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״הדף הפגאני״ בשירת 
הנזיר

 אהבה וקריאה במנזרי צרפת סביב שנת 1100*

עמוס ברונר

מאמר�זה�עוסק�באב�המנזר�בודרי�מבורגיי�שבצרפת�ובמכתבי�האהבה�השיריים�שכתב�
לנשים�בסוף�המאה�האחת�עשרה�ובתחילת�המאה�השתים�עשרה.�באמצעות�בחינת�
ההקשר�החברתי�של�המכתבים�אנסה�לבאר�את�מערכת�היחסים�האמיתית�בין�בודרי�
נועדה�ללמד�אותן� נזירות�צעירות� לנמענותיו,�ולהראות�שההתכתבות�של�בודרי�עם�
לקרוא�ולחבר�שירה�לטינית.�לאור�תפקידו�כמעין�מורה,�ובאמצעות�קריאה�צמודה�של�
שירתו,�אבחן�את�משמעות�האהבה�בהתכתבות�זאת,�ואת�האופן�שבו�הדריך�בודרי�את�

נמענותיו�בקריאת�הספרות,�ובקריאת�העולם.

אינטלקטואלית  התחדשות  של  תקופה  ה־12׳,  המאה  של  ׳הרנסנס  על  נכתב  כבר  רבות 

תוססת ברחבי אירופה. זירה חשובה של פריחה אינטלקטואלית זאת התבססה בעמק הלואר 

)Val de Loire( שבצפון־מערב צרפת. אזור זה התאפיין  בלימוד הספרות והשירה הקלאסית, 

ואף נעשה באותה תקופה למעין בירה של כתיבת שירה בסגנון הקלאסי. המשורר בודרי 

עם  נמנה  בלטינית(   Baldricus Burgulianus בצרפתית;   Baudri de Bourgueil( מבורגיי 

אנשי הדור הראשון של הרנסנס של המאה השתים עשרה באזור. בודרי, יליד שנת 1045 או 

1046, כיהן כאב מנזר בבורגיי ש שבליבו של עמק הלואר מסביבות השנה 1080 ועד שמונה 

לארכיבישוף של דול בברטאן בשנת 1107, שם כיהן עד מותו ב־1130. בין כתביו מצויה 

מאבריסל  רוברטוס  הקדוש  חיי  ואת  הראשון,  הצלב  מסע  את  המתארת  חשובה  כרוניקה 

באוניברסיטה  להיסטוריה  בחוג  תשע"ז  בשנת  שנכתבה  מחקרית  סמינריונית  עבודה  על  מבוסס  המאמר   *

העברית בהנחיית ד"ר איילת אבן־עזרא.



עמוס�ברונר 8

במחקר,  עניין  עוררה  שאף  ביותר,  המקורית  יצירתו  זאת,  עם   .)Robertus de Abrisselo(

היא קובץ השירים שחיבר בעת כהונתו כאב מנזר. הקובץ כולל שני סוגי שירים: הקדשות 

קבורה ומכתבים. הקדשות הקבורה שלו אינן  שונות במיוחד משירים דומים של בני זמנו. 

ואולם ה"שירים־מכתבים" )poems-letter(, כפי שמכנה אותם ג׳רלד, יוצאי דופן בהשוואה 

בקובץ  אמנם  נשתמרו  אלה  שירים־מכתבים  התקופה.  בנות  אחרות  ספרותיות  ליצירות 

השירים של בודרי לצד שאר שיריו, אך הם שימשו במקור גם כאיגרות של ממש. הם נשלחו 

רק  לא  אפוא  מדובר  הכיר.  שבודרי  ונשים  אנשים  נמעניהם,  בידי  והתקבלו  נמענים  אל 

בשירה, אלא בהתכתבות לכל דבר ועניין.

רוב  אחד הדברים שמייחדים את שירת בודרי הוא התכתבותו הענפה עם נשים. אמנם 

מוחלט מהשירים־מכתבים שלו ממוענים לגברים, אולם עצם העובדה  שכמה מהאיגרות 

נכתבו למספר נשים  היא יוצאת דופן וחדשנית. למעשה, להתכתבויות של בודרי ושל אחד 

במאות  תקדים  שאין  כמעט  נשים  עם   ,)Marbodus Redonensis( מרן  מרבודוס  מידידיו, 

השנים שקדמו לו., שלא כמו מכתבים־שירים בין גברים, המוכרים לנו לאורך ימי הביניים, 

לפחות ממה ששרד עד ימינו נראה ששירי בודרי לנשים היו חדשניים ונועזים למדי, משום 

שלא התקשרו לשום מסורת ארוכה של כתיבת מכתבים שיריים לנשים. אף שרוב מוחלט 

 239 מהשירים־מכתבים בקובץ נכתבו בידי בודרי, שניים מהם ממוענים אליו, ובהם שיר 

שנכתב בידי הנזירה קונסטנצה.א כיוון שמאמר זה מתמקד בהתכתבות של בודרי עם נשים, 

התכתבותו עם קונסטנצה תידון כאן בהרחבה.

 מאפיין ייחודי נוסף של שירי בודרי הוא השימוש האינטנסיבי בשירת המשורר הרומי 

אובידיוס. אין ספק כי  אובידיוס היה משורר פופולרי מאוד בימי הביניים, אך שירתו של  

ולמעשה מדובר בדור הראשון של  בודרי מקדימה מעט את הפריחה האובידיאנית הזאת, 

שירים שניכרת בהם השפעה אובידיאנית חזקה. קיימות עדויות מאותה התקופה על שירה 

בסגנון אובידיוס, באך שירה זו לא שרדה, כך ששירת בודרי מהווה דוגמה מוקדמת לכתיבה 

אובידיוס,  הפגאני  מהמשורר  האינטנסיבית  השאילה  יחיד.ג  יד  שבכתב  הגם  זה,  בסגנון 

מספור השירים הוא על פי המהדורה של אברהמס. במחקר עלתה טענה כי את תגובתה של קונסטנצה חיבר  א 

בפועל בודרי בעצמו. טענה זאת מתבססת הן על הדמיון בין שני המכתבים הן על הבקיאות המרשימה שמחבר 
התגובה מפגין בכתבי אובידיוס ובשירה הקלאסית בכלל, בקיאות שאינה עומדת לכאורה בקנה אחד עם השכלת 
את  את  מקבלת  טוטן   .)2004( טוטן  ראו:  המכתב  של  באותנטיות  יותר  מפורט  לדיון  תקופה.  באותה  הנזירות 

קונסטנצה כמחברת המכתב, ובעקבותיה גם אני.
דוגמה טובה לעדות שכזאת מופיעה באוטוביוגרפיה של גיבר מנוז׳ן )Guibert de Nogent(, בן תקופתו  ב 

של בודרי, המעיד על עצמו שנהג להשתעשע בכתיבת שירים בסגנון אובידיוס, ושתחביב זה היה נפוץ בקרב 
נזירים. ראו: Guibertus, de vita sua, ספר 1 פרק 17. הספר קיים גם בתרגום לאנגלית, ראו: בנטון )1970(, 

עמ׳ 87.
ראו: קנטלה )2012(, עמ׳ 9. לשיר 196 )לרוזנת אדלה, בתו של ויליאם הכובש( יש מסורת כתבי יד נפרדת.  ג 

ראו: אוטר )2001(, 63.
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במיוחד משירתו הארוטית, מעניינת במיוחד כאשר מדובר בדמות דתית כאב מנזר. ואכן 

במכתבי בודרי, הן לגברים הן לנשים, יש מינון לא זניח של שפה ארוטית. מכך עולה השאלה 

מדוע אב מנזר, אשר רבים מנמעניו היו נזירים, נזירות או אנשי כנסייה אחרים, השתמש 

בלשון הסותרת לכאורה את האתוס הנזירי. המצב מסתבך עוד יותר מאחר שפעמים רבות 

אותם מכתבים המכילים שפה ארוטית מבוססים על המודל המסורתי של איגרות ידידות בין 

נזירים, ומצהירים על עצמם כעל מכתבי אהבה נוצרית טהורה. אין זה מפתיע אפוא שעיקר 

המחקר על שירי בודרי מוקדש לפתרון חידה זו. 

בחינת המכתבים של בודרי על הרקע החברתי הממשי של הנמענות שלהם עשויה לעזור 

בהבנת משמעותה של ההתכתבות שלו, לפחות עם נשים. ומנגד היא יכולה ללמד רבות על 

חייהן של נמענותיו. חשיפת מהותה הפדגוגית של מערכת היחסים בין בודרי לבין נמענותיו 

תאפשר להבין יותר לעומק מה הציע להן בודרי, ולהעביר את הדיון במכתבים הלאה, אל 

מעבר לדיכוטומיה של "אהבה רוחנית" ו"אהבה גופנית".

