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  לרגל צאת ספרו של צחי זמירהרצאה 

Ascent: Philosophy and Paradise Lost (Oxford, 2018) 

 

 נוצריתספרות  הרלוונטיות שלו השטן של מילטון, יוליסס של דנטה

 גור זק

מילטון מתחיל צחי זמיר במשפט "הגעתי באיחור ג'ון של הרנסנסי הנוצרי את ספרו החדש והמרתק על האפוס 

, כפי חובות ההוראה, האינסטינקטיבית הרתיעהעל אף  ל'גן העדן האבוד' והסלידה שלי ממנו היתה מיידית".

ובהדרגה נוצר עניין. הערות נוספו להערות, עד שנולד , המשיך להעמיק באפוסל ותוהכריחו א שזמיר מתאר,

את הספר בעיניי הספר הנוכחי. ועם זאת, משפט הפתיחה של הספר ממשיך להדהד בראשו של הקורא והופך 

בעשור השני של  ו יותרמה לנו, קוראים חילוניים פחות אעל השאלה ומורכבת רפלקסיה ארוכה כולו למעין 

לחיינו  ? במה הוא רלוונטי17 –הזה מהמאה ה לעיכול והמאוד לא קל  הנוצרי אפוס התנ"כיול , 21 –המאה ה 

 מדוע לקרוא אותו? ?כאן ועכשיו

היא שהמשורר האנגלי המלומד מציג לנו באפוס שלו על  וספרין דפי ב מציעשזמיר המרכזית התשובה 

, לצד זמירעמדה פילוסופית משמעותית שמן הראוי לתת עליה את הדעת. המוטיבציה של  הגירוש מגן עדן

זאת, היא לא רק להבין את הפילוסופיה הפואטית של מילטון, אלא גם להציב אותה לבחינה ביקורתית 

מדוקדקת של פילוסוף אתיאיסט עכשווי. הספר כולו בנוי כטיפוס משותף על הר של מאמין ופילוסוף, בו 

מנסה מתוך פתיחות וקבלה אמיתית להבין את  –המתואר בפתיחה כתוכי מקרקר וחסר נחת  –ילוסוף הפ

מהו ידע? כיצד הוא נרכש? מהו בהן  ,העמדה הפילוסופית של המשורר האפי בשורה של סוגיות פילוסופיות

כרת התודה תפקידה של השירה בתהליך רכישת הידע? מה הופך פעולה בעולם למשמעותית? מה מקומה של ה

בחיים האתיים? ועוד. כל אחד מחלקי הספר מנסה ראשית להבין את העמדה המילטונית דרך קריאה קרובה 

 ביצירה ולאחר מכן פונה לבוחנה בעיניים ביקורתיות עכשוויות. 

-בבחינה זו, כפי שזמיר מדגיש, הוא ניסה להימנע ככל האפשר ממה שהוא מתאר כ"אינטר

מאפיינת את השיח האקדמי הנוכחי". הפילוסוף שלו לא מחפש את הדומה והמחבר דיסציפלינריות השטחית ה

בין התחומים, אלא מדגיש דווקא את ההבדלים המהותיים המתגלעים בין פילוסופיה לשירה דתית, את 

המקומות בהם התחומים בלית ברירה נפרדים. כך, למשל, זמיר מראה איך עבור מילטון ידע אמיתי אינו יכול 
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זה מוביל מבחינתו רק תי של העלאת השערות והסקת מסקנות. תהליך כש על ידי תהליך לוגי וביקורלהירכ

דרך היפתחות חווייתית לאמת  של ידע מתבצעת לפי מילטוןלאשלייה עצמית. רכישה אמיתית ידע, -לפסאודו

תפקיד מהותי  השירה, במובן זה, מקבלתהאלוהית, חוויה המבהירה למאמין את דרכו של האל בהיסטוריה. 

מאפשרת למאמין לעבור את התהליך החווייתי בו הוא מתאחד עם זו המאחר והיא בתהליך רכישת הידע, 

"גן העדן האמת האלוהית. הפילוסוף, מצדו, יכול להבין את העמדה האמונית הזו, אבל בשום אופן לא לקבלה. 

