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        בלייקבלייקבלייקבלייק    וויליאםוויליאםוויליאםוויליאם
  

  

        על שירת הומרוס וורגיליוסעל שירת הומרוס וורגיליוסעל שירת הומרוס וורגיליוסעל שירת הומרוס וורגיליוס
  

  

  על הומרוסעל הומרוסעל הומרוסעל הומרוס
  

אך את . זהו הכרח פנימי לשירה, להיות אחדות מושלמתמוכרח כל שיר 

 בעוד .האחדות המיוחדת שמאחה את שירתו של הומרוס לא אוכל לבאר

 חלק – פאריס של משפטו את השמיט הוא, בלרופון של סיפורו את שגולל

   1.לנושא יסודי אם כי, ומקרי זניח שאינו

  

חלקיה ישיגו אחדות פנימית שלא נופלת , אך יצירה שניחנה באחדות

אחדותו של מקטע הטורסו , כך בפסל הלאוקואון: מאחדותו של השלם

  .אינה פחותה מאחדותו של הפסל בכללותו

  

כך הטוב הוא , תאווילו שמסתירה תחתיה אצטלהכשם שאחדות היא 

שמתעקשים למצוא בהומרוס אחדות בלבד אלו  .מעטה הסוואה לנוכלות

 דמות ה שלאריסטו אומר שקווי. לא נותרים אלא עם צרימתה של מוסרנות

אבל לטוב ולרוע אין כל נגיעה ; טובים או רעים,  אחד מן השנייםלעדהם 

אבל עץ , כל אלו הם דמויות, אריה, סוס, עץ אגס, עץ תפוח: לקווי דמות

סוס אינו נעשה יותר ממין ; עץ תפוחתפוח טוב או רע נותר בלאו הכי 

                                                         

שעומדת , המשפטו של פאריס הוא האירוע המכונן שהוביל לפרוץ מלחמת טרוי 1

מתבקש לבחור את היפה מבין , נסיך טרויה, פאריס. של הומרוס" האיליאדה"במרכז 

שמבטיחה לו בתמורה את , הוא בוחר באפרודיטה. אתנה ואפרודיטה, הרה: שלוש אלות

פאריס מעורר את זעמה של אתנה . אשתו של מנלאוס מלך ספרטה, היפה בנשים, הלנה

ח אצל מנלאוס הוא חוטף את הלנה ובכך מביא וכאשר הוא מתאר, על שלא בחר בה

סיפורו של , אך אם אין כל הזכר לבחירתו של פאריס באיליאדה. מלחמה על עירו טרויה

בעוד שהוא שולי ונדמה שאינו , בלרופון מתואר באריכות יחסית בספר השישי שלה

  .הכרחי מבחינת אחדות העלילה
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הטוב או הרוע שלו הם סוגיה : זהו צביונו: האריה משום שהוא סוס רע

  .נבדלת

כמו לגבי הטוב המוסרי של , עניין זה יפה גם לגבי המוסר של שיר שלם

ושייכים לפילוסופיה ולא , אחדות ומוסריות הם שיקולים משניים. חלקיו

 קראו לזה מאכל קדמוניםה; ה ולא לעצםלמקר, לחריג ולא לכלל, לשירה

  .מעץ הדעת טוב ורע

  

שמחריבים את , ולא הגותים או הנזירים, אלו הקלאסיקונים! הקלאסיקונים

  .אירופה במלחמות

  

  

  על וירגיליוסעל וירגיליוסעל וירגיליוסעל וירגיליוס
  

בניגוד ליומרתן , כבבל ומצרים, האמת הקדושה מלמדת שיוון ורומא

מחרבות של כל היו למעשה ה, לשמש הורי בראשית למדעים ולאמנויות

וירגיליוס ואובידיוס מאשרים את ההשקפה הזו ועושים , הומרוס. האמנות

האור היחיד של העת העתיקה שנותר את , אותנו יראים את דבר האלוהים

, 848שורה , 6ספר , וירגיליוס באיניאידה. ל ידי מלחמהבלתי מסולף ע

לרומא יש עיסוקים טובים : השאירו לאחרים את לימודי האמנות"אומר 

  2."דהינו המלחמה והשלטון, מאלו

מדינה מלחמתית ; רומא ויוון גרפו את האמנות לתוך לוען והשמידוה

, מקום אחדהיא תשדוד ותבזוז ותצבור אל . לעולם לא תוכל להפיק אמנות

יוונית היא הצורה . אבל לא תייצר, ותתרגם ותעתיק ותקנה ותמכור ותבקר

כרון יצורה מתמטית היא נצחית בז. גותית היא הצורה החיה: המתמטית

  .צורה חיה היא קיום נצחי: התבוני
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