 )Bayeux( איור 1. שטיח באייה
לפי אחת הסברות, זהו אחד השטיחים שבודרי מתאר בשירו לרוזנת אדלה, בת ויליאם הכובש. בסצנה שבאיור תוקפים 

הנורמנים את דול )Bretagne-Dol-de(, לימים מושבו של בודרי כארכיבישוף, אך דוכס ברטאן בורח מחלון הטירה

א. סוגי האהבה השונים בשירת בודרי

בשירים־מכתבים של בודרי מבורגיי, במיוחד באלו מהם הממוענים לנשים, אפשר להבחין 

במתח בין שני סוגי אהבה. מצד אחד בודרי, שהיה אב מנזר בעת כתיבת השירים, ושפרט 

החשיבות  את  בפניהן  והדגיש  חזר  נזירות,  הן  אף  היו  נמענותיו  כל  בלואה  רוזנת  לאדלה 

שבשמירה על בתוליהן. כך למשל הוא מפציר באגנס, אחת מנמענותיו:א "בתולין שטומאו, 

אף פעם אי אפשר להחזירם ]...[ שמרי, לפיכך, על בתולייך, אשר בזכותם את חזקה" )שיר 

בזהותן של הנמענות למכתביו של בודרי אדון בהרחבה בהמשך. א 
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21–23(.א את מוריאל הוא משבח: "בכך שאת בזה לטינופת של הבשר בלב  200, שורות 

17–18(. במכתב  198, שורות  )שיר  אוהבת את התכלית של קדושת הבתולין"  איתן, את 

לססיליה, בתו הנזירה של ויליאם הכובש )ואחותה של הרוזנת אדלה( הוא מפאר את בתוליה: 

"הו בתולה מלכותית ]...[ אשר גזרתך היפה, יחד עם אהבת בתולייך וצניעות הליכותייך 

מפארות אותך בהלל רב" )שיר 197, שורות 1–6(. אם כן, קריאה קצרה במכתביו של בודרי 

לנזירות מדגימה בבירור את החשיבות שהוא מייחס במוצהר לשימור בתוליהן.

מאחר שהמכתבים־שירים של בודרי הם מכתבי אהבה, אין זה מפתיע שהוא מתאר את 

אהבתו לנמענותיו כאהבה רוחנית־דתית המבוססת על צניעות מידות ובתולין. לאגנס הוא 

האוהבים, שכן  באדון מרוממת את  נוצרה  נוצרת בכריסטוס. אהבה שכבר  "אהבה  כותב: 

הוא  6–8(. במכתבו הראשון לקונסטנצהב  200, שורות  )שיר  ללא האל קורסת כל אהבה" 

כותב: ״זכרי, בתולה, את הוראתי, למען תאהבי את נדר הבתולין הכפולים ]...[ מלבד זאת, 

אני מבקש שלא תשכחיני, יחדי לי את ליבך ואת הכבד שלך״ )שיר 204, שורות 47–51(. 

יש אפוא קשר הדוק בין נדר הבתולין של קונסטנצה לבין הידידות שבודרי מציע לה. אם 

כן, האהבה שמציע בודרי לנמענותיו היא אהבה רוחנית, המתכחשת ל״טינופת של הבשר״. 

נראה כי אין זה מקרי שהוא כותב כמעט רק לנזירות, שכן אהבתו לנשים כרוכה, כך נדמה, 

בנדרי בתולין. גם האישה הנשואה היחידה שהוא כותב לה, אדלה, מוצגת כצנועה וחסודה 

במיוחד. 

לביטוי  טעונה  ארוטית  בשפה  דווקא  בודרי  של  השימוש  אפוא  מפתיע  אלה  בתנאים 

במכתב  היפה״.  ״גזרתה  גם  אלא  בתוליה,  רק  לא  מפארים  למשל,  ססיליה,  את  אהבתו. 

הנשי״(,  ״קולה  יופי  )ואת  הפיזי  יופייה  את  משבח  הוא  המשוררת   )Muriel( למוריאל 

אך  כזה,  במשחק  איתי  התנסתה  לא  נערה  ״אף  אחרת:  לבתולה  כתב  לא  ומוסיף שמעולם 

שורות   ,199 )שיר  שתציעי״  לאן  ללכת  אסרב  ולא  ידוע,  לא  בשביל  ללכת  תכריחיני  את 

40–42(. הן בטענתו כי מוריאל היא נמענתו הבלעדית והראשונה, הן השפה שבה הוא נוקט 

לתיאור הפגישה המיוחלת ביניהם – למשל השימוש בפועל ״לשחק" )ludere( – מצביעות 

על אהבה אחרת מזו הרוחנית, המופיעה מוקדם יותר באותו המכתב. בשורות 17–18 בודרי 

 dura( מדבר על דחיית הבשר. אך בשורות 19–20 הוא כבר משתמש בביטוי ״נערה קשה״

puella( הלקוח מהמסורות של שירת האהבה הרומית, ומתייחס לאישה המסרבת לניסיונות 

של   )ars amatoria( האהבה"  מ"אומנות  לקטע  כאן  רומז  בודרי  מאהבה.  של  הפיתוי 

אובידיוס, שבו המשורר מציע למאהב לכתוב מכתב ל״נערה הקשה״, ומסביר שגם הנערה 

הקשה ביותר תיכנע בסופו של דבר למאהב שלה. אם כן, בעוד במכתב בודרי מצהיר שהוא 

במאמר זה כל התרגומים משירת בודרי הם של המחבר. א 

בודרי כתב לקונסטנצה שני מכתבים, שיר 204 ושיר 238. רק למכתב השני, שיר 238, השתמרה תגובתה  ב 

של קונסטנצה, שיר 239.
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מציע למוריאל אהבה רוחנית המבוססת על היותה נזירה בתולה )ובמקרה זה גם על היותה 

שימוש  באמצעות  במיוחד  ארוטיות,  ברמיזות  גם  משתמש  הוא  הרי  מוכשרת(,  משוררת 

בשפה אובידיאנית וברמיזה לשירי אובידיוס. 

זוג המכתבים  בבירור.  זה  ניכר מתח  קונסטנצה  בודרי עם  גם בהתכתבות הכפולה של 

זוגות  בין השאר,  )heroides(, המכיל,  מבוסס על אוסף שירים של אובידיוס, ה"גיבורות" 

ארוטי  ניחוח  להתכתבותם  מעניקים  וקונסטנצה  בודרי  למאהבת.  מאהב  בין  מכתבים 

שמתבטא לא רק בהתבססותם על מודל שירי ארוטי, אלא ברמיזות רבות. כך, למשל, בודרי 

מדמיין את קונסטנצה אוחזת בקלף העירום בידה העירומה )שיר 239, שורה 12(, מגע של 

עור בעור אשר מרמז למגע מיני. והיא, מצידה, תוחבת את המכתב אל בין שדיה )שיר 239, 

שורות 9–10(. מנגד הוא מעודד את קונסטנצה להישאר בתולה ולהיות כלת האל: ״לפיכך 

מכתבי מנסה ]להשיג[ את הדבר הנשגב ביותר הזה, שתחיי בתולה, בתולה המרצה את האל״ 

)שיר 238, שורות 135–136(,א והיא מצהירה: "הייתי טהורה, טהורה אני עכשיו, אני רוצה 

לחיות טהורה" )שיר 239, שורה 126(. אפשר אפוא לראות שבזוג מכתבים זה מופיעה אותה 

כפילות המופיעה במכתבים האחרים.

המוצהרת  הרוחנית  האהבה  האהבה,  סוגי  בשני  קונסטנצה(  )ושל  בודרי  של  המשחק 

והאהבה הגופנית הנרמזת, מעורר עניין רב במחקר. האם הרמזים לאהבה הגופנית מערערים 

את האהבה הרוחנית? האם האהבה הרוחנית נמצאת במכתבים כדי להגן על המשורר )או 

דווקא  שמא  או  הגופנית?  האהבה  היא  האמיתית  והמשמעות  ביקורת,  מפני  המשוררת( 

במילים  לה?  לסייע  רק  נועדה  המרומזת  הגופנית  והאהבה  העיקר,  היא  הרוחנית  האהבה 

אחרות, ברור לכול שבודרי )וכאמור, גם קונסטנצה( משתעשע בשיריו במשחק עדין, אך 

לגברים  בשיריו  גם  כך  משחק  שבודרי  מאחר  במחלוקת.  שנויה  זה  משחק  של  משמעותו 

לגברים.  זה בהקשר כתיבתו  בנושא התמקד במתח  ניכר מהדיון  חלק   ,)38 )למשל בשיר 

הרוחני.  לאלמנט  לאשר  יותר  רבה  חשיבות  בשירה  הארוטי  לאלמנט  שייחסו  חוקרים  היו 

ל"תת־תרבות  עדות  בודרי  בשירי  רואה  אשר   ,)Boswell( בוזוול  ג׳ון  במיוחד  בכך  בולט 

אל   .1150 לשנת   1050 שנת  בין  לטענתו,  שפרחה,   )gay subculture( הומוסקסואלית" 

כתיבתו של בודרי לנשים כמעט אין בוזוול מתייחס, ונראה שאינו מתעניין בה. עמדה דומה 

 )Holsinger( וכן ברוס הולסינגר ,)Pugh( בכל הנוגע למכתביו לגברים נוקטים גם טייסון פיו
 .)Townsend( ודיויד טאונסנד

האהבה  את  המדגישה  אחרת,  פרשנות   )Jaeger( ייגר  סטיבן  מציע  זו,  לקריאה  בתגובה 

הרוחנית על פני האהבה הארוטית. ייגר מציע את המושג "ennobling love", אשר בהיעדר 

בתרגום מכתבים 238 ו־239, התכתבותם של בודרי וקונסטנצה, נעזרתי בתרגומו האנגלי של ג'רלד בונד.  א 

ראו: בונד )1995(, עמ' 170–193.
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מושג מדויק מקביל בעברית אתרגמו ל"אהבה מרוממת". מדובר בצורת התנהגות פומבית 

בין בני המעמדות הגבוהים אשר מטרתה להרעיף כבוד וערך על האוהבים ולרומם אותם. 