לא להעביר אותו ממילא ו, למעשה לא יכול ללמד את הפילוסוף דבר בסיכום לספר מצהירכפי שזמיר , האבוד"

לאור אמונית אותה הוא מעוניין להעביר. החשיבות של הקריאה ביצירה הדתית, -את החוויה הקוגניטיבית

אפשר לנו להבין טוב יותר את דיאלוג ביקורתי שמאותנו להיא מעוררת באופן בו בעיקר לפי זמיר זאת, טמונה 

  להכיר את עצמנו טוב יותר., דות המוצא הפילוסופיות שלנוהנחות ועמ

 הציב של זמיר הדיוןבתור מי שמשקיע זמן לא מועט בקריאה של שירה דתית של שלהי ימי הביניים, 

של קריאה של  –הן כחוקר והן כאדם  –אותי לחשוב על הרלוונטיות עבורי  והכריח בפניי אתגר משמעותי

תשובה אפשרית לשאלת הרלוונטיות של  במאמר קצר זה ארצה להציעספרות דתית נוצרית קנונית מעין זו. 

"הקומדיה  –אעשה זאת אגב דיון בשתי יצירות ספרות זו עבורנו כאן ועכשיו, השונה במעט מזו של זמיר. 

גן העדן האבוד" של מילטון עצמו. יצירות האלוהית" של דנטה אליגיירי, שהשפיעה כמובן רבות על מילטון, ו"

דתיות אלו, כפי שחוקרים רבים טענו, מכילות פולמוס נוקב עם עמדות קיומיות אלטרנטיביות, עמדות שניתן 

כלומר, של העצמי תאב הידע, התהילה  –לראותן כמטרימות וכמבשרות של העצמיות המודרנית 

מודרנית זו מציב -נהלות היצירות עם עצמיות פרוטווהאוטונומיה. מה שארצה לטעון הוא שהפולמוס שמ

בפנינו הקוראים המודרניים מראה שחורה ומטלטלת, החושפת בצורה נוקבת ורלוונטית לעילא את גבולותיה 

ומגבלותיה של עצמיותנו אנו. כך, גם אם אין באפשרותנו לחוות את החוויה הדתית המקורית אליה כוונו 

ביצירות הללו עדיין מעבירה אותנו חוויה קוגניטיבית ורגשית עמוקה, הנוגעת דנטה ומילטון, הרי שהקריאה 

 במתחים קיומיים המהותיים להווייתנו העכשווית.  

*** 

שתי דמויות מתוך "הקומדיה האלוהית" ו"גן עדן האבוד" מזוהות במיוחד עם צמיחת האני המודרני: 

דנטה עם רוחו של הגיבור ההומרי יוליסס מתרחש המפגש המפורסם של ל מילטון. ש יוליסס של דנטה והשטן

לדמותו יחזרו ויעלו לאורך ה"קומדיה" כולה(. במזמור  הרמזים שוניםשל ה"תופת" )אם כי  26 –במזמור ה 

זה אנו נמצאים כידוע עמוק בגיהנום, במעגל השמיני של הרמאים, ובאופן ספציפי במדור המכיל את יועצי 



3 
 

של ה"קונטרפאסו", המידה כנגד מידה, הנמצאים במדור זה נשרפים לנצח  השקר. בהתאם לעקרון הדנטסקי

 עונש המקביל לאופן בו עשו שימוש לרעה בלשונם במהלך חייהם.  –בתוך לשונות של אש 

יוליסס, כפי שמורה הדרך וירגיליוס מסביר לדנטה, נענש במדור זה על מספר מעשי רמאות שביצע  

ס העץ שהובילה לחורבן טרויה. ואולם, דנטה לא מסתפק באזכור הידוע בחייו, המפורסם שבהם תחבולת סו

והמוכר שבמיתוס, אלא מבקש מוירגיליוס לשאול את רוחו של יוליסס כיצד מצא בסופו של דבר את מותו. 

