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        ו ו ו ו ''''בוקאצבוקאצבוקאצבוקאצ    ובאניובאניובאניובאני''''גגגג
  

  

        השירההשירההשירההשירה    שלשלשלשל    מקורהמקורהמקורהמקורה    עלעלעלעל
        
  

ובידי , באיזה דור, יםי שמ אלותחת, אדוני המלךהו  , תשאלניאם  

 לך העניקלשיעלה בידי איני בטוח , עולםראשונה השירה בל מי הופיעה

 ]של השירה [שמקורה, של כותבים סוברתקבוצה אחת . תשובה מספקת

מצוין  שכן,  העבריםבקרב ,כלומר, טקסטים הקדושים של הקדמוניםב

קין  ש קוראים אכןאנוו ; קורבן לאלציע היו הראשונים להי הםכ ך"בתנ

 וכך גם ; לאל קורבןהקריבו, האנשים הראשונים להיוולד בעולם, והבל

לאחר  , גם אברהם,יתר על כן;  עזב את התיבהלה וה המבולכאשר ירד, נוח

מכיוון שתיאורים אך . צדק יין ולחם-למלִּכיכאשר הציע , שניצח את אויביו

 –  של דעה זאתהכותבי, את התשובה המבוקשתמעניקים לנו ינם אלו א

 מתעקשים שטקסים – יש לומר ,ניחוש מאשר על ידי הוכחהה דרךיותר על 

לבסוף הם . יםירשמ םבליווי אי אילו נוסחים טקסטואלייאלו בוצעו 

, עם בני ישראל את הים האדום ְיֵבָׁשהחצה ברגל  אשר, משהמציינים כי 

 ,כוהניםהסמיך , כונן טקסיםכי אנו קוראים שהוא , ורבנות קגם כןהקריב 

אשר   תפילותערך ו– מקדש לעתיד להיות שהוא כ– אוהל מועד הקים את

 השירה בקרב העברים לאמתקבל הרושם כי , לפיכך. מפייסות את האלוהות

קיים את ם וע את הנהיגהוא ה ו– מנהיג העברים,  לפני משהנתקיימה

 בשנת, מלך סיקיון, יוסתמותו של מאראר בתקופת פחות או יות, הפולחן

  . עולםבריאת הות ושמונים לאמ שלושת אלפים שש

  

, וגם בין הוונציאנים. את התהילה לבבליםמעניקים אחרים   

באופן והיה רגיל לטעון ארוכות , חוקר גדול במיוחד, ולאוצפושל בישוף ה

תקופת ורה בוכי אין כל ספק שמק, שירה עתיקה יותר ממשההש, מליצי

כאשר הוא , שכן, ליםיהיה ממציא עבודת האל, הוא אומר,  נמרוד.נמרוד

, מן התנועות והקולות שלה הוא יודעשו, ראה שהאש מועילה לבני האדם

 –  אלה היא בעצם שהאש הואהסיקאזי ,  את העתידנבאל, פחות או יותר

 ת כךושכנע את הכשדים לעשו,  במקום לאלוהים,ולכן הוא לא רק סגד לה
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. ואף חיבר תפילות, כוהניםהסמיך ,  לה מקדשהקים אףאלא הוא , גם כן

שנכון פשר א ; את השימוש המעודן במיליםדגיםו הוא ההללבתפילות 

.  ואין סימוכין לדבריו אינו מסביר זאת באופן ברוראך אותו וונציאני, הדבר

לימוד , דתיהפולחן שהקראתי , לא פעם ולא פעמיים, אניאולם 

 הוכחה כלללא , אולם . באשורים מקורם,מלחמהוסופיה ותהילת הפילה

 ה הופיע, נשגבת כשירהכה שאמנות  בכךאמיןה מתקשה לאני, ראויה

  .םילראשונה בקרב ברברים פראי

  

נטיוס תומך יאו ול, טוענים שהשירה התחילה בהם גם כןהיוונים  

 ששמעתי י לרו זכןכש,  זואמונהלנמשך מעט  גם אני. בכל כוחובעמדה זו 

בקרב היוונים כי קיים שורש כלשהו לשירה   פעם המפורסם אומר מוריאת

  בכוח השכל התעלוחלק מהם, וד היו פראייםכאשר הללו ע: הקדמונים

ן ומ, אדמה-מאי של אלפועלה באשרות ה לתוהחלו, מעל לכל השאר

המושלת ,  כלשהי לאמונה בישות אחת,אט-אט,  הם הגיעוההרהורים הללו

וכיוון שהללו סברו שישות זאת .  אללדבר הזה הם קראו .ראה לעיןבכל הנ

הם הקימו , וכיוון שסברו שישות זו קדושה, מבקרת מפעם לפעם בארץ

בתקווה שזו תפגוש בביקוריה במבנים שהוקמו , לכבודה מבנים בממון רב

  .מכונים כיום מקדשים, כפי שידוע לנו, הללו. לקידוש שמה

  

 הנהיגו טקסים מסוימים  הם,ת אותה הישותאבכדי לפייס , כמו כן  

לכבוד ,  לבסוף.ואותם כינו בשם פולחן, זמנים שוניםב שיש לערוך לכבודה

משתמשים באותם הטקסים  היו ,תפארתה ועליונותה של אלוהות זאת

הם גם בחרו ו; מנורות מעוטרות ושאר כלים, שולחנות כסף וקערות זהבב

 אשר ,קראו כוהניםולאלו , מבני העםם האציליוגברים הנבונים ביותר מן ה

 ,לבסוף. ַמטותאוחזים  והיו מלובשים בגדי פולחן ועוטים גלימות יקרות

מגוחך עבור הכוהנים לבצע את הטקסים לאלוהות בשקט היה מפני שנראה 

משבחים את האנשים  שבאמצעותן,  ביקשו לצרף מיליםהם, מוחלט

 יהם תפילותומשמיעים את נותיהםרצואת  מביעים, ההאלוהות ואת גדולת

היית  שלא היה נראה להם יאה לפנות לאלוהות כשםומאחר ש. בזמן הנכון

 להמציא צורת שבהםהנבונים ביקשו , חבר קרובלעבד או פונה לאיכר או ל

לינוס , וביניהם מוזיאוס, םאף על פי שרק מעט מה, חלקם. דיבור מעודנת

 ים שירים מוזרים במשקל,לאורה של ההשראה האלוהית, חיברו, ואורפאוס
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, ]של השירים[בכדי לחזק יותר את הסמכות . והמציאו שבחים לאל, ריםוסד

 מתוך,  גבוהותמיליםוב מסתורין של במעטה אותם והם עטפ

ידע נפוץ ומכאן ל יעשהרצוןשהתהילה הנערצת של דברים אלו לא ת

 ,הנפלאנדמתה כאמנות זאת ומאחר ש.  והקלוןבוזתדרדר למחוזות הת

 שהיא אפקטעל שם ה, הם קראו לה, כפי שאמרתי,  נשמעהכמותה טרםוש

ביטוי  [exquista locutio היא אשר בלטינית, poetes או 'שירה', מייצרת

  .נקראו משוררים,  אותה ואלו שחיברו;]מעודן

  

, נטיוסיאול.  בהירות רבהאולם בכל הנוגע לאותם הימים ישנה אי

 המורה ,ברלאם איש קלבריהפי מ כי שמע לעיתים קרובות טען ,למשל

 פורוניוס מלך שמקורה של השירה בימיו של, וממלומדים אחרים, שלו

שלושת אלפים שלוש מאות שמונים שנת לכס המלוכה בעלה אשר , ארגוס

 כפי שכבר  אשר– מוזיאוסהם טענו כי , כמו כן .עולםה לבריאתוחמש 

 יוצא דופן בקרב ה אדם הי–  של השירהיה ממציאנמנה גם כן עם ,ציינתי

   . פרח גם כן באותה העתלינוסשו, היוונים

  

נהג להפחית בחשיבות דעתן של אותן ה ' פרוג אישפולאך   

המתועד ,  אורפאוסשכן,  בהרבה שהשירה צעירהוטען, סמכויות עתיקות

 םהטרויאנימלך , של לאומדוןהיה בן זמנו , המשורריםמראשוני כאחד 

שלושת שנת  בערך בוזאת –  מלך מיקנה,סאוריסתאוובן זמנו של , דענוה

 היה זה אורפאוס ,כלומר; עולםבריאת האלפים תשע מאות ועשר שנים ל

ו  המורה של אות כי אם גם,ולא רק היורש של מוזיאוס, מן הארגונאוטים

מכאן . Liber Temporum-כך גם מעיד אוסביוס ב; ומולפוסא  בןמוזיאוס

טען שוזאת כפי , השירה צעירה יותרשבקרב היוונים , כאמור לעיל, עולה

יוונים כי ה  בתגובהנטיוס משיביאו ל,עם זאתיחד  .ה' פרוג אישפול

, מוזיאוס ו אורפאוסמותו שהיו כמה העונים לשסברמלומדים ה

ואילו , וסינול  מוזיאוסהיה בן זמנם שלאורפאוס היווני הקדמון וש

בו מן הרגע ל ,אכן. אורפאוס הצעיר יותר מכונה בשם אורפאוס התראקי

את ההתכנסויות הֵליליות בכחוס והמציא אותו אורפאוס צעיר את פולחן 

ובמיוחד , וחידש חידושים רבים בליטורגיה של הקדמונים,  המינאדותשל

קנו לו כבוד רב ותהילה בקרב בני  ש–ן ובכושר נאום בצחות לשוניחן היה 

ואפשר .  הגדולכאורפאוס, בקרב הדורות הבאים,  נודע שמו של זה–דורו 
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 לכך שנתקיימו עדות ברורהמסרו  חלק מן הקדמונים  שכן,עה זו נכונהידש

ואף ידוע לנו מדברי  ,תיםיטר בכרי לפני לידתו של יופמשוררים עוד

  .  רק לאחר שיופיטר אנס את אירופהי התפרסםקאורפאוס התראאוסביוס ש

  

סוגל ממפני שאיני ו, מלומדים כה חלוקים ביניהם מפני שהולםא 

 אין ,עות שלהםיכדי לתמוך בדב קדמונים בכתבי המהימנותלמצוא עדויות 

הרי שהשירה , נטיוסיאולדברי לנראה כי אם נאמין . ביכולתי לבחור צד

נאמין לדברי ואם . עבריםה התקיימה אצל היוונים עוד בטרם התקיימה אצל

אך  . היוונים בכשדים עוד בטרם הופיעה אצלהופיעה השירה, וונציאניה

, הוא אבי השירהמשה הרי ש, ה' פרוג אישאם אנו מעדיפים להאמין לפול

 אולי –  אומר, לעומת זאת,אריסטו .והוא מקדים את הבבלים ואת היוונים

מכאן שהם ו, התיאולוגים  היוהראשוניםשהמשוררים  – עקב מה שנאמר

   .נטיוסיאולמה שמחזק את דברי . היו יוונים

  

 הוענקה הנשגבת של השירהשהאמנות ן מאמיאיני , יחד עם זאת  

כפי , אלא אם כן, קדמונים ככל שיהיו, או אורפאוס, או לינוס, למוזיאוס

, נמרוד, את אותה החיה. מוזיאוס ומשה היו אותו אדם, שטוענים אחדים

,  לנביאים הקדושיםנה בראשונה ניתהשירה, לא. איני מביא בכלל בחשבון

היה ,  הקודש הכתיבה לו את החומש בעת שרוח–שמשה אנו קוראים שכן 

 כתב חלק גדול מן החומש ועל כן, חדור במה שאני מכנה תשוקה פואטית

 בדרך גוללו, בעקבותיו, גם משורריי הגוייםוכך . בשירהכי אם לא בפרוזה 

 .צחות לשון ומשקל של מעטהזו את המעשים הגדולים של האל תחת 

לא כך , וכתבו תחת השפעתה, ובעוד אנשי הקודש היו מלאים ברוח הקודש

אשר כתבו בכוח השכל לבדו והיו , הוא הדבר בקרב הבאים אחריהם

   .  לנביאים שחיברו את שירתם מתוך דחף בוער

  

ה  על מקורלא נותר לי עוד מה לומר  שכן–מלך מהולל , אך אתה  

  .עה העולה בקנה אחד עם פסק דינך ההוגןי תבחר לפי הד–  השירהשל
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