לפיכך אהבה מסוג זה מבוססת על הרעיון הקיקרוניאני של הידידות, דהיינו אהבת הסגולה 

שבנאהב.א על פי ייגר, אף שסנטימנט זה מובע באמצעות סמנטיקה של תשוקה, אין פירוש 

המרוממת  אהבתם  את  מנסחים  האוהבים  כאשר  בעיניו,  מינית.  בתשוקה  שמדובר  הדבר 

הרוחנית,  אהבתם  את  מעצימים  למעשה  הם  תשוקה  ומלאת  עזה  משיכה  של  במונחים 

האהבה  שפת  את  שואל  האוהב  אחרות,  במילים  שבנאהב.  הסגולה  אהבת  על  המבוססת 

הגופנית, אהבה המאופיינת באינטנסיביות ובמשיכה עזה, כדי להעצים יסודות אלה באהבתו 

ייגר מביא תקדימים לשימוש בשפה ארוטית בשירות האהבה המרוממת בחצר  הרוחנית. 

ללימוד  ככלי  המרוממת  באהבה  להשתמש  האפשרות  על  מצביע  הוא  השאר  בין  ובמנזר. 

ולחינוך: המורה מנצל את אהבתו הרוחנית כדי לרומם את ערכו של התלמיד. בעיני ייגר, 
שירתו של בודרי לגברים תואמת לעיתים קרובות שימוש זה. 

באשר למכתבי בודרי לנשים, ייגר סבור כי מדובר בחריגה משמעותית ממסורת האהבה 

המרוממת. לטענתו, עד זמנם של בודרי ובן תקופתו ונמענו מרבודוס מרן, הייתה האהבה 

המרוממת מוגבלת לגברים בלבד. כתיבתם של מרבודוס ושל בודרי לנשים הייתה אפוא 

המאה  בן   )Venantius Fortunatus( פורטונאטוס  לונאנטיוס  פרט  בסוגה.  מהפכני  חידוש 

השישית, קשה לחשוב על מקבילה מוקדמת לשירים־מכתבים של בודרי )ומרבודוס( לנשים. 

בעיני ייגר, ברגע שנשים נכנסו לעולם האהבה המרוממת היא עברה טרנספורמציה, ובסופו 

של דבר הפכה ל"אהבה החצרונית". על פי טענה זאת אהבה בין גבר לאישה נחשדה תמיד 

כמינית, ואילו אהבה בין גברים נתפסה בידי קוראיה כלא־מינית, בניגוד גמור לפרשנותו 

של בוזוול ושל אחרים. עם כניסת הנשים למעגל האהבה המרוממת נכנס אליה גם החשד 

לאהבת הגוף, ולכן נוצר צורך באידיאל חדש, כזה שיוכל למזג בין האהבה הגופנית לאהבה 

הגיבורה  של  המינית  האהבה  שבאמצעותה  החצרונית,  באהבה  התחברו  אלה  הרוחנית. 
מקבלת גם מטען רוחני.ב

לא לחינם המתח בין סוגי האהבה בשירת בודרי עורר פרשנויות סותרות. רב־המשמעות. 

כדי להבין בכל זאת את משמעותם של השירים עבור כותבם, עבור הנמענים והנמענות, 

ועבור הקהל הימי־ביניימי שלהם, יהיה זה מועיל לבחון את זהותם של הנמענים יותר מקרוב. 

ניסיון שכזה עשתה פטרה אייגנר )Aigner( שביקשה לברר את טיבה של "קהילת הלמדנים" 

שבודרי היה חלק ממנה. אך "קהילת הלמדנים" שלה חפה כמעט לחלוטין מהתייחסות לנשים 

לדיון בהיבטים קיקרוניאניים בשירת בודרי, ראו קנטלה )2012(. אודות תפיסת קיקרו את הידידות, ראו   א 

קיקרו "על הידידות" אצל פלקונר )1923(. אודות  האהבה המרוממת, ראו ייגר )1999(, עמ' 6–7.
לדיון נוסף בשירת בודרי כציון דרך בהתפתחות האהבה החצרונית ראו: ייגר )1999(, עמ' 184–197; קנטלה  ב 

)2012(, עמ' 28.
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הנמענים  את  בקצרה  מתארים   )Brower( בראואר  וסוזנה  בונד  גם  איתן.  התכתב  שבודרי 

והנמענות של שירי בודרי. אך נראה שכמעט שאין דיון בנמענות כקהילה למדנית. ניסיון 

את  להבהיר  עשוי  בודרי,  לבין  בינן  היחס  היה  ומה  האלו,  הנשים  היו  מי  יותר  טוב  להבין 

המשמעות החמקמקה של שיריו, וכן את ההקשר שלהם. בהכריזו על המהפכה שבהכנסת 

נשים לעולם האהבה המרוממת עושה זאת ייגר באמצעות בחינת הגברים אשר הזמינו אותן 

להצטרף לעולם הזה. אך כדי להבין את השירים טוב יותר ראוי לבחון גם את הנשים, גם 

כשתפקידן הוא נמענות, ובמיוחד מאחר שאחת מהן היא גם משיבה.  

ב. ֶאמה וקהילת הנזירות הלומדות

כדי למקם טוב יותר את נמענותיו של בודרי בתוך ההקשר שלהן, כדאי קודם כול לבחון 

אותן כחלק מכלל הנמענים, נשים וגברים כאחד, ורק לאחר מכן בנפרד מהגברים. בודרי 

כתב למגוון של אנשים. בשירים־מכתבים שלו )כלומר לא בהקדשות קבורה( פנה בודרי 

כתב  הוא  כך  על  נוסף  בשיר.  מופיע  שמם  אשר  נמענות  או  נמענים  ושישה  שלושים  אל 

פיקטיביים.  לנמענים  מכתבים  זוגות  ושני  אנונימיים,  לנמענים  מכתבים  ואחד  עשרים 

הוא כתב לחמישה  כך למשל  נזירים.  או  כנסייה  היו אנשי  רבים מנמעניו  שלא במפתיע, 

מעניין  ונזירות.  נזירים  של  רב  ולמספר  אחד  לארכידיאקון  בישופים,  או  ארכיבישופים 

הקתדרלות,  של  הספר  בתי  של  שונה  מעט  מחוג  משכילים  עם  גם  התכתב  הוא  כי  לציין 

וביניהם עם גרלדוס מלודון, גודפרדוס מריימס, מרבודוס מאנז'ה, ומורה בשם תאובלדוס. 

ייתכן שבודרי עצמו למד בקתדרלה של אנז'ה לפני שהפך לנזיר, מה שעשוי להסביר את 

קשריו הענפים עם קבוצה זאת. בודרי כתב כמה מכתבים גם לאצולה הגבוהה. נוסף לרוזנת 

בלואה ולאחותה, בנותיו של ויליאם הכובש, הוא כתב לדוכס רוטגריוס, ככל הנראה דוכס 

פטרוס,  ובהם  אחרים  לאצילים  כתב  עוד  מבלואה.  הרוזן  של  אחיו  ולפיליפוס  סיציליה, 

המכונה ״האצילי ביותר״ )nobilissimus(, ואביטוס, ידיד נוסף ממעמדות האצולה. עם זאת, 

נראה שהרוב המוחלט של נמעניו לא היו שייכים למעמד האצולה.

יותר. בודרי  זה אפשר להתחיל לבחון את נמענותיו של בודרי באופן ספציפי  על רקע 

מהאוסף,  מבוטל  בלתי  חלק  מהווים  לנשים  מכתביו  מכתבים.  עשרה  נשים  לשבע  כתב 

במיוחד בשל אורכו של המכתב לאדלה, שעולה על 1300 שורות. באופן כללי, מאפייניהן 

היו  שחלקן  משכילות,  בנשים  מדובר  כלומר,  הנמנעים.  של  לאלה  דומים  הנמנעות  של 

שייכות לאצולה. מבין שבע הנשים שלהן כתב, שש היו ככל הנראה נזירות, שיעור גבוה 

בהרבה משיעור הנזירים בקרב הגברים שכתב להם; אם כי יש להביא בחשבון שנשים לא 

יכלו ללמד בבתי הספר של הקתדרלה או לכהן במשרות כהונה. שתיים מהנמענות היו בנות 
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האצולה הגבוהה – אדלה וססיליה, בנות המלך ויליאם. באשר לאחרות, לא ידוע מעמדן. אם 

כן, הפרופיל המעמדי של הנמענות של בודרי דומה לזה של הנמענים, מלבד מאותם חלקים 

של הכנסייה מהם היו מודרות נשים. 