של דנטה, שכידוע הופך את המיתוס על פיו  –המפעים ממש  –בתשובתו של יוליסס מצוי החידוש המסעיר 

סס לא כגיבור שעשה הכל על מנת לשוב הביתה, אלא כזה שבחר שלא לשוב, ובמקום יצא למסע ומציג את יולי

מודרניים בדמותו של יוליסס ובביקורת -הירואי לגילוי המערב. על מנת לעמוד על המאפיינים הפרוטו

 של יוליסס במזמור:  נאומובמספר טרצינות מתוך  ארצה לעייןעליהם, המובלעת 

 לשון מדברת, ישר אחר, כמו היתה זו 

 את הקצה פעם לשם ופעם לכאן,  

 ואז פלט החוצה קול ואמר: כאשר 

 נפרדתי מקירקה, אחר שהות שהתארכה, 

 בגינה, למעלה משנה שם, קרוב 

 לגאטה, טרם אינאס בשם הנציחה, 

 שחוב  –לא מתיקות הבן, לא היראה  

 לאב הזקן, לא מה שצריך היה –היא  

 –הצו לאהוב  –לשמח את פנלופה  

 יכלו ללהט בעמקי ההויה  

 שלי להתנסות: להפוך את העולם,

 לחויה; –את חטאי האנוש, את הסגולה 

 אלא שמתי עצמי באניה אחת קלה
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 על מרחבי הים שפתוח ועמוק הוא,

 עם חבורה קטנה; השאר נטשו אותי כולם...

 'אחי, כבוש המערב', מלותי הפותחות

 הצריך הוא;היו, 'עמידה באלף סכנות 

 מערנות חושינו, שפחות

 ופחות נותר לנו הימנה, אל תניחו

 לשלול את חווית העולם ללא אנשים,

 זה שמעבר לשמש לראותו תצליחו.

 לזרעכם אל תהיו אדישים,

 לא נוצרתם כדי לחיות כבהמות אלא

 כדי שסגולה וידע תהיו מבקשים.'

 –וכה השחזתי את חבורת ידידי כולה 

 לדרכינו, –באמצעות נאום קטן זה 

 שאחר, לעצרם, כמעט בידי לא עלה.

 ולאחר שאת ירכתינו למזרח הפנינו,

 מהמשוטים עשינו למעוף המטורף כנפים,

 תרגום יואב רינון(, 88-126, שורות 26מזמור ) כשלכוון שמאל תמיד מועדות פנינו.

יתה יוצא למסע אחרון, שהמניע שלו הוא יוליסס, אם כן, עוזב את המכשפה קירקה, ובמקום לחזור הב

". בנאום ריטורי חוצב להבות הוא ללא אנשים עולם"הסקרנות האנושית, התשוקה לידע, הרצון לגלות את ה

 מעוף. הם יוצאים ל"וסגולה טובהמשכנע את אנשיו שהם לא נולדו לחיות כבהמות אלא לרדוף אחר ידע 

אל מעבר לגבולות העולם המוכר ומגיעים  את עמודי הרקולסחוצים  –במקור  "folle voloה" –המטורף" 

שמאוחר יותר יתברר שמדובר בהר הפורגטוריו  למרגלות הר,מגיעים בהמשך הקטע הם  .בימיו של דנטה
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בכבודו ובעצמו, הנמצא על אי בחצי הכדור הדרומי. על סף ההגעה להר, הים לפתע גועש ומטביע את ספינתו 

 יו, לפני שידמום לעד, יוליסס זוכה לספר את סיפורו. עכש יו. של יוליסס ואנש

הנס בלומנברג שראה ביוליסס של דנטה מייצג מרכזי של הולדת האדם המודרני, זה כבר היה זה 

שתאוות הידע שלו אינה יודעת גבול ומניעה אותו אל מעבר לגבולות המוכר והידוע. צריך לזכור שדנטה כותב 

ובמובן זה יש בתיאור משהו כמעט  ,ת הגדולים של ראשית העת החדשהאת היצירה על סף מסעות התגלי

נבואי. ואולם, בה בעת שיוליסס משמש כאן כמעין פיגורה, כמבשר, של האדם המודרני, הרי שתיאורו מלא 

 יש לשיםבמתחים החושפים את חסרונותיה וגבולותיה של אותה מודרניות. אם נסתכל על הפתיחה של הקטע, 

