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 אמר החכם: "מי שפותח מלאכתו בחוט אחר,
את האריג כולו גורע".

—קונפוציוס, 'מאמרות', פרק שני, טז
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הקדמה
מאת  אסף שגיב

הפנטזיה  לדידם של מיליוני קוראים בכל רחבי העולם, ק"ס לואיס הוא  מיצירות  אחת  של  מחברה  ובראשונה  בראש  	
הפופולריות ביותר במאה העשרים — הכרוניקות של נרניה, סדרה בת 

אנגלים  ילדים  חבורת  קורותיה של  את  המגוללת  ספרים,  שבעה 

ומכושפת. הצלחתם המסחררת של הספרים הללו  דמיונית  בארץ 

קיבעה את מעמדו של לואיס בפנתיאון שבו חברים גם לואיס קרול, 

סופר מחונן,  רק  היה  לואיס לא  רולינג. אבל  וג"ק  טולקין  ג'ר"ר 

הדמויות  גם אחת  היה  הוא  הדמיון;  הטווה עלילות המציתות את 

הבולטות בספרות הדתית של הזמן האחרון. ציבור גדול של קוראים, 

המתלבטים בשאלות של אמונה, מצא בו מופת של כתיבה בהירה, 
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משכנעת וחדורת להט, המסמנת נתיב של ביטחון רוחני בעולם חדור 

ספקות. לא בכדי כונה לואיס "האּפוסטול אל הסקפטיים". 

ביטול האדם הוא חיבורו ההגותי החשוב ביותר של לואיס. בניגוד 

לספרים אחרים פרי עטו, חיבור זה אינו נושא אופי דתי ואין בו שמץ 

של הטפה נוצרית. זהו כתב אישום פילוסופי, המזהיר מפני פשיטת 

הרגל הרוחנית שאליה מובילות מגמות אפנתיות מסוימות במחשבה 

המודרנית. הביקורת שמשמיע לואיס לא נפלה על אוזניים ערלות: 

קוראים רבים טענו — ועודם טוענים — כי ספרון דק גזרה זה טלטל 

את עולמם ושינה את חייהם. ועם זאת, נדמה שהשיח האינטלקטואלי 

בישראל לא היה מודע עד כה לקיומו. יש לקוות שמצב זה יבוא כעת 

על תיקונו, עם תרגומו של ביטול האדם לעברית: לקורא הישראלי 

ניתנה כעת ההזדמנות לערוך היכרות עם הוגה דעות רב־השפעה, 

אשר בדמותו התמזגו חריפות מחשבתית, שיעור קומה מוסרי וכשרון 

כתיבה מן המעלה הראשונה.

קלייב סטייּפלס לואיס — או ג'ק לואיס, כפי שהעדיף להתקרא — 

ג'יימס  1898, לאלברט  נולד בבלפסט שבאירלנד, ב־29 בנובמבר 

ובת  מתמטיקאית  אוגוסטה,  ולפלורה  משטרתי,  פרקליט  לואיס, 

לשושלת של אנשי כנסייה אירים. קלייב היה קרוב במיוחד לאמו, 

שנטעה בו את אהבת הספרים ועודדה אותו ללמוד צרפתית ולטינית 

בגיל צעיר. מותה ממחלת הסרטן ב־1908 הביא את הקץ על האווירה 

המשפחתית הפסטורלית ששררה בבית לואיס עד אותו זמן. חודש 

לאחר מכן נשלחו קלייב ואחיו לפנימייה באנגליה. בשנים הבאות 
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פרק א

אנשים ללא בית חזה

 הוא ציווה אפוא להרוג 
ואת הילדים הקטנים שחט

—מזמור לחג המולד

המוצא  מסופקני אם אנחנו נותנים את דעתנו די הצורך על חשיבותם  כנקודת  בחרתי  לכן  בסיסיים.  לימוד  ספרי  של   

ובנות  ל"בנים  המיועד  ספרות  להוראת  ספרון  האלה  להרצאות 

)שניים  האמור  הספר  שלמחברי  סבור  איני  וי"ב".  י"א  בכיתות 

במספר( הייתה כוונה להזיק, ועליי להודות להם, או למוציא לאור 

זה, אין לי  שלהם, על ששלחו לי עותק ממנו חינם אין כסף. עם 

אפילו מילה אחת טובה לומר בשבחם — והרי לכם מצב מביך למדיי. 

