפים את אלו שבסמל הלאומי של הרפובליקה של הולנד

הסמל הלאומי של הולנד כולל אריה המחזיק שבעה חצים . התקופה בעלת ממשלת נציגים

 החצים מופיעים גם בשטר כסף של מושבת דרום 13 28.המייצגים את שבע המחוזות של הולנד

 העלים של ענף הזית בשטר של מושבת 13- וניתן למצוא יד האוחזת ב, 1775קרולינה משנת 

 29.מרילנד מאותה שנה

קבוצת . קבוצת הכוכבים מייצגת אומה חדשה שתופסת את מקומה בין שאר המדינות הריבוניות

כחלק , וכן היא מאופיינת בסמל הלאומי, 1777- הכוכבים נשענה על עיצוב הדגל האמריקאי ב

הסמל הלאומי העניק . לאורך כל ההיסטוריה שלה, מעיגונה ברטוריקה הפוליטית האמריקאית

למהפכנים הזדמנות נוספת להסביר ולפרט את הסמליות שבקבוצת הכוכבים האמריקאית 

 30.החדשה

 13מביע את האיחוד של , שמוטבע על מגילה שהנשר אוחז במקורו', אחד, מרבים'המוטו 

מקור המוטו הוא ככל )אך ככל הנראה כתוצאה מיד המקרה ,  אותיות13וכולל גם הוא , המדינות

עיגון המוטו מתחת לקבוצת . (6' עמ, 6ראה איור, הנראה במגזין שהיה נפוץ במושבות בתקופה

, אף על פי שחברים אינדבידואלים באספה כלשהי: הכוכבים מסביר את יעילותה של הסמליות

הרעיון המובע במוטו זהה לרעיון . קבוצת הכוכבים שינתה את סדר זה, באופן הגיוני קדמו לכלל

הכוכב האמריקאיות הרכיבו שלם מושלם יותר מסך - מדינות–המובע בשימוש בקבוצת הכוכבים 

האיחוד האמריקאי פרץ מקבוצת הכוכבים הישנה של מערכת המדינה . הכוכבים הבודדים

כקבוצת , והציג עצמו לעולם כנה באמצעות סמליו הרשמיים ביותר, האירופאית המושחתת

 מאפיינים שהיו יכולים להיות –הרמונית ונשגבת , צפויה, כוכבים חדשה שהיתה מוסדרת

השימוש בקבוצת הכוכבים . ולא לחבריה הבודדים, מיוחסים לקבוצת הכוכבים כקבוצה בלבד

, 1781- ב (Uranus)קיבל משמעות מיוחד אף יותר עם הגילוי האנגלי של כוכב הלכת אורנוס 

 31.הראשון' ורג'ג, וכינויו על שמו של מלך אנגליה

בצד זה מופיעה הפירמידה בעלת . לצידו השני של הסמל מתיחסים לעתים כצד הרוחני של הסמל

בפסגתה מופיעה עין ההשגחה במשולש .  המדרגות ושנת העצמאות בספרות רומיות בבסיסה13

הפירמידה מייצגת את המבנה החזק והעמיד . 'הטיב מעשינו'המוקף בהילה ומעליו מופיע המוטו 

ועולה בדרך , מבנה בלתי גמור זה נשען על הצהרת העצמאות האמריקאית בבסיסו. ב"של ארה

                                                           
28

 http://www.americanheraldry.org/pages/index.php?n=Official.National 
29

 THE HISTORY OF THE SEALOF THE UNITED STATES, Washington DC, Department of State, 1909, P. 
 http://www.questia.com/read/1518543/the-history-of-the-seal-of-the-united-states: מתוך, 43

30
 Shalev, E. "A Republic Amidst the Stars", Journal of the Early Republic, Vol. 31, Issue 1, Spring 2010, 

P. 57 
31
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סדר חדש 'בשוליו התחתונים של העיצוב מופיע המוטו . להשלמה תחת עין ההשגחה האלוהית