ומדריכו מורו של "אינאיס" גיבור האפוס  –יוליסס מזכיר בחטף את דמותו של איניאס לאופן בו לב 

החובה  –וירגיליוס. איניאס הוא כידוע הגיבור המזוהה יותר מכל עם האידיאל הרומי של ה"פיאטס"  

לא מתיקות הבן, לא  –והנאמנות לאב, למשפחה, למולדת. יוליסס מזכיר את איניאס, ומיד מצהיר ששום דבר 

לא יכל לעמוד בתשוקה שלו לידע ולהתנסות. חשוב  –"( לאב הזקן, לא האהבה לפנלופה pietaהחובה )"

שהשימוש במונח "פיאטה" בשורות אלה מהווה את הפעם היחידה ב"קומדיה" כולה שדנטה משתמש  להדגיש

של חמלה ורחמים. הקטע כולו הוא אם כן ולא במובן הוורנקולרי במובן הלטיני של חובה ונאמנות, במונח זה 

מי שהפיאטס, הנאמנות למשפחה, עומדת בראש מעייניו, ומי שהתאווה של  :הצבה של איניאס מול יוליסס

שלו לידע גברה על הכל, כולל על הרצון לשוב הביתה לאלו המצפים לו לשווא שנים ארוכות. בכך, התיאור 

מים אחרים, הקרובים ביותר, לתאווה האנושית לידע, לתהילה, הופך לאתי במהותו ומדגיש את המחיר שמשל

 אפילו.  לסגולה הטובה

אישי, שורות אלו מצביעות גם על הבעייתיות הנובעת מחציית גבולות, -ולצד המחיר האתי והבין 

מחוסר קבלה של מגבלות הידע האנושי. המחשה מובהקת לחציית הגבול ניתנת באמירה של יוליסס 

 מעוףינו למעוף המטורף כנפיים". ההפיכה המטאפורית של משוטים לכנפיים רומזת לכך שב""מהמשוטים עש

. בפתיחת החלק הבא של המטורף" אחר ידע יוליסס שאף למעשה להתעלות לרמת המלאכים, בעלי הכנפיים

הוא אכן מלאך,  הפורגטוריויתברר שמי שמוליך את נשמות המתים אל הר ה"קומדיה", ה"פורגטוריו", 

הידע של להתעלות לדרגת בניסיונו  באמצעות הנפת כנפיו בלבד.הנשמות משיט את הסירה בה שוהות ה

מפרספקטיבה של עולם בו ו .יוליסס הוביל את עצמו ואת אנשיו לאסון בלתי נמנע לפי דנטה, המלאכים,

לא נראית לגמרי  החיפוש הבלתי נשלט אחר ידע הוביל למשל ליצירת פצצת האטום, האזהרה של דנטה

הן במובן האתי  .באסוןתשוקה לידע ללא גבולות מוסריים או תיאולוגיים כלשהם נידונה להסתיים  מופרכת.
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המחשה נוקבת לגבולותיה אם כן אישי והן במובן של חציית גבולות הידע, יוליסס של דנטה מספק -הבין

 סכנותיה של העצמיות המודרנית.  לו

*** 

אם ב"קומדיה האלוהית" בן דמותו של האני המודרני הוא יוליסס, הרי שב"גן העדן האבוד" של  

בדמותו של השטן. מילטון, כידוע, מפתח מאוד את דמותו של השטן  , כאמור,מילטון המודרניות מגולמת

וע הטהור גיבור האולטימטיבי. בעוד השטן של דנטה הוא מפלצת מכונפת שמגלמת את הר-והופך אותו לאנטי

בעצם הווייתה ומבלי לומר מילה, הרי שהשטן של מילטון לא מפסיק לדבר. אנחנו נחשפים בהרחבה לעולמו 

 התחבטויות מהן צומחים מאפיינים רבים המזוהים עם האני המודרני.  –הפנימי ולהתחבטויותיו 

הירואי ככל  והשטן המילטוני יש כמובן הבדלים מהותיים: בעוד יוליסס,הדנטסקי בין יוליסס 

שיהיה, הוא אדם בשר ודם, הרי שהשטן הוא מלאך עוצמתי שמרד באל ונפל. ובעוד יוליסס מורד באל שאינו 

הרי שהשטן מורד במודע ובכוונה. ועם זאת, יש בתיאורם של השניים  –ולכן סיפורו הוא טרגי במובהק  –מכיר 

סנית, ובלב הנפילה של שניהם מצויה : שניהם מזוהים עם ריטוריקה מתוחכמת והרמרתקותגם הקבלות 

קריאת התיגר על גבולות טבעם, חוסר נכונותם לקבל את ההיררכיה הקוסמית המושלת בעולם. במקרה של 

, אי קבלת הגבול קשורה בראש ובראשונה הכרת התודה בספרומראה בדיון ב שזמירהשטן של מילטון, כפי 

ובדה שהוא תלוי באחר ומחויב להכיר לו תודה על עצם בחוסר נכונותו של השטן להכיר בכפיפותו לאל, בע

מים, כמיהה המקבילה במובנים מסוי –קיומו. השטן כמה לאוטונומיה מוחלטת, להעדר תלות, ליצירה עצמית 

 מציין, לאקסיסטנציאליזם המודרני של סארטר.  זמירכפי ש

בראש  –מו יש מחיר כבד כמו במקרה של יוליסס של דנטה, לקריאת התיגר של השטן על גבולות קיו

מילטון מתאר  , לקראת סוף הספר השני של "גן העדן האבוד"במקבילובראשונה נפילתו המקורית לגיהנום. 

נפילה נוספת של השטן, במונחים המהדהדים את המעוף והשקיעה של יוליסס של דנטה. אני רוצה להתעכב 

ל השטן לפי מילטון. הסיטואציה בנקודה זו בקצרה על תיאור זה על מנת לעמוד על מחיר קריאת התיגר ש

 –באפוס היא רצונו של השטן לצאת מהגיהנום ולהגיע לגן העדן על מנת להשחית את יצירתו הטרייה של האל 

 : כך תלמסע מתואריציאתו אדם וחווה. 

 ... בסוף נשא

 עשן -כמפרשים כנפיו ]למעוף[. על עב
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 נשא, לשפל בז; כן מרחקים 

 כבתוך כס עב, פניו יסק-בעז

 שבהשמטו הוא אל בלימה נפל.

 פתאום, בנפנפו גאון כנפיו,

 אלפי אמה צלל ועד היום

 היה נופל לולא בביש מזל

 דחפו עז עב רוגש, גדוש אש ומלחת,

 , תרגום ראובן אבינעם(.979-988ויעיפו אל על אותו מרחק. )ספר שני, שורות 

ומנסה לעוף, אולם במקום להתרומם הוא נופל אל  הסצינה כולה היא קומית למדי: השטן פורש כנפיו

( ולנפילה flightתוך כאוס. הקישור המטאפורי בשורות אלה בין מפרשים לכנפיים, לצד ההתייחסות ל"מעוף" )

ומדגישים באופן דומה את  דנטהשל יוליסס של והשקיעה ( voloאת ה"מעוף" )במפורש  יםשל השטן, מהדהד

עלינו לשים לב שבמקרה של השטן של מילטון , ליוליסס מחיר קריאת התיגר על הסדר האלוהי. ולצד ההקבלה

הנפילה היא לא לתוך הגיהנום המובנה והסדור של דנטה, אלא לכאוס אינסופי, לחלל נטול פשר ומטרה 

היה עדיין נופל עד לרגע זה ממש, אלמלא יד המקרה הנשלט בידי מקריות עיוורת. כפי שמילטון מדגיש, השטן 

(ill chance .הייתה מעלה אותו בחזרה באמצעות פיצוץ מסתורי )של החלל אליו נופל השטן  המפורט התיאור

נשען ישירות על תיאורי הקוסמולוגיה האפיקוראית בפואמה הקלאסית "על טבע הדברים" של לוקרטיוס, 

על תמונת העולם המודרנית לפיה היקום הוא  –ען לאחרונה סטיבן גרינבלט כפי שט –יצירה שהשפיעה רבות 

חלל אינסופי המורכב כולו מאטומים המתנגשים זה בזה באקראי. דרך תיאור נפילתו של השטן אל תוך כאוס 

מעין זה, מילטון כמו מדגיש שמחיר הניתוק מהאל והכמיהה לאוטונומיה מוחלטת הוא שקיעה לתוך מרחב 

של מקריות ושרירותיות, אל יקום נטול פשר וכוונה. הנפילה של השטן, במלים אחרות, היא במידה  אינסופי

  רבה הנפילה של העידן המודרני כולו.

בנוסף, מחיר חציית הגבול של השטן הוא לא רק פיזי אלא גם נפשי. החלל האינסופי נמצא גם עמוק 

בסולילקווי המפורסם שלו בספר הרביעי השטן מדנטה. מימד אותו מילטון מפתח הרבה יותר  –בפנימיותו 

 מצהיר:
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 אמלל כמוני! אנה אנוסה

 סוף?-מפני חרון אין קץ, יאוש אין

 השאול; אני השאול; –באשר אברח 

 תהום יש תהום תעמק יותר...-ובשפל

 הקץ אפוא! מקום אין לתשובה 

 ולכפרה? אין דרך, רק כניעה!

 ( 77-85נפשי ימנע ממני זאת )ספר רביעי, -אך שאט

הגיהנום עצמו, מילטון מדגיש, הוא מרחב פנימי לא פחות מאשר חיצוני. הנפילה של השטן היא לתוך מרחבי 

וזהו במידה רבה הגיהנום האמיתי. כדאי לשים לב שהשטן מהרהר כאן בבקשת  –הייאוש והתסכול הפנימי 

יכול להביא עצמו לידי כך לאור הכפיפות הגלומה באקט זה. עצם המונח  כפרה ומחילה, אולם הוא אינו

מעורר בו רתיעה. הכמיהה לאוטונומיה, להעדר תלות, לעליונות, מילטון טוען דרך  – submission –"כניעה" 

 לגיהנום –הפסיכולוגיה המדוקדקת של השטן שלו, מובילה אם כן לחוסר סיפוק כרוני, לזעם ולייאוש 

אדם מתאר את  –חציית הגבול שלו  –שבפנים. שלא במקרה, בנאומו הארוך לאחר האכילה מהפרי האסור 

 מצבו הנפשי בשורות המהדהדות ישירות את הסולילוקווי של השטן: 

 ... אין אמלל 

 עבר נופל-כמוך בנופלי 

 ובנופלי עתיד, הלא תדמה 

 בפשע ובגורל רק לשטן!

 הה כליותי המייסרות אותי

 י תורדנה אל בור של פחדים,אות

 אשר ממנו לא אמצא מפלט,

 (840-847ואני מתהום אל תהום רבה צולל! )ספר עשירי, 
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 –ללא קבלה של הסדר האלוהי והכרה בגבולות הווייתו, האדם נידון לפי מילטון לקיום דומה לזה של השטן 

ון מציב בפנינו, קוראיו העכשוויים, כלומר לנפילה לתוך גיהנום פנימי ולחלל אינסופי חסר פשר. בכך, מילט

מטלטלת הרבה יותר אפילו מזו של דנטה, על גיבוריו הגאים  –מראה מטלטלת לגבי המצב האנושי המודרני 

טמונה בעיני הרלוונטיות העצומה  –ובפליאה מהתחכום הפואטי המוביל לה  –בגיהנום. בחוויה מטלטלת זו 

מנדנד למאמין בדרכם אל ראש ההר ותוקע סיכות  זמירשל יצירות אלו לקורא בן זמננו. אם הפילוסוף של 

פנה את תשומת לבו לאופן בו יצירה בבלון האמוני שלו, הרי שחוקר הספרות, ניתן לומר, מציק לפילוסוף ומ

יות והצורך לעצב קיום משמעותי, מוסרי ומספק גם בעולמם של כ"גן העדן האבוד" מדגישה את מחיר המודרנ

 כלומר בעולם כאוטי נטול אל.  –יוליסס והשטן 

 


