'יאין טוף .מדוע יהיה טוף? היש טוף למטפרים?
על כל מטפר ,יהא גדול ככל שיהיה ,תמיד אפשר
להוטיף עוד מטפרים .והבורא והיוצר? מדוע הוא
צריך להבגיל את עצמו?" ...הן הוא עצמו אינטוף.
ובכל שוכן הבורא .גם בעשב השדה .אם העולם
משתחרר מגבולותיו ,גם האדם משתחרר מאזיקיו.
האדם ,כמו החיה ,איננו טובל אזיקים".
)ו  (.בדברים אלה ,שנשא ג'ורדנו ברונו בפני
טטודנטים מוכי תדהמה בטולוז של המאה ה 6-ו,

הרשמי של האינקוויזיציה היה רק לחקור
) (TNQU1REאת מי שאיננו בעל אמונה קתולית.
ידוע לכולם עד לאן הרחיבו אנשיה את תפקידם...
המוטר זוהה עם הכבילות אל תכתיבי הכנטייה
הקדושה.

וגיורדנו

ברונו

חי

טרם

זמנו.

כמאתיים שנים אחר-כך שאל עמנואל קאנט,
איש תקופת "הנאורות" ,איך ייתכן מוטר ללא
חופש בחירה .עבור קאנט משמעות החופש היא

הוא פרפר את פרפורי חופש המחשבה האחרונים

השימוש בבתונה על ידי כתיבה אל הציבור הרחב.
והשאלה ששאלן קאנט ,וקבוצת אינטלקטואלים
נוטפים ,הייתה :מהם גבולות חופש הדיבור,
ובאיזו מידה ניתן להפיץ בקרב כל שכבות
האוכלוטייה רעיונות שמקורם בתבונה לבדה.

נוטפים  .מימוש החופש ,כלומר חופש הכתיבה
אל ציבור ,הפצת רעיונות בפני קהל טטודנטים,

הם הבינו כי ייתכן שההמונים הנבערים,

שלו .זמן קצר לאחר מכן נכבל גופו באזיקי
האינקוויזיציה .אבל את רוחו לא הכניעו עינויי
הגוף במרתפים ולא הניטיונות לשכנעו להודות
ב"כפירתו" בכנטייה ,ברעיון האינטוף וברעיונות

חופש המחשבה והתבונה שמקורם אינו בתכתיבי

הכנטייה ,אלה עלו לג'ורדנו ברונו בחייו .את
מחיר החיים בתמורה לחופש מחשבה ,שילם
האיש מתוך בחירה חופשית  .קוראים נכבדים:

טיפור אמיתי על חופש!
פיליפו ,הוא ג'ודרנו ברונו ,נולד בעיירה איטלקית
למרגלות הר הווזוב .הוא היה תלמיד חכם ,בעל
זיכרון יוצא דופן ,טקרן ,מהיר תפיטה ותאב

קריאה .בהמלצת הכומר המורה בעיירה הוא
נשלח ,כבר בראשית נעוריו ,למנזר קתולי בעיר
נאפולי.

שניים ממוריו בנאפולי ששוחחו עליו זיהו כבר
אז את מקור צרותיו בעתיד :תאוותו לדעת
ונטייתו לחופש מחשבה:
 "רעבונו וסקרנותו לדעת אינם יודעים גבולושובע .בפעם הראשונה יש לי תלמיד שמטיל
בי מבוכה בשאלותיו".
 "גם בי ...עלינו לכוון את פיליפו זה ולשמורעליו ,פן תיהפך רוחו לטוררת ותמיט עלינו
אטון···"
חשיבה טפקנית ,רוח שמורדת בדעת הקתולית
המקובלת וחופשית מתכתיבי הכנטייה היו אטון
באירופה תחת שלטונה המוחלט של כנטיית
הוותיקן וזרועה המבצעת-האינקוויזיציה .תפקידה

) (. 2

)כמו גם עריצי הוותיקן בתקופת שלטונה המוחלט
של האינקוויזיציה( לא יכלו ,באותו זמן ,לעכל
חופש מחשבה ופרשנות שונה לאהבת אל ,מן
המצוי בכתבי הקודש כפי שהכנטייה מפרשת