 1776.32- המסמל את תחילתו של העידן האמריקאי החדש ב' לזמנים

ויסודה , הוא המשורר וירגיליוס, החוגג את יסוד הסדר החדש, מקור המוטו בתחתית הפירמידה

,  המוטו מתיחס בהתאם גם להקמת הרפובליקה האמריקאית33. רומא–של רפובליקה אחרת 

 34.מופיע גם בהיכל הסנאט האמריקאי ומודפס על כל שטר של דולר

. העולם הקלאסי והרפובליקה של רומא הדהדו בהיסטוריה האמריקאית כמעט מראשיתה

ההיסטוריה של הרפובליקה הרומית עמדה במרכז השיח , תקופת המהפכה, בתקופה המדוברת

בשיח על בריטניה , ובקיסרה נרו, השימוש ברומא. הציבורי שקרא להתנתקות מהמלוכה הבריטית

. והנהגתה היה מרכזי בביטוי הטינה ושחיקת הקשרים הרגשיים של בני המושבות לארץ מוצאם

האמריקאים הצדיקו את ניתוקם במונחים קלאסים שהתיחסו לקיסרי רומא האימפריאלית לא 

צידוק והבנה של , אלא גם היוו מסגרת תודעתית לניתוח, רק כרקע לניתוק או כמטאפורה

האמריקאים הפכו את בריטניה לגלגול חדש של רומא האימפריאלית . המציאות בת זמנם

קריאת ההווה כאילו . המושחתת ושזרו למעשה את הנרטיבים בני זמנם עם ההיסטוריה הרומית

סללה את הדרך לשימוש בפירוש ההיסטוריה הקלאסית כאמצעי , היה נתון מראש בידי העבר

 35.להכנסת משמעות באירועים בני התקופה

במקביל התפתחה מטאפורה בתקופת המהפכה האמריקאית שמציגה את בריטניה כישראל 

. המקראית שהדרדרה לרודנות וחיי חטא בנוסח מצרים הקדומה או האימפריה האשורית

אך היא חסרה תוכן מבני שיצדיק את , כית היתה מקיפה ומתמדת באותם זמנים"הסמליות התנ

כיים "הנרטיבים התנ. הניתוק ואף מעבר לכך יספק זהות חליפית במקום הזהות הבריטית שאבדה

היו אמצעי , כמו גם רומא העתיקה ושלל תכונותיה ומנהיגיה הידועים לשמצה, על גיבוריהם

מנתינים בריטים נאמנים לאזרחים , בתוך שנים ספורות, מרכזי בשיח שהפך את בני המושבות

 36.אמריקאים נלהבים

לניתוק מארץ האם וממורשת העבר לצד , עושה רושם שהדואליות ביחס האמריקאי לבריטניה

בסיסו של הצד : קיבלה ביטוי גם בעיצוב הסמל הלאומי האמריקאי, ההמשכיות הקלאסית

ואילו , ודרך היבשות, הרוחני של הסמל הוא המורשת הרומית הקלאסית שהועברה דרך הדורות

, אותה מורשת בדמות הנשר האימפריאלי הוחלפה בסמל אמריקאי מובהק, המעשי, בצידו הראשי

יתכן וניתן לראות . תוך שמירה על העקרונות הקלאסיים של סמלי אצולה אירופאים מסורתיים

אותה ועדה ראשונה כללה דמויות כמעט מיתיות : ביטוי לנקודה זו אף בתהליך העיצוב עצמו

. דתיים-אך תפוקתה המעשית היתה דלה וביטאה ערכים רוחניים, בנרטיב הקמת הרפובליקה

                                                           
32

 Fleming, E. M. "The Great Seal", American Heritage, Vol 33, issue 4, june/july 1982, p. 72 
33
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,Vol. 47, 1987, P. 174 

 
35
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והן  (תומסון)הועדה האחרונה אופיינה ביעילות פרגמטית הן באדם שעמד בראש ביצועה 

 . ב" הסמל הלאומי של ארה–בתפוקתה 

במסמך שבו תיאר . מענין לבחון בהקשר זה גם את הסמליות של העיצובים שקדמו לעיצוב הסופי