כמיטב  וצנועים שעשו  פעילים  מורים  שני  להוקיע  רצון  לי  אין 

השגתם, אך איני יכול להחריש בעניין המגמה האמיתית של חיבורם, 

כפי שאני מבין אותה. אשתמש אפוא בשמות בדויים. אותם אכנה 
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הספר הירוק. ברם, מבטיחני לכם  גאיוס וטיטיוס ואת ספרם אכנה 

שספר כזה אכן קיים, ומצוי על מדפיי. 

בפרק השני בספרם מביאים גאיוס וטיטיוס את הסיפור הידוע על 

קולרידג’ ליד מפל המים. בוודאי תזכרו שבמקום נכחו שני תיירים; 

"יפה";  אותו  כינתה  והאחרת  "נשגב"  למפל  קרא  מהם  שאחד 

ושקולרידג’, בינו לבינו, קיבל את הדעה הראשונה ודחה את השנייה 

זה  וזו פרשנותם של גאיוס וטיטיוס: "כשאמר האיש  בשאט נפש. 

נשגב, נראה שהוא אומר משהו על המפל... לאמיתו של דבר... לא על 

המפל דיבר, אלא על רגשותיו שלו עצמו. בעצם אמר האיש יש לי 

יש לי רגשות  ’נשגב', או בקיצור,  רגשות הקשורים בתודעתי במילה 

נשגבים". הנה כי כן, מספר רב של שאלות עמוקות באות כאן על 

פתרונן בתמציתיות רבה. אולם המחברים עדיין לא סיימו לומר את 

דברם. הם מוסיפים: "הבלבול הזה נוכח כל הזמן בשפה כפי שאנו 

משתמשים בה. נדמה לנו שאנחנו אומרים משהו חשוב ביותר על 

משהו אחר, ולאמיתו של דבר אנו אומרים רק משהו על הרגשות 

שלנו".1 

קודם שנבחן את הסוגיות העולות מן הִּפסקה הקטנה והחשובה 

לסלק  עלינו  וי"ב"(,  י"א  ל"כיתות  להזכירכם,  )המיועדת,  הזאת 

מדרכנו בלבול פעוט שגאיוס וטיטיוס נכשלו בו. גם מנקודת מבטם 

שלהם — מכל נקודת מבט מתקבלת על הדעת — לא ייתכן שהאיש 

האומר זה נשגב התכוון לומר יש לי רגשות נשגבים. גם אם נקבל את 

ֶשֹגֶב אינן תכונות של הדברים עצמם, אלא  ההנחה שתכונות כמו 

את  המעוררים  הרגשות  הרי  עליהם,  שלנו  הרגשות  של  השלכה 
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נספח

דוגמאות ל'טאו'

לידיו של אדם שאינו היסטוריון מקצועי. הרשימה אינה  ההמחשות האלה לחוקי הטבע לוקטו ממקורות המזדמנים בנקל  	
מתיימרת להיות ממצה. הקורא בוודאי ישים לב שמחברים כגון לוק 

הברית  והּוקר, שכתבו במסגרת המסורת הנוצרית, מצוטטים לצד 

כוונתי לאסוף  זה היה אבסורד, כמובן, אילו הייתה  החדשה. דבר 

עדויות לטאו שאינן תלויות זו בזו. אך )א( אינני מנסה להוכיח את 

טיעון בדבר הסכמה כללית. תקפותו אינה בת־ תקפותו באמצעות 

הסקה. מי שאינו רואה את הרציונליות שבו, גם הסכמה גורפת לא 

תלויות  בלתי  ראיות  בליקוט  )ב(  את תקפותו.  לו  להוכיח  תספיק 

טמונה ההנחה המוקדמת שה"ציביליזציות" בעולם קמו בנפרד זו מזו, 

או אפילו שהאנושות הופיעה בכדור הארץ בכמה מאורעות נפרדים. 
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כזאת מפוקפקות  והאנתרופולוגיה המתחייבות מהנחה  הביולוגיה 

יותר  התקיימה  בהיסטוריה  פעם  שאי  ודאות  שום  אין  ביותר. 

מציביליזציה אחת )במובן הנדרש(. אפשר לטעון, לכל הפחות, שכל 

ציביליזציה שאנחנו פוגשים נגזרה מציביליזציה אחרת, ובסופו של 

כמו  או  מדבקת  מחלה  כמו  "נישאה"   — ויחיד  אחד  ממקור  דבר 

השלשלת האפוסטולית.*

1. חוק עשיית הטוב לכל

)א( על דרך השלילה 

"לא הרגתי בני אדם" )מצרי קדום. מתוך וידויה של הנפש הצדיקה, 

	Encyclopedia of Religion and Ethics,	vol.	v,,  ספר המתים. ראה	

478	p.. להלן אנציקלופדיה לדת ואתיקה(.

"לא תרצח" )יהודי קדום. שמות כ:יג(.

"אל תטיל מורא על בני אדם שמא יטיל אלוהים את מוראו עליך" 

 H.R.	Hall,	Ancient	History .מצרי קדום. העיקרים של פתחחותפ(

המזרח  של  קדומה  היסטוריה  להלן   .of the Near East,	 p.	 133n

הקרוב(.

"בנאסטרונד ]בשאול[ ראיתי... רוצחים" )נורדי קדום. וֹולֹוסָּפה 38, 39(.

* השלשלת הרציפה שהנציחה את מסירת התורה הנוצרית מישו לשליחיו )האפוסטולים( 
ומהם להגמונים. 
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"לא המטתי סבל על אחיי בני האדם. לא גרמתי לתחילתו של כל 

קדום.  )מצרי  מי שעבד בשבילי"  בעיניו של  יום להיראות מפרך 

ה,  כרך  ואתיקה,  לדת  אנציקלופדיה  הצדיקה.  הנפש  של   וידויה 

עמ' 478(. 

"לא חמדתי" )מצרי קדום. וידויה של הנפש הצדיקה. אנציקלופדיה 

לדת ואתיקה, כרך ה, עמ' 478(.

"מי שהרהורי דיכוי בלבו, סופו שביתו ייחרב" )בבלי. מזמור לַׁשַמׁש. 

אנציקלופדיה לדת ואתיקה, כרך ה, עמ' 445(. 

	Paul .האדם האכזר והמכפיש, אופיו כשל חתול" )הינדו. חוקי מאנו"

6	p.	i,	vol.	Janet, Histoire de la Science Politique,. להלן תולדות(.

"לא תוציא דיבתו של אדם רעה" )בבלי. מזמור לַׁשַמׁש. אנציקלופדיה 

לדת ואתיקה, כרך ה, עמ' 445(. 

"לא תענה ברעך עד שקר" )יהודי קדום. שמות כ:יג(. 

)הינדו.  כדי לפגוע באדם כלשהו"  בה  פיך מילה שיש  יהגה  "אל 

ז'אנה, תולדות, עמ' 7(.

"הִאם... תקע טריז בין אדם ישר למשפחתו? האם פילג שבט מלוכד?" 

לדת  אנציקלופדיה  כישוף.  לוחות  מתוך  חטאים  רשימת  )בבלי. 

ואתיקה, כרך ה, עמ' 446(.  

"לא גרמתי רעב. לא גרמתי בכי" )מצרי קדום. אנציקלופדיה לדת 

ואתיקה, כרך ה, עמ' 478(. 