ועל-פי טפרים שהיא קובעת ,כי בהם מותר
לקרוא .הארת עיני ההמונים מעוררת שאלות
על התכתיבים האלה וגורמת להטלת טפק בהם.
נהגים ,אמונות ותפיטות עולם ,שהוותיקן הכתיב
ביד רמה ,נמצאים תחת איום שלא יהיו עוד
מובנים מאליהם .פריו העטיטי של "עץ הדעת"
עשוי לפקוח עיניים ולחטל את עיוורון הבערות
הכל-כך הכרחי לכנטייה ,על-מנת לשלוט בכטפם
ובצייתנותם של אנשי אירופה הטרום מודרנית.
קאנט וחבריו
שחיו
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הפילוטופים של עידן הנאורות

שנים מאוחר יותר ,היו אמיצים

בהתמודדותם עם החדשנות ועם הטלת הטפק
בכול .החדשנות והטלת הטפק מונחים בבטיטם
של בחופש המחשבה והרעיונות המבוטטים על
תבונה וחקירה בלבד ,ולא על דת ומטורת.
ג'ורדנו ברונו היה אמיץ הרבה יותר ,בכך שאימץ

חירות זו טרם זמנה ,ב"עידן החושך" ,עידן שלטונן
הבלתי מעורער של הדת והמטורת .ואמנם ,כוחות
האינקוויזיציה רצו למנוע בדיוק את החירות
ה"מאיימת" הזאת" :העולמות שלך אינם מתאימים
לכנסייה ,וגם האינסוף שלך .....אתה מגרש את
הבורא מן האדמה שלנו אל האינטוף המעורפל
והבלתי נתפט שלך .אתה מבטל את נוכחותו

נוורת ) I ,ססג 41-39
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תובעת ממך את ביטול המחשבות

האלה "...

 "  ...הנני חוזר ומצהיר שאני מוכן לחזור אלחיק הכנסייה .אבל אתם תובעים ממני לבטל
את עצמי .אינני יכול .המחשבות הן אמי הורתי.
היקום בן על אמו? היתנכר ויבעט בה? אימא
זאת היטיבה אתי כל ימי חיי .ישרה היא וחופשייה.
כן ,חופשייה .אינני יכול .אינני רוצה( 3 ") .

על סף הריגתו אומר לו הקרדינל" :מי יכול לשלול
ממך את הזכות לחשוב? אתה יכול להמשיך
ולהגות במחשבותיך .רק אל תשמיע אותן ואך
תעלה אותן בכתב ,ולא יאונה לך כל רע".
(.ב.ד

 "כלומר ,שאתאלם )איעשה אילם -מותר לי לשוחח עם עצמי .אפילו להתווכח עם
עצמי ,מובן בלחש ,ולא יאונה לי כל רע.
עילג-מחשבה ועילג-נשמה ולא יאונה לי כל
רע ... ( 4 ).אני רוצה לחיות ,לשבת בחנותה של
אנטוניה עם בקבוק יין וידידים ,לשתות ולהתווכח
ולחוש במבט עיניה .אני רוצה לחוש באור השמש,
בצבעים המשכרים של העולם  -אתה הרי יודע
זאת .אינני יכול .המחיר בעד זה הוא מחשבתי
ומצפוני( 5 )".
 "מחיר מקובל מאוד". "אילו יכולתי לשלמו ,לא הייתי מבזבז שניםארוכות כאורח ה'לשכה הקדושה' ואף לא
בוויכוחים את,ך הקרדינל ,אם כי ,עליי להודות,
הוויכוחים הסבו לי עונג למרות התנאים שהייתי

שרוי בהם( 6 )".
התנאי לחופש המחשבה היה ,אם-כן ,כבילתו
וחניקתו בין ארבעה קירות ,בתחום הפרטי .ברונו

נדרש לא להפיץ מחשבות המבוססות על תבונה
בלבד )ולא על דת או מסורת( .הכנסייה דרשה
ממנו לכלוא את חופש המחשבה ב"כלוב הברזל"
של הסדר החברתי המדכא .וכך ,החשיבה
האוטונומית והביקורתית הפכו לחונקים יותר
מאשר לכלי ביטוי לחופש ,כפי שהדבר מבוטא
בשיחה שניהל בנערותו פיליפו עם מורהו האהוב,

)ולא בתכתיבי דת או מסורת אחרת( ,לכתוב
לציבור ולשוחח פנים אל פנים עם הזולת.
אנושיותו התבונית של האדם הרציונלי ,מתממשת
רק אם מתקיימת ההתחברות החברתית ביציאה

מן התחום הפרטי אל התחום הציבורי .מחשבות

אדם הנותרות בינו לבין עצמו בתחומו הפרטי,
פוריות ורבות ככל שיהיו ,אינן ביטוי לחופש
כי אם למחנק .האדם ,כפי שהאמין בכך מאקס