מתוארת על ידה הימנית של הדמות , אשר לא התקבל על ידי הועדה, בארטון את עיצובו המורכב

היא , שעל פי בארטון, (9איור )יונה " גאונותה של הקונפדרציה האמריקאית"המייצגת את 

ולא , במהלך המהפכה האמריקאית ענף הזית. ולא השלום, התגלמות התמימות והמידה הטובה

הופיע כסמל בציורים ובתחריטים שהביעו את הכמיהה משני צידי האטלנטי לשלום , היונה

אזכור מוקדם . אשר הוצגו בדימויים אלה לרוב בדמויות נשים, ולחידוש המסחר בין שתי האומות

בשיר מתחילת , איניאדה, של ענף זית כסמל שלום ניתן למצוא ביצירתו של המשורר וירגיליוס

 37.על יסודה של רומא, הספר השמיני של היצירה

 שילינג בצפון קרולינה משנת 2יונה עם עלה של זית כסמל שלום הופיעה על שטר של , כמו כן

, מסמל על פי בארטון, עוף החול באותו עיצוב. 1778יה משנת 'ורג' דולר בג40ועל שטר של , 1771

עוף החול המיתי אף . את חירותה פגת התוקף של בריטניה אשר הוחייתה בידי צאצאיה באמריקה

באחת מהטיוטות המוקדמות של . 1778 שילינג שיצא בדרום קרולינה באפריל 5הופיע על שטר של 

 38. תרנגול–עיצוב זה בארטון השתמש בעוף נוסף 

מהשביעי , בתשובתו. וושינגטון על החשיבות שבסמל' ורג' בארטון כתב מכתב לג1788בשנת 

. פדרליסטית לחוקה החדשה-וושינגטון הביע דאגה לעוינות הסיעה האנטי, בספטמבר באותה שנה

חותרים לכפוף את החלק הפחות משכיל "פדרליסטים כ-הוא מתאר במכתב את האנטי

אוליגרכיה , ומאשימים את הממשלה הכללית באפליה, באוכלוסיה האמריקאית לתכניתם

-ולסיעה האנטי, המכתב מאופיין בהתיחסות לויכוח במושגים של רוב ומיעוט העם". ועריצות

פדרליסטית כאסופה של יצורים דמוניים ותככניים שרקמו מזימה שמושתת על האפשרויות 

יתכן וניתן להסיק מתשובה זו גם את היחס האמביוולנטי . הגלומות בדמיונו המפוחד של הציבור

 התשובה מביעה חשש מההשפעה של דימויים על –של וושינגטון לעיגון הסמל האמריקאי הלאומי 

 39".דרך הנכונה"לצד תקווה שאותו המון יטה לבסוף ל, ההמון

. ארלס תומסון'האיש שאחראי אולי יותר מכולם לחתימתו הסופית של הסמל הלאומי הוא צ

והיווה גורם מאחד ,  שנות קיומו15תומסון היה מזכירו היחיד של הקונגרס הקונטיננטלי בכל 

הוא שמר את . כי אם בתהליך עיצוב האומה, לא רק בתהליך עיצוב הסמל הלאומי, יוצא מהרגיל

- כולל הישיבות המיוחדות שעסקו בנושאים מסווגים , הפרוטוקולים של כל ישיבות הקונגרס

תומסון למעשה נשא בתואר , לפני כינון החוקה. יומניו וקבציו הפכו לארכיון האומה האמריקאית

, הסנאט, תפקיד שכלל סמכויות המקבילות היום לאלו של משרד הפנים, הנשיא של הקונגרס

תומסון דרש את פרסום כל , בתקופת מלחמת העצמאות האמריקאית. ונציג בית הנבחרים יחדיו

                                                           
37
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על מנת לאחד את העם ולפזר את הפילוג ואת חוסר האמון של , פרטי הקרבות והלחימה לציבור

 40.העם בממשלתו הריכוזית החדשה

המוטו התנוסס . שהיה פרי יצירתה של הועדה הראשונה', אחד,מרבים'תומסון השתמש במוטו 

שושנה : מתחת למגן שכלל את ששת הסמלים של המדינות מהן יצאה האוכלוסיה האמריקאית

( הולנד)אריה , (צרפת, Fleur-de-lis)הפלר דה ליס , (אירלנד)נבל , (סקוטלנד)דרדר , (אנגליה)

מסביב לסמלים אלו הופיעו מגנים ובהם ראשי . (גרמניה)והנשר האימפריאלי בעל שני הראשים 

תומסון הסביר שהמוטו מתיחס . (4איור )התיבות של שמות המדינות האמריקאיות החדשות 

הפסים מייצגים את . שמגולם במגן על חזו של הנשר, לאיחוד בין המדינות לבין הממשל הפדרלי

רבים : המוטו מתאר פעולה. המדינות שחוברו יחדיו לתמוך בראש שמאחדם ומייצג את הקונגרס

  41.שמתאחדים לאחד

איור המבוסס על תיאור . הסמל הלאומי קיים כטקסט המתאר דימוי, בצורתו הטהורה ביותר

הבעיה היא שמימושים רבים אינם מתבססים על . (Realization)' מימוש'כתוב שכזה נקרא 

רוב , לדוגמא. הם נשענים על מימושים אחרים שיתכן והיו לא נכונים, במקום. התיאור המקורי

ובה חסרות קרני , החותמות של הסמל הלאומי הועתקו עם טעות שנעשתה ביציקה הראשונה

 42.כפי שמצוין בתיאור, האור שבוקעות מבעד לענן

תיאוריות רבות הופצו לגבי מידת מעורבותם של תנועת הבונים החופשיים בהקמת הרפובליקה 

תיאוריות אלה אינן היסטוריות ונשענות על . וביצירת הסמל הלאומי בפרט, האמריקאית בכלל

אך עין ההשגחה היתה .  כסמל מובהק של תנועת הבונים החופשיים, השימוש בעין ההגשחה

נוצרי באירופה -והיתה בשימוש דתי, מוטיב נוצרי נפוץ לאורך תקופת ימי הביניים והרנסנס

 18.43- לאורך המאה ה, ובאמריקה

, התיאוריות טוענות שהמעורבים בתהליך יצירת הסמל היו כולם חברי תנועת הבונים החופשיים

, מין פרנקלין היה היחיד מבין משתתפי תהליך העיצוב שהיה חבר בתנועה'בנג, כשלמעשה

, סימיטייר-דו, תומסון, מבין ארבעת האנשים שרעיונותיהם כן התקבלו. ורעיונותיו כלל לא אומצו

אך הענין מעולם לא , ועל הופקינסון נאמר שהוא מקושר אליה, ובארטון לא היו חברים בתנועה

 44.הוכח

מהדהד את , על האבות המייסדים שהשתתפו בו ורעיונותיהם שהוטמעו בו, תהליך עיצוב הסמל

ההכרזה על ועדת הסמל ,   למן הרגע הראשון45.וכן את החוקה האמריקאית, הכרזת העצמאות

הסיסמאות השונות . היו אחראים לזו, והדמויות שהיו חברים בזו, ועל העצמאות באו בבד בבד

מבארים ומאחים קרעים שנוצרו באופן בלתי נמנע בשיטת , והדימויים השונים שהוצעו מתארים

נושא הניתוק . עד עצם היום הזה, בצורה כזו או אחרת, ושקיימים, הממשל האמריקאית החדשה
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, שמירת החופש האישי והקולקטיבי תחת יצירת הגדרה קולקטיבית פוליטית, מארץ האם

אלו הם הנרטיבים שקרעו , הצפון נגד הדרום, הישן מול החדש, הרפובליקנים נגד הפדרליסטים

יתכן . ואלו הם הנרטיבים שממשיכים לאפיינם היום, ואיחדו את האמריקאים מראשית הגדרתם

וכוחה של ארצות הברית טמון ביכולת זו לאחד את האלמנטים הקרועים ולהציג את השלם כיותר 

 . יתכן והסמל הלאומי האמריקאי הוא הדוגמא הטובה ביותר ליכולת זו. מסכום חלקיו
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 מסקנות

האומה . המאבק על ההגדרה העצמית האמריקאית התרחש הן כלפי חוץ והן כלפי פנים

וליצור אומה חדשה שתתפוס , בריטניה, שאפה להתנתק מארץ האם, על מושבותיה, האמריקאית

התרחש מאבק בתוך ברית , כמעט בד בבד. את מקומה בשמיים הפוליטיים של העולם התרבותי

תומכי הממשל הריכוזי , המאבק בין הפדרליסטים. הארצות החדשה הזו על אופיה ומהותה

התבטא כמעט בכל , תומכי הקונפדרציה ואוטונומית המדינות, פדרליסטים-והאנטי, החזק

שתי זירות המאבק מקבלות ביטוי מובהק בסמל הלאומי . אספקט של ההיסטוריה של התקופה

מלוות את ההיסטוריה של ארצות הברית כמעט מראשיתה , וכמוהו, ובתהליך עיצובו, האמריקאי

 .  ועד עצם היום הזה

. תהליך עיצוב הסמל היה ארוך ונדחק לקרן פינה עד שהגיעה השעה בה הצורך בו היה דוחק ביותר

יחד עם זאת מרתק לראות כיצד עוצבה ונשמרה דוגמת חשיבה ופעולה מסוימת בתוך רצף 

כמו , התבניות הבסיסיות בתהליך יצירת הסמל. חדשנות והתפתחות, אירועים המאופיין בגיוון

שהורכבה מיושב ראש ושני , הוקמה ועדה על ידי הקונגרס: נשמרה, ברוב התהליכים החוקתיים

חברי הועדה הראשונה נשאו הילה מיתית בהיותם אולי האבות המייסדים המפורסמים . חברים

ממש כשם שההכרזה על פתיחת תהליך עיצוב הסמל היתה צמודה לאותו רגע מכונן שבו , ביותר

שהיה אמן , חברי הועדה נשענו על עזרתו של אדם רביעי. הוכרזה עצמאות ארצות הברית

ולבסוף הסמל התקבל מאיחוד של הרעיונות , הופקינסון ובארטון, סימטייר-דו: מפילדלפיה

, מזכיר הקונגרס, את האיחוד עצמו, שסימל בעיני רבים מבני תקופתו, השונים בידי האדם

 . תומסון

שני הצדדים של הסמל הלאומי מבטאים את הדואליות שעוברת בהיסטוריה הפוליטית 

, "השני"והצד , בשימוש לעתים קרובות של הנשר, המוכר, הצד העיקרי. האמריקאית כחוט השני

משמעויות . אך קיומו מהדהד בליבה של האומה האמריקאית, שכמעט ואינו בשימוש, "הרוחני"

, משקפים את היחס הדואלי לארץ המוצא, הסמלים השונים והסיסמאות השונות על שני הצדדים

מאחדים את קטבים אלה תחת , ואף יותר מכך, לחופש ולממשל, לעבר ולמורשת הקלאסית

 . הינו אחיד, שעל אף היותו כפול, אובייקט ויזואלי

. 1776 ביולי 4- עושה רושם שהחותם האמריקאי מילא את התפקיד שייעדו לו באותה הכרזה ב

החותם הגדול היווה , 1782- הרבה מעבר לחתימה הרשמית של הסכמי השלום של פריז ב

יתכן ומבט מעמיק . בין העבר והעתיד, עמים ויבשות,  גשר מאחד בין אומות–גושפנקא מופשטת 

כמו גם על תהליך היווצרות משמעויות אלה , על המשמעויות הסמליות של החותם לפרטיו וככלל

יאפשר , ונסיונות העיגון שלהם בנרטיב וברטוריקה הויזואלית והכתובה האמריקאית של התקופה

שמשמעותם מרחיקת לכת ומגיעה עד נושאים , נקודת מבט רעננה על תהליכים היסטוריים

 . רלוונטים בני זמננו
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