מלבד בנותיו של ויליאם, רבות מהנשים 

שבודרי כתב להן היו קשורות לעיר אנז'ה 

יש  כאמור,  שכולן.  אף  וייתכן   )Angers(

אם  גם  אך  באנז'ה,  למד  שבודרי  סברה 

לא, ברור שהיה לו קשר חזק לעיר. רבים 

מנמעניו )הגברים( חיו בה, והוא הכיר רבים 

מופיע  אף  הוא  מהמורים בקתדרלה שלה. 

בקרטולריום  פעמים  מארבע  פחות  לא 

המנזר(  מסמכי  של  אוסף   ,cartularium(

 Saint( באנז'ה  הקדוש  אלבינוס  מנזר  של 

היו  לבודרי  ואולם   .)Aubin d’Angers

קשרים גם במנזר שכן באנז'ה, מנזר מרים 

אשר   ,)Notre Dame d’Angers( הקדושה 

של  בקרטולריום   .Le Ronceray גם  כונה 

 )Emma( מנזר זה מופיעה נזירה בשם אמה

כלומר   ,)Grammatica( גרמטיקה  המכונה 

זוהי  הנראה,  ככל  ללטינית.  המורה  אמה 

אותה אמה אשר לה כתב בודרי שניים ממכתביו שהייתה גם היא נזירה ומורה, ואשר בודרי 

)שיר  אותו  גם  שתלמד  רוצה  היה  כגבר,  שלה  למנזר  להתקבל  היה  יכול  שלו  מצהיר  אף 

לגודהילדיס  שלום  דרישת  למסור  ממנה  מבקש  הוא  מכתב  באותו   .)18–17 שורות   ,201

ולאורידליס, שתיהן נזירות אשר מתועדות בקרטולריום של מנזר מרים הקדושה של אנז'ה, 

ואשר בשנים 1100–1107 היו בגיל המתאים ללמוד לטינית אצל אמה. נראה אפוא כי הזיהוי 

של אמה עם המורה במנזר מרים הקדושה הוא חזק למדי. 

אשר לקונסטנצה, נראה שגם היא הייתה נזירה צעירה באותו מנזר, שכן במכתבו הראשון 

אליה )לא במכתב שקיימת גם התשובה לו(, הוא מבקש ממנה למסור דרישת שלום לאמה 

)שיר 204, שורה 56(. כך נוצר הרושם שגם קונסטנצה הייתה תלמידה של אמה במנזר מרים 

הקדושה. זאת ועוד, בקרטולריום של המנזר מופיעה אכן נזירה בשם קונסטנצה, אם כי כמה 

פרטים כרונולוגיים מקשים לקבוע בוודאות כי מדובר באותה קונסטנצה. כך או כך, ברור 

שקונסטנצה הייתה נזירה במנזר זה, בשל הקשר שלה עם אמה, שלימדה בו.  

את שאר הנמענות של בודרי קשה יותר לזהות, מלבד בנותיו של ויליאם הכובש. במחקר 

איור 2. ססיליה מנורמנדי 
מנזר  ואם  הכובש  ויליאם  של  בתו  נורמנדי,  דה  ססיליה 
השילוש בקן שבנורמנדי, הייתה אחת מנמענותיו של בודרי. 
הארבע  מהמאה  אנגליה  מלכי  של  מגנאלוגיה  לקוח  הציור 
עשרה, מכתב היד Royal MS 14 B VI, f 5r שבספרייה הבריטית 
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בשל  שבאנגליה,  בווילטון  נזירה  עם  כמשוררת,  מתאר  שבודרי  מוריאל,  את  לזהות  נהוג 

ולפיה  חלופית  סברה  עלתה  בוילטון. לאחרונה  דומה  שם  בעלת  של משוררת  קבר  אזכור 

דוחים  אחרים  ואילו  מהחוקרים,  חלק  על  מקובלת  זו  סברה  באנז'ה.  נזירה  הייתה  מוריאל 

אותה. באשר לשתי הנמענות הנוספות, אגנס ובאטריקס )Beatrix(, אין יודעים עליהן הרבה 

יותר משמן. אכן הייתה במנזר נזירה בשם ביאטירקס, והיא מופיעה בקרטולריום בסביבות 

1115, הרי שהייתה בגיל  1115. אם ביאטירקס זאת החלה להשתתף בניהול המנזר בשנת 

המתאים ללמוד אצל אמה בתקופה שבודרי כתב בה )עד 1107(, כך שייתכן שמדובר באותה 

יש המשערים  ביאטירקס. באשר לאגנס, בשל הקשר החזק של בודרי לנזירות של אנז'ה 

נזירה שם, אך אין לכך שום הוכחה ספציפית. בודרי הכיר אפוא לפחות  שגם היא הייתה 

ארבע נזירות במנזר מרים הקדושה – אמה, גודהילדיס, אורידליס וקונסטנצה – ואולי גם את 

ביאטירקס. נוסף לכך, במכתבו הראשון לקונסטנצה הוא מבקש את עזרתה בחידוש הקשר 

הנזירות  מספר  את  לשש  שמעלה  מה   ,)48 שורה   ,204 )שיר  שם  חסרת  נוספת,  נזירה  עם 

ממרים הקדושה שעימן הוא התכתב. 

יחסים  מערכת  חושף  באנז'ה  הקדושה  מרים  נזירות  עם  בודרי  של  ההתכתבות  מיפוי 

נזירות צעירות, ככל הנראה  יוצאת דופן. בודרי התכתב עם המורה אמה ועם קבוצה של 

תלמידותיה. הוא שלח לאמה את קובץ השירים שלו כדי שתקרא אותו עם הנזירות שלה 

רושם ששיריו שולבו  14–18(. כפי שמציעה טוטן כבדרך אגב, עושה  215, שורות  )שיר 

לנזירות  שימשו  שהשירים  נראה  המצב,  היה  זה  אכן  אם  הנזירות.  של  הלטינית  בשיעורי 

מעין   – פדגוגית  מטרה  הייתה  בודרי  עם  ושלהתכתבותן  טובה,  ללטינית  מודל  הצעירות 

תרגיל בכתיבה לטינית במשקל. 

בין  להתכתבות  ייגר,  שמציין  כפי  ראשית,  הדברים.  התנהלו  אכן  שכך  סביר  לדעתי, 

מורה לתלמיד יש מקום של כבוד במסורת ה"אהבה המרוממת". כדוגמה לסוג זה של אהבת 

ובו  ל־1085,   1076 בין  שנכתב   ,36 מספר  הילדסהיים  מכתב  את  מביא  הוא  תלמיד־מורה 

מורה כותב לתלמיד כדי לדווח לו שכבר השלים את מכתב ההמלצה שלו. מכתב זה מכיל 

שפה ארוטית למכביר, ומזכיר מאוד חלק מהמכתבים של בודרי לנשים. שנית, ייגר מציין 

בודרי  אם  אותם.  וללמד  אותם  לחנך  נועדו  צעירים  לגברים  בודרי  של  ממכתביו  שרבים 

הרי  נזורה,  פרחי  לחנך  כדי  לארוטי,  הרוחני  בין  המלהטטת  אהבה,  בשירת  השתמש  אכן 

אין זה בלתי סביר שמכתביו לנשים נועדו למלא תפקיד דומה. שלישית, יש דוגמה נוספת 

גוון ארוטי – אוסף מכתבי  מאותה תקופה להתכתבות בין תלמידות למורה בשירה בעלת 

רגנסבורג. רביעית, מערכת היחסים בין בודרי לאמה ולתלמידותיה הייתה דומה למערכת 

אלואיז  מנזר.  אם  הייתה  כבר  שאלואיז  בעת  לאלואיז,  אבלר  בין  יותר  המאוחרת  היחסים 

שלחה לאבלר שאלות מטעם אחיות המנזר, וביקשה ממנו רגולה )מעין תקנון( למנזר שלה. 

אם כן, הקשר בין אם מנזר המלמדת את נזירותיה ומגייסת מורה חיצוני מזכיר את היחס בין 
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ואמה  אלואיז שאלה שאלות תאולוגיות,  בודרי.  לבין  מנזר,  אם  ולא  מורה  אמה, שהייתה 

נעזרה בבודרי ללימוד כתיבה בלטינית, אך הדמיון בין המקרים עדיין ניכר. מה שבכל זאת 

מייחד את ההתכתבות של בודרי ומבדיל אותה מהשאלות של אלואיז ומהתשובות של אבלר 

הוא שבודרי התכתב לא רק עם המורה, אלא גם ישירות עם התלמידות. בכל מקרה, נראה 

שלהצעתה האגבית של טוטן באשר לתפקידו של בודרי בהוראה במנזר מרים הקדושה יש 

על מה להתבסס. 

הקריאה בקובץ השירים של בודרי מותירה את הרושם שקונסטנצה היא הדמות המרכזית 

שמכתב  היחידים(  משני  )ואחת  היחידה  שהיא  מאחר  נשים,  עם  בודרי  של  בהתכתבותו 

תשובה שלה מופיע גם הוא בקובץ. עם זאת, כאשר בוחנים את מערכות היחסים בתוך מנזר 

אכן  אם  המפתח.  כדמות  מצטיירת  אמה  דווקא  בודרי,  לבין  נזירותיו  ובי  הקדושה,  מרים 

זו מילאה תפקיד  שימשו שיריו של בודרי כלי פדגוגי ללימוד לטינית, הרי ברור שמורה 

מרכזי. מעבר לכך, נראה שאמה הובילה קהילת נזירות משכילות במיוחד; משכילות דיין 

לא רק כדי לקרוא ולהבין לטינית, ולא רק כדי לחבר בלטינית, אלא גם כדי להפיק תועלת 

ממכתבים המלאים אלוזיות קלאסיות לסופרים דוגמת קיקרו, הורטיוס, יובנאליס ובמיוחד 

אובידיוס; ולפחות במקרה של קונסטנצה, משכילות דיין כדי לחבר מכתב המנצל היטב את 

האלוזיות הקלאסיות האלו. 

פעילותה  לצורכי  תלויה  הייתה  לא  הובילה  שאמה  שהקהילה  נראה  לכך,  מעבר 

האינטלקטואלית רק בבודרי. יש סברה כי כמה משיריו של מרבודוס, אשר חלקם ממוענים 

לנשים, אם כי ללא ציון שמן, נכתבו לנזירות במנזר מרים הקדושה. זוהי אפשרות סבירה, 

 ,)59 )שורה  מרבודוס  של  כישרונו  את  משבח  לאמה,  שנשלח  בודרי,  של   215 שיר  שכן 

ואפשר להסיק מכך שהוא הניח שהיא מכירה את שירתו. כמה משיריו של מרבודוס לנשים 

נקראים "תשובות", מה שמעלה אפשרות שמדובר היה בהתכתבות הדדית. גם אם מרבודוס 

לא התכתב עם הנזירות של מרים הקדושה באנז'ה, נראה שאמה הכירה את כתביו. כמו כן, 

מעט אחרי התקופה שבה התכתבו הנזירות עם בודרי ואולי אף עם מרבודוס, משנת 1109 

והלאה, היה בכנסייה של מנזר מרים הקדושה באנז'ה משורר משכיל נוסף, הכומר הילריוס, 

ואף הוא כתב מסמכים בקרטולריום של הנזירות, אחד מהם בחרוזים. כמה משיריו מוקדשים 

לנזירות במנזר. זאת ועוד, אם מוריאל המשוררת אכן הייתה נזירה באנז'ה, ולא בווילטון, 

אפשר להוסיף לרשימת המתכתבים את סרלו מבאייה )Serlo Baiocensis( ואת איש הכנסייה 

המשכיל הילדברטוס מלברדה )Hildebertus Lavardinensis(. לבסוף, ייתכן מאוד שהנזירות 

התכתבו עם עוד משכילים או משוררים, אך התכתבות זאת אבדה.

קהילת הנזירות המשכילות של אנז'ה, בהובלת המורה אמה, קיימה קשר עם המשוררים 

באותה  הלואר  עמק  של  האינטלקטואלי  מהעולם  חשוב  חלק  והייתה  באזור,  החשובים 

זאת,  עם  הזאת.  האינטלקטואלית  ברשת  מרכזי  תפקיד  מילאה  אמה  כי  נראה  תקופה. 
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עצם ההתכתבות הישירה של תלמידותיה של אמה עם עולם ההשכלה שמחוץ למנזר, גם 

ראו  ושהמשכילים  זה,  לעולם  למדי  חופשית  גישה  הייתה  שלנזירות  מראה  בפיקוחה,  אם 

בהן שותפות לגיטימיות להתכתבות. מנזר מרים הקדושה באנז'ה לא היה עשיר במיוחד, 

לפחות לא בהשוואה לשלושת מנזרי הגברים בעיר, אשר היו כולם עשירים ממנו. לשניים 

מהמנזרים האחרים היו סדנאות לייצור ספרים )scriptoria(, אך לא למנזר מרים הקדושה. 

נראה, אם כן, שהפעילות האינטלקטואלית הענפה התקיימה במנזר זה על אף שהתנאים לכך 

לא היו אידיאליים. ומאחר שהתנאים המוסדיים לא היו מושלמים, סביר להניח שהפריחה 

שהייתה  וסביר  הנזירות,  של  האישיות  על  בעיקר  התבססה  המנזר  של  האינטלקטואלית 

תלויה בדמות כריזמטית אחת של אמה. בכל מקרה, היקף הפעילות והקשרים של המנזר 

היו יוצאי דופן. 

מיקום הטקסטים בהקשר החברתי והפדגוגי שלהם מסייע לפירושם. כך, למשל, באשר 

לשני מכתביו של בודרי לביאטירקס. בראשון הוא מתלונן על שלא השיבה לו, ובשני הוא 

מתלונן על שענתה בקיצור. בראואר מדגישה את הדמיון בין המכתבים הללו לבין "אומנות 

את  מגלם  בודרי  שבו  פואטי  פיתוי  ניסיון  במעין  מדובר  בעיניה,  אובידיוס.  של  האהבה" 

תפקיד המפתה. ביאטירקס, בין שרצתה להשתתף במשחק ובין שלאו, גילמה את "הנערה 

למשל  בטקסט,  אובידיאניות  אלוזיות  על  מצביעה  אכן  בראואר  אובידיוס.  של  הקשה" 

)pecus mutilum( המופיע הן בשיר של בודרי הן ב"אומנות  בביטוי "כבשה ללא קרניים" 

האהבה". עם זאת, קריאת השיר על רקע האפשרות שמטרתו העיקרית הייתה לשפר את 

הלטינית של ביאטירקס )או את איכות שירתה( מציעה מניע נוסף לתלונותיו של בודרי; 

תפקידו במכתב מזכיר מורה שנוזף בתלמידתו על שלא הכינה את שיעורי הבית שלה. אין 

בכך כדי לבטל את החשיבות או את המשמעות של הרמיזה לאובידיוס, אך הרושם שנוצר 

מפירוש זה הוא שונה. גם אם ביאטירקס לא הייתה נזירה באנז'ה, עדיין ייתכן שבודרי כתב 

כדי לעזור לה לשפר את הלטינית שלה. אחרי הכול, אם מילא תפקיד זה עבור הנזירות של 

אנז'ה, ייתכן שהיו לו קשרים דומים עם מקומות אחרים. אפשרות זו מתחזקת עוד יותר, אם 

ביאטירקס הייתה אכן נזירה באנז'ה. 

השערה זאת עוזרת להסביר גם את מכתבו לקונסטנצה, ובמיוחד את מכתב התשובה שלה. 

בונד מדגיש מאוד את האלמנט המשחקי בשירי בודרי, וטוען שבודרי הציע "משחק טוב של 

שירה, או iocus, לכל מי שמוכן היה להקשיב". ההתכתבות שלו עם קונסטנצה מעלה את 

האפשרות שהוא הציע לה "לשחק" בכתיבת איגרת בסגנון ה"גיבורות", ושמכתבו אליה 

בהתכתבות  בולטת  אכן  בונד  שמציע  המשחקית  המשמעות  התוצאה.  הם  אליו  ותשובתה 

זאת, אם כי המשחק יכול היה להיות גם תרגיל בכתיבה בלטינית. הדבר אף עשוי להסביר 

בודרי  של  נמעניו  של  המוחלט  לרוב  בניגוד  בקובץ,  מופיע  שלה  התשובה  מכתב  מדוע 

ה"גיבורות"  דוגמת  כפולה,  איגרת  של  המבנה  שעצם  ייתכן  תגובה".  "זכות  קיבלו  שלא 
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של  השירה  שאיכות  ייתכן  לכך  מעבר  התגובה.  את  להסיר  מאפשר  אינו  אובידיוס,  של 

קונסטנצה הייתה גבוהה מזאת של עמיתותיה ועמיתיה, ולכן בודרי בחר לשלב את השיר 

שלה בקובץ שלו. 

ביניהם.  הספרותית  היחסים  מערכת  על  גם  השפיעה  המתכתבים  בין  היחסים  מערכת 

קריאת המכתבים כחלק ממערכת יחסים בין מורה לתלמידתו אינה פותרת את הבעייתיות 

שבשימוש בשפה ארוטית לצד הצהרות על אהבה רוחנית. גם אם, כפי שטוען ייגר, בימי 

הביניים נחשבה האהבה כלי פדגוגי חשוב, ההיבט הארוטי עדיין מקשה לקרוא אותה כ"אהבה 

מרוממת" צנועה בלבד. עם זאת, הבנת השירים בהקשר לימודי מאפשרת בכל זאת לשלול 

)Wright(, למשל,  רייט  קונסטנס  זה.  כמה מהפרשנויות שניתנו להם שהתעלמו מהקשר 

מתארת את מכתבו של בודרי אל קונסטנצה ואת תשובתה כמאבק שליטה. להבנתה, בודרי 

מנסה במכתבו להפוך את קונסטנצה לאובייקט של אהבתו, אך היא נענית להזמנתו לתחרות 

כתיבת השירה ומנצחת אותו באמצעות השתחררות מהמסגרת שהוא כפה עליה. נראה לי 

שניתוח זה מתעלם כמעט לחלוטין מהבדל המעמדות המציאותי בין השניים, מן ההיררכיה 

שבין מורה לתלמידה. כאשר המורה מבקש מהתלמיד או מהתלמידה לכתוב באופן מסוים, 

ברור שהוא כופה מסגרת ונמצא בשליטה. אך כאשר התלמיד כותב בתוך המסגרת שהמורה 

מציע, המטרה איננה, בדרך כלל, ״להשתחרר״ מהמסגרת הנתונה, אלא לנצל אותה בצורה 

המיטבית. נראה שניתוח שיריהם של בודרי ושל קונסטנצה כביטוי למאבק שליטה מחמיץ 

היו  הנזירות  ואחיותיה  שקונסטנצה  התועלת  את  וכן  מורה־תלמידה,  היחסים  מערכת  את 

אמורות להפיק מההתכתבות.

@בגישה דומה לזו של רייט נוקטת גם בראואר. בעיניה, מכתביו של בודרי, הן לנשים הן 

לגברים, מאופיינים בעניין אובססיבי בכוח ובשליטה; בשל כך הם נתפסים בעיניה כהבעת 

כנסייה.  אנשי  של  האוטונומיות  הסמכויות  על  איימה  אשר  הרפורמה,  לתנועת  התנגדות 

בראואר מדגימה את טענתה באמצעות המכתבים לביאטירקס, אשר נוזפים בה על שאינה 

כותבת, או שאינה כותבת מספיק. לדעתה, בניסיונו של בודרי לשדל את ביאטירקס לכתוב 

יותר הוא מנסה לכפות עליה את שליטתו. ואף שביאטריקס אינה נענית לבקשותיו, היא 

מאבדת את השליטה, שכן גם סירובה ממוסגר בכתיבתו של בודרי. בראואר אינה מביאה 

בחשבון את האפשרות שבודרי מנסה לגרום לביאטירקס לכתוב יותר בשל תפקידו כמורה 

המסייע בהוראת הלטינית במנזר. במסגרת מערכת יחסים כזאת אין זה מפתיע שהוא מנסה 

לשדל את ביאטירקס לכתוב, ולא נראה שאפשר לראות בכך עניין אובססיבי בשליטה או 

ביטוי להתנגדות לתנועת הרפורמה. 

ושל  באנז'ה,  הקדושה  מרים  במנזר  הלומדות  הנזירות  קהילת  של  הבנה  מקרה,  בכל 

מערכת היחסים שלה עם משכילים מחוץ למנזר, מאפשרת פרשנות טובה יותר של מכתבי 

בודרי. בחינה שכזאת מאפשרת להכיר יותר מקרוב גם את הקשר ההדוק שיש במכתבים 
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בין שפה ארוטית לבין לימוד ולמדנות. מכתביו של בודרי עוסקים במפורש באהבה רוחנית, 

ומרמזים גם לאהבת הגוף באמצעות שימוש בשפה ארוטית. עם זאת, קריאת המכתבים בד 

בבד עם הבנת תפקידם הפדגוגי חושפת נושא חשוב נוסף שעולה מהם דרך קבע: קריאה 

ולמידה. אצל בודרי קיים קשר הדוק בין הקריאה לבין האהבה, הן אהבת הנפש הן אהבת 

הגוף. קשר זה מסייע להבין ביתר בהירות את טבע הסתירה בין שני סוגי האהבה הללו. נראה 

שהמפתח לחידת האהבה אצל בודרי עשוי להיות הקשר הזה. 

ג. קריאה ואהבה בהתכתבות עם קונסטנצה

הקריאה  של  מרכזיותה  את  לראות  אפשר  לקונסטנצה  בודרי  של  מכתבו  מראשית  כבר 

1(. בהתאם,  238, שורה  כנושא בהתכתבות. מכתבו נפתח בציווי "קראי עד הסוף" )שיר 

גם קונסטנצה פותחת את מכתב התשובה, "קראתי עד הסוף" )שיר 239, שורה 1(, באופן 

שמבהיר את חשיבות הנושא. בודרי אף מדריך את קונסטנצה כיצד עליה לקרוא את מכתבו: 

"קראי עד הסוף, ולאחר שקראת עד הסוף אחזי בזהירות במכתב, לבל תזיק לשון הרע לשמי 

הטוב. קראי עד הסוף את חרוזי לבדך, בחקירה זהירה, קראי עד הסוף. מה שזה לא יהיה, 

כתבה אותו יד ידידותית" )שיר 238, שורות 3–4(. כבר מראשית המכתב ברור אפוא מהו 

סוג הקריאה שבודרי דורש. ארבע פעמים בארבע השורות הראשונות הוא משתמש בפועל 

"perlegere" – שפירושו "לקרוא עד הסוף" או "לקרוא לגמרי". נדרשת אפוא קריאה יסודית. 

זוהי דרך נוספת להדגיש עד  הוא מבקש מקונסטנצה לקרוא "בחקירה זהירה". מצד אחד 

כמה יסודית צריכה הקריאה להיות, אך מצד אחר יש בכך אזהרה, כלומר רמיזה שבמכתב 

עשוי להיות דבר מה מסוכן. תחושה זאת מתחזקת כאשר בודרי מפציר בקונסטנצה "לאחוז 

במכתב בזהירות, לבל תזיק לשון הרע לשמי הטוב״. עם זאת, הוא ממהר לסייג את דבריו: 

"יד ידידותית כתבה אותו". 

איור 3. ארבע השורות הראשונות בשיר 238 
 ארבע השורות הראשונות בשירו של בודרי לקונסטנצה, כפי שהן מופיעות בכתב היד היחיד

 Vat Reg.lat. 1351, f 140r ,של קובץ השירים שלו
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וידיד חיבר אותו; אותו  יד ידידותית,  בשורות שלאחר מכן מוסיף בודרי: "כתבה אותו 

איש, אשר כתב את השירים, הוא שחיבר אותם" )שיר 238, שורות 5–6(. בודרי יוצר אפוא 

פיזית על  וגם כתב אותו  זה שחיבר את השיר,  הוא  תחושה של פרטיות ואקסקלוסיביות: 

והיא חולקים  יוצר אשליה שקונסטנצה היא הקוראת היחידה שלו, ושרק הוא  הקלף. הוא 

במכתב. בהמשך המכתב הוא חושף את השקריות שבתמונה זאת. השורה "האמיני לי. אני 

רוצה שגם את תאמיני לי, וגם שהקוראים יאמינו לי" חוזרת פעמיים )שורה 37 ושורה 47(. 

זאת, בתחילתו,  גם קוראים חיצוניים, מלבד קונסטנצה. אך בכל  יש  מכאן עולה שלשיר 

מנסה בודרי ליצור אשליה של בלעדיות וסודיות. בשורה 168 הוא כותב שקונסטנצה היא 

יכולה הייתה לחשוף בקלות, שכן בודרי  הנמענת היחידה שלו – שקר בוטה שקונסטנצה 

כתב גם לנזירות אחרות במנזר שלה. השקר הוכנס, ככל הנראה, כדי לעורר את קנאתה של 

קונסטנצה, תוך שימוש בטכניקה אובידיאנית ידועה. ואולם בודרי נוקט באותה טכניקה, 

הקוראת  שהיא  לקונסטנצה  רומז  הוא  שם  השיר.  בתחילת  גם  פחות,  בוטה  באופן  כי  אף 

היחידה, אף שקריאה זהירה במכתב – כפי שהוא דורש ממנה – מגלה את השקר. אם כן, 

אותו תכסיס מבוצע פעמיים: בפעם הראשונה ברמז, בדגש על התהליך הפיזי של הקריאה 

והכתיבה, ובפעם השנייה בצורה גלויה. משחק אובידיאני זה רומז שבין המושגים "אהבה" 

ו"קריאה" יש קשר הדוק, וכך גם בין המושגים "מאהבת" ו"קוראת". 

הקבלה זאת מופיעה גם בהמשך המכתב. "שיתאחדו לבבותינו, אך ייפרדו גופינו. שתהיה 

בושה במעשה, ושעשוע בעט" )שיר 238, שורות 45–46(. שוב אפשר לראות את ההקבלה 

בין הכתיבה לאהבה. גם בשורה 12, שבה בודרי מתאר )כאמור לעיל( את קונסטנצה כנוגעת 

בקלף ב"יד עירומה", מגע של עור בעור, וגם בהתייחסו לפתיחת המכתב והנחתו על החיק 

לקריאה  התייחסות  כאן  יש  לכתיבה.  מתקשרות  המיניות  הקונוטציות   ,)13–12 )שורות 

סכנה, אך מעלה בכך  בודרי מצהיר שאין  נכון, בהקשר שבו  יותר  או  בהקשר של סכנה, 

חשד לקיומה. "הדף שלי אינו מרוח בדם של גורגונה" )שורה 9(.א זוהי התייחסות נוספת אל 

הפעולה הפיזית של הקריאה, אל הדף, בהקשר של סכנה )שבודרי מכחיש(. וגם כאשר הוא 

כותב על הנחת היד העירומה על הקלף, על פתיחת המכתב והנחתו על החיק, ההקשר הוא 

שקונסטנצה יכולה לעשות זאת ללא חשש )שורות 11–14(. אפשר אפוא להבחין במשולש 

העולה מהטקסט – קריאה, אהבה, סכנה – שלושה מושגים המתקשרים בקשר הדוק. 

בהמשך השיר בודרי מסביר מהי הסכנה הטמונה בקריאה בכלל, ובקריאת מכתבו בפרט. 

פותח  הוא  זאת,  הודאה  בעקבות  פגאני".  "דף   ,)89 )שורה  כותב  הוא  כך  מכיל,  המכתב 

באפולוגיה ארוכה המצדדת בקריאה בטקסטים הפגאניים. "כפי שישנן בספרים דוגמאות 

רבות של חטאים עתיקים, כך נמצאים בהם גם דברים טובים, אותם כדאי שתעשי" )שורות 

גורגונה – מין של מפלצת מיתולוגית. א 
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הבתולה,  דיאנה  הקלאסיים:  מהטקסטים  ראויות  דוגמאות  כמה  מביא  בודרי   .)106–105

107–109(. לאחר מכן הוא  פרסאוס שגבר על המפלצת, ואומץ הלב של הרקולס )שורות 

מדריך את קונסטנצה באשר לאופן הקריאה הראוי בספרות הקלאסית: "כל הדברים מסוג 

110(. הקריאה בספרות הקלאסית מסוכנת  זה הם אלגוריים, אם את מבינה אותם" )שורה 

אפוא משום שהיא כוללת את "האלים הטמאים והחצי־אנושיים" )שורה 92( של הפגאניים, 

ודוגמאות להתנהגות רעה. ואולם, אם מבינים את משמעותם האמיתית, האלגורית, הרי הם 

מעודדים התנהגות טובה. 

נושא מרכזי במכתב זה הוא אפוא קריאה נכונה בספרות הקלאסית. הדבר אינו מפתיע 

אם מקבלים את הסברה שבודרי שימש כמעין מורה של קונסטנצה ושל הנזירות האחרות 

על  מיוחד  בדגש  הקלאסית,  לספרות  ברמיזות  אכן  מלאים  שיריו  אמה.  של  שבהשגחתה 

אובידיוס. נראה שבודרי, אשר היה קשור למורה ללטינית אמה, היה אמור לעזור לנזירות 

את  להדריך  מאשר  יותר  מתאים  אינו  דבר  זה,  בתפקיד  הקלאסיים.  הטקסטים  בלימוד 

תלמידתו, במקרה זה קונסטנצה, בקריאה נכונה ובהימנעות מהסכנות הטמונות בטקסטים 

אלה. 

הקלאסית  הספרות  את  לקרוא  שיש  בודרי  של  הצהרתו  משמעות  את  להבהיר  חשוב 

בימי  נפוצה  הייתה  אובידיוס  של  המטמורפוזות  של  אלגורית  קריאה  אמנם  כאלגוריה. 

הביניים, אך היא מזוהה בדרך כלל עם קומנטרים מאוחרים יותר ממכתבי בודרי – מאוחרים 

לעיתים בכמה מאות שנים. כמו כן, פרשנויות אלו נטו שלא להיצמד לטקסטים האחרים 

של אובידיוס שבהם משתמש בודרי באינטנסיביות, אלא בעיקר למטמורפוזות. עם זאת, 

המכתב של בודרי מבהיר במפורש שהוא ממליץ לקונסטנצה לקרוא את הכתבים הקלאסיים 

באופן אלגורי. בודרי עצמו הגן על שירתו ב"אפולוגיה", נאום הגנה שהוא שם בפיו של 

אובידיוס בהתכתבות פיקטיבית בינו לבין פלורוס. לפיכך אפשר להניח כי רצה שיקראו את 

כתביו שלו באופן דומה לקריאת כתבי אובידיוס. במכתבו לקונסטנצה הוא אף משכלל את 

ההנחיה לקרוא את הטקסטים הקלאסיים באופן אלגורי למעין מניפסט של קריאה נכונה:

ואולם אני רציתי, לפיכך, שההבלים היווניים יוכיחו, שכל הכתבים שבעולם מלמדים 

אותנו  עושה  ואיש  איש  ושכל  אחת,  בלשון  כאילו  מדבר  כולו  שהעולם  אותנו, 

משכילים. לכן אני מביא את ההבלים הפגאניים שבשבי. אני המנצח מאושר בשלל 

שנשבה. שיהיו לפרגנאריה ]=נחל בבורגיי[ עבדים שבויים, שישמח קמביו ]=גם הוא 

נחל בבורגיי[ בשלל היווני. ]...[ שלל האויב מעשיר את השפה הלטינית. שישרתו 
היווני והעברי הכבושים )שיר 238, שורות 121–132(. 

הוא טוען ש"כל העולם מדבר  גם מקנה תועלת רבה.  פי בודרי מסוכנת, אך  הקריאה על 

כאילו בלשון אחת", ושכל ספר בעולם הוא לא רק לגיטימי אלא גם "שלל" יקר ערך. כשהוא 
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מדבר על היוונים בהמשך השיר הוא מתייחס בעיקר למיתולוגיה שלהם ולאלים שלהם. אך 

את הכרזתו: "שישרתו היווני והעברי הכבושים"  קשה שלא לקשר לברית הישנה. נראה 

שבודרי סבור כי הקריאה בכתבי הקודש שוות ערך לקריאה בספרות היוונית הקלאסית, וכי 

הוא מציע לקונסטנצה להתייחס לכתבי הקודש )לפחות לברית הישנה( באותה צורה שהיא 

מתייחסת לשאר ה"שלל" שבקריאה, ולאו דווקא באופן מיוחד. בודרי גם מצייר כאן תמונה 

שבה בורגיי נמצאת במרכז העולם, ושלל מכול העולם מובא אליה. היושב בבורגיי, כלומר 

בודרי, מפיק הנאה משלל זה, בין שמדובר בספרות הקלאסית ובין שמדובר בכתבי הקודש. 

זוהי תפיסה שמושיבה את הקורא במרכז העולם ומעניקה לו שליטה בכל אוצרותיו. 

ואולם גישתו המעניינת של בודרי לקריאה מתרחבת גם לתחומי חיים אחרים. בשורה 

134 הוא מאחל "שיהיה כל מה שיש לספר ולקריאה עבורנו". אם כן, בסופו של דבר, עצתו 

כולו כאל ספר. כמי שהדריך את קונסטנצה  היא להתייחס לעולם  של בודרי לקונסטנצה 

בקריאה נכונה, נראה שהוא ראה בכך גם מעין הדרכה לחיים נכונים. ואכן, בחלק זה של 

מוסרית  להדרכה  כלומר  האל,  לכלת  הבתולין  חשיבות  של  להדגשה  עובר  הוא  המכתב 

לחיים. הדינמיקה במכתב אינה שונה מזו שבמכתבו של גוסלינוס לאווה משנות השמונים 

של המאה האחת עשרה. במכתב זה גוסלינוס, נזיר אנגלי, מדריך את אווה, נזירה מתבודדת, 

בקריאה ובחיים. עם זאת, יש הבדל משמעותי בין השניים. גוסלינוס מדריך את אווה בספרי 

דת, למשל ה"וידויים" של אוגוסטינוס, ואילו בודרי מדריך את קונסטנצה בספרות קלאסית 

פגאנית, וגוזר דווקא ממנה את ההתנהגות הנאותה לחיים. 

שירו של בודרי לקונסטנצה הוא "שיר אהבה" )carmen amoris( על פי הכרזתו המוצהרת 

שבודרי  כפי  העיקרי.  נושאו  היא  שאהבה  כן,  אם  מפתיע,  זה  אין   .)7 )שורה  המחבר  של 

על  ומכריז  ארוטית  בשפה  משחק  הוא  כאן  גם  שלו,  האחרים  בשירים־מכתבים  גם  עושה 

אהבה רוחנית טהורה בין נזיר לנזירה. ואולם מה שחושף המכתב הוא שהקריאה היא הגשר 

שבין שני סוגי האהבה הללו. קריאה נכונה, כלומר אלגורית, בספרות הקלאסית, ובמיוחד 

באובידיוס, מאפשרת לשני סוגי האהבה להתקיים זה בצד זה. קריאה אלגורית מאפשרת 

להכיל הן את התוכן )materies( הן את המשמעות )sensus(, מאחר שהיא מאפשרת ליישב 

שתי רמות של הבנת טקסט. משום שבודרי מייעץ לקונסטנצה להתייחס לעולם כולו כאל 

ספר, הרי שהוא מציע לה לקרוא את העולם באופן אלגורי. 

על  לגשר  אפוא  לה  מאפשר  הוא  נכונה  בקריאה  קונסטנצה  את  מדריך  בודרי  כאשר 

הוא מדמה  לו, שאותו  הן בעולם שמעבר  הן על הדף הכתוב  סוגי האהבה,  בין שני  הפער 

האהבה"  "מורה  כמעין  אובידיוס,  של  בנעליו  עצמו  את  מציב  הוא  למעשה,  הכתוב.  לדף 

 amor כפי שמציין בונד, בשירה של בודרי יש מעין "סובלימציה של .)praeceptor amoris(

העולם  שכל  מייחל  בודרי  לקונסטנצה  במכתבו  בקריאה.  מתחלפת  והאהבה   ,"littera-ו

יהיה ספר, ונראה שזוהי גם גישתו אל האהבה, כלומר שכל האהבה תהיה ספרותית. נראה 
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שבמכתביו אי אפשר להפריד בין אהבה לקריאה. את הפער בין האהבה הרוחנית לגופנית 

בשיר זה אפשר אף לראות כתרגיל מעשי בקריאה אלגורית, כהזמנה לקונסטנצה לפענח את 

המשמעות האמיתית שמאחורי הרמיזות של בודרי, כישור שבו היא תוכל להשתמש אחר כך 

גם בקריאת הספרות הפגאנית. 

את הזיהוי בין אהבה לקריאה משכפלת קונסטנצה במכתב התגובה שלה, או יותר נכון 

מממשת אותו. מייד לאחר שהיא מאזכרת את השורות הראשונות בשיר של בודרי וחוזרת על 

מילותיו )שיר 239, שורות 1–2(, היא פותחת בשורה של תיאורים שבהם המכתב של בודרי 

מחליף אותו בתפקיד המאהב. היא קוראת את המכתב כל הלילה )שורות 6–7( ומניחה אותו 

תחת החזה שלה )שורה 9(. השיר מפריע לה לישון )שורה 17(. אם כן, הקריאה מחליפה את 

האהבה, אכן סובלימציה שלamor  ושל littera. בשני השירים העיסוק באהבה ממוסגר בתוך 

עיסוק בקריאה. ניכר שעבור בודרי הנזיר וקונסטנצה הנזירה, האהבה, במיוחד זו הארוטית, 

ובעיקר, ששניהם מודעים לכך. כתיבתם על האהבה מלאה   – היא בעיקר עיסוק ספרותי 

מודעות עצמית, ולכן הקרבה הּכה בולטת בין האהבה והקריאה. מערכת היחסים האמיתית 

ביניהם, מערכת יחסים בין המורה בהתכתבות לתלמידה, הופכת למערכת יחסים ספרותית 

בין המאהב הרחוק למאהבת, ושני הצדדים מודעים לכך ודנים בכך במכתביהם. אין בדברים 

אלו כדי לטעון שהאהבה בין השניים לא הייתה אמיתית. אך מאחר שההתכתבות כולה כה 

מודעת להיותה ספרותית, אין שום דרך לדעת מה באמת הרגישו הדמויות הפועלות. המשחק 

הספרותי, או כפי שמתאר זאת בונד, המסכה שדרכה הם מדברים, מסתירה את רגשותיהם. 

אי אפשר לדעת או לנחש אותם, והמכתבים מנוסחים בכוונה כדי להסתירם. 

לפיכך, אי אפשר להכריע מהו סוג האהבה ה"אמיתי" המובע בשירים, אהבה רוחנית או 

אהבת הגוף, שכן השירים מדגישים בכוונה תחילה את הנתק שלהם מהמציאות. בודרי מדבר 

על המשמעות האלגורית של הכתבים הקלאסיים, וקונסטנצה משבחת אותו על שהוא יודע 

אותם. שם התואר שהם משתמשים בו, mysticus, פירושו "אלגורי" אך גם "סודי, "חבוי". 

המשמעות של האהבה בשירים של בודרי וקונסטנצה אכן חבויה – ובכוונה. השירים נוקטים 

של  הבעייתית  מהמשמעות  עצמם  את  להרחיק  להם  מאפשרת  אשר  מכוונת  דו־משמעות 

השפה הארוטית שהם משתמשים בה. אין להסיק מכך שמה שרצו קונסטנצה ובודרי להסתיר 

גופנית אסורה, שבה הם התביישו, או חששו מחשיפתה. באותה מידה,  דווקא אהבה  הוא 

יכול להיות שהם רצו להסתיר את עצם השקריות של אהבתם.

ד. סיכום

של  שונות  רמות  להן  לקרוא  עדיף  שמא  או  סתירות,  מעט  לא  מכילה  בודרי  של  שירתו 
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משמעות, וזאת, על פי עצתו של בודרי עצמו שמבקש קריאה אלגורית של כתביו. הפער 

בין הרמות השונות הוא שמושך את החוקר המודרני לשירים. ככל הנראה הוא גם מה שמשך 

נמצא  קובץ השירים  לנו הרבה, שכן  ידוע  לא  כי עליהם  הביניים, אם  בימי  את הקוראים 

בכתב יד אחד בלבד. בודרי משחק ביודעין בהבדלי המשמעות האלה, ובכך מטשטש בכוונה 

את ההבדלים: בין מציאות לפיקציה, בין העולם הממשי לעולם השירה. עם זאת, למי שקרא 

גישה  הייתה  הדרך,  בצידי  אותם  שמע  או  עשרה,  השתים  המאה  בתחילת  המכתבים  את 

לאינפורמציה קריטית להבנת משמעות הטקסט, אינפורמציה אשר חסרה לקורא המודרני 

כמה,  עד  להבין  קשה  אך  למדי,  נועזת  בודרי  עם  קונסטנצה  של  ההתכתבות  ההקשר.   –

בלי לברר את מערכת היחסים האמיתית בין השניים. גם אם לא כל קורא בן התקופה היה 

מודע אל מערכת היחסים האמיתית, ויש סיבה להאמין שהמכתבים האלה נקראו במעגלים 

של אנשים המכירים זה את זה, הוא בוודאי יכול היה לנחשה את טיבה טוב יותר מהקורא 

המודרני. 

שלא במפתיע, המכתבים, ככל יצירה ספרותית, מכילים פערים רבים. ואותם צריך היה 

למלא ההקשר. למזלו של הקורא המודרני, על הנזירות של מנזר מרים הקדושה באנז'ה, 

ובין השאר על קונסטנצה וגם על ֶאמה, ביאטירקס ואחרות, יש גם מידע עצמאי. אני סבור 

שבאמצעות הצלבת מידע זה, ובאמצעות קריאה קרובה של אותם פערים, הקשר המשתמע 

ביניהם, שבודרי ציפה שקוראיו יכירו, מאפשר לנו לשחזר, במידת מה, את מערכת היחסים 

של בודרי עם הנזירות. אני מאמין ששחזור זה מצביע בבירור על מערכת יחסים לימודית 

זו מאפשרת להבין  של קהילת נזירות לומדת המתכתבת עם משכילים ומשוררים. תמונה 

את השירים של בודרי טוב יותר. כאשר מתייחסים אל הנזירות )מלבד אמה כמובן(, אשר 

אזור  של  האינטלקטואלית  מהפריחה  חשוב  חלק  והיוו  עצמן  בזכות  מרתקות  דמויות  היו 

הלואר סביב שנת 1100, כאל תלמידות, ואל בודרי כאל מורה, נחשפת המשמעות הסבירה 

של ההתכתבות. אין מדובר רק במדריך לקריאה בספרות הפגאנית, ואף לא בניסיון מעשי 

לחיים  מדריך  להן  מציע  הוא  לכך:  מעבר  הרבה  לנמענותיו  מציע  בודרי  בלבד.  לחקותה 

הקלאסי  העולם  את  להן  ומציב  סביבן,  העולם  של  אלגורית,  נכונה,  קריאה  על  המבוסס 

כמודל. קריאה נכונה של הספרות הפגאנית, וכן של שיריו של בודרי, אמורה להכין אותן 

האהבה  את  הופכת  וקונסטנצה  בודרי  של  שההתכתבות  כפי  העולם.  של  נכונה  לקריאה 

המיומנת  הקוראת  