-

וובר )  (, 8זקוק לחברה על-מנת לממש את
אנושיותו במלואה .א,ך ככל שיעשה כן ,כולאת
אותו החברה בכלוב הברזל ,בחוקי הסדר החברתי
שלה .הדבר נכון בעיקר כשמדובר בחברה הדתית,
הטרום רנסנסית ,שבשליטת האינקוויזיציה,
בתקופתו של ג'ורדנו ברונו.
וכ,ך נותרו ג'ורדנו ,וינצ'נצ'ה ודודו הטוב והחכם

של ג'ורדנו ברונו ,טנסילו" ,אכולי וותרנות,
מאוכזבי מטרות ונטולי חלומות"( 9 ).
בשיחה בין הדוד טנסילו לבין חברו הוותיק,
המגיסטר וינצ'נצ'ה ,שאל אותו טנסילו במרירות:
 "בחבורה כזאת רצונך לכלוא את פיליפו?""לא לכלוא ,להכניס את גופו .רוחו לא תהיה
כבולה  .......אין אדם ,ויהיה זה האמן הגדול

בעולם ,שיכול לשקר לעצמו .לאחרים

 -ודאי! ...

אבל העולם רוצה להיות מרומה .הבה ,אפוא,
ונרמה אותו ••• )" Oך(

בחירות שעבורה שילם ג'ורדנו ברונו בחייו יש
גם אחריות ,שהוא לקח על עצמו ,לראות בכבתים
הדתיים והפילוסופיים מן העבר ,קריאה
להשתחררות מן המבגלות המקובלות .ראינו זאת
במשפטי הפתיחה .ברונו לקח על עצמו לפרש
מחדש את ההיסטוריה הדתית ואת הפילוסופים
היוונים שהיא ינקה מהם .הוא זכר בעל-פה
רבים מן הכתבים וזיכרונו הסלקטיבי עיצב את
מחשבותיו ואת הפרשנות שלו .הוא יצר את
ההיסטוריה מחדש ולפיכך יצר מחדש גם את
השלכותיה על ההווה.

האב וינצ'נצ'ה ,שאמר "דברי כפירה"" :בורא

העולם איננו מדקדק בצורת הפולחנות ,בפירושי
המילים ובהבדלים הדקים בין מנהגים .העיקר
הוא פגישת האדם עם אלוהיו .ואולי לא פחות
חשובה פגישת האדם עם האדם .אלה הם
העיקרים .כל היתר  -דברים משניים בחשיבותם.
דברים של מה בכך .ודווקא בדברים הטפלים אין
הכנסייה יודעת פשרות .אף רחמים אין היא

מכירה  .....אילו שמעו שיחה זו ,אילו מסרת על
שיחה זו למישהו ,הלהבות היו רוקדות סביבי.
לא .אל תאמר מילה .רציתי רק להשמיע בקול
רם את מחשבותיי ,שלא להיחנק אתן( 7 )".
החופש להשתמש בתבונה ,אם-כן ,מתממש אם
ניתן להפיץ ברבים את המחשבות שמקורן בתבונה
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בדרכו זו ,הוא חזר בשאלה ואיבד את אמונתו
הדתית ,כפי שלמד אותה מהכנסייה הקתולית.
ג'ורדנו ברונו איבד את זהותו כנזיר ,כעובד

האלוהים ,ואיבד את אלוהיו כדתי .מתוך חירות
מחשבתו הוא אף לקח על עצמו אחריות גדולה
מאין כמוה לאדם שגדל תחת הכנפיים המגוננות
מחד ומאיימות מאידך ,של הכנסייה הקתולית
דאז .הוא גילה צדדים חדשים בכתבי הדת
ההיסטוריים .משום כך חדל מלראות בהם כבתים
חתומים ומקודשים ולכן איבד את ההיבט הדתי
והמקודש שבהם והפך אותם לחומר פתוח ,וגמיש
לגילוי ועיצוב מחדש.

לפי עדי אופיר ,המוכנות להודות באי יציבותו
העקרונית של מה שאב,ד או של מי שאב,ד
והמוכנות להודות בתלות באבדן ,בעבודת
ההיזכרות ובמשטר ההשכחה" ,במלאכת הנמלימ
של איסוף העובדות ובעצלותו של הזיכרון,
הנתפס למה שמוכר כבר ,מוכנות זו היא ראשית
ההשתחררות מעריצותו של מה שאבד.
זה גמ הרגע שבו ההיסטוריה מתחילה להועיל
לחיימ ,או לפחות חדלה מלהזיק להמ ( 11 ") .. .

ג'ורדנו ברונו לא היה מוכן לשלמ את מחיר
ה"מחיקה"  -מחיקת החופש .הוא הועלה על
המוקד והלהבות רקדו סביבו ,כשהמראה שחתמ
את חייו היה אנטוניה ,אהובתו היפה .גופו נכבל
ונשרף לאפר .את רוחו רק אנחנו יכולימ לשחרר
לחופשי ,בזה שנזכור אותו .בכך שנקרא אודותיו
וניתן פומבי למחשבותיו ,בכך שכל אחד מאתנו
יתפוס את דמותו של האיש בצורה אישית ושונה.
ובלבד שלא ייהפך לקדוש מעונה שאין עליו
עוררין .אמ יהפוך לכזה לא נשתחרר מעריצות

ג'ורדנו ברונו אכן הודה באי יציבותה של משמעות
האל .הוא הכיר באי-קדושתמ של הכתבימ
הדתיימ שקודשו על ידי הוותיקן ,ואף הציע להמ
פרשנות תבונית כאלטרנטיבה לזו המסורתית
הקתולית .כיון שעשה כן ,הוא איבד גמ את
אלוהיו הקתוליימ ,אלוהי האינקוויזיציה והוותיקן .
וההכרה באבדן  -היא היא שהובילה אותו אל
החופש לחפש יצירה חדשה המבוססת ,על אהבת
התבונה חסרת הגבולות ,והמשוחררת מכבלי
הכנס י יה הקדושה ,ששלטונה ה י ה ללא עוררין .
האבדן העניק לרוחו של ברונו חופש לחפש לו
משהו אחר  ,שלא יהיה במקומו של מה שאבד,
אלא ההפך -שיהיה משהו אחר ,שיאפשר לחוש
את האבדן ולשמר אותו בחוויית המעבר מדתיות
לחילון .את תחושת האבדן ברונו ייקח עמו אל
מותו מבלי לוותר על הכאב שבו .

זיכרון אבדנו ונקבע אותו בזיכרוננו ,במקומ

לראות בו ביטוי לחופש במחשבה שאיננה ניתנת
לקיבעון.
"אילו היה יכול להחזיר את הגלגל אחורנית,
ההיה מתנהג כפי שנהג? בירר בשיטתיות את

הטיעונימ .לא ,לא היה משנה כהוא זה מדרכו.
האדמ לא לכבלימ נול.ד קשתה עליו נשיאת
כבלימ על גופו .שבעתיימ קשה נשיאת כבלימ
על הרוח  .הוא לא רצה להיות קדוש מעונה ,אך
לא הותירו לו שומ בררה .האמ מחשבתו וחייו
המ באמת חוליה נוספת במאבק הגדול למען
שחרור האדמ? היזכרו אותו?"

מקדרדת:
אופיר ,ע .

אבדן הוא "היעלמות שבה אי-אפשר להעמיד
את מה שנעלמ על הופעת דבר מה חלופי.
כשלנעלמ אין תחליף  ,וכל עוד אין לו תחליף,
מדובר

באבדן ( 12 ") .

"שקט פנימי עמוק השתלט על ג'ורדנו ברונו .
לא הייתה בו הרגשה של נכנעות  ,ייאוש ,חוסר
אונימ .השיחה עמ הקרדינל") ,מטעמ
האינקוויזיציה  ,לאחר גזר דין מוות של
האינקוויזיציה( "הביאה אותו לגיבוש מוצק של
רעיון חופש המחשבה והדעה .למעשה איננו

נאבק על עולמו ,אהבתו ואלוהיו  .הזכות לחשוב,
דמיונו ורוחו נדדו למרחבי הזמנימ .אין כוח
שיוכל לכבול את הרוח ,ותמיד ינסו .אלה שבידיהמ
השררה והמכשירימ ,תמיד ינסו לכבול את הרוח.
תדיר ילמדו אותמ לקח :כל כוחמ לא יספיק
להמ  ... ..שיטות ההפחדה לא הבהילו אותו .
לא היה אכפת לו ' .מה ערך למחשבותי,ך אמ לא
תחיה?'  -אמר לו לבסוף סן סוורינה ' -חיימ
תמורת

מחיקה! ( 13)'lI

) , ( 2000

"אברן"  ,הארץ,

-

מוטף הטפריס ,

. 24 .11 .2000
בשארה ,עזמי ) .עורן וכותב המבוא(,

) (, 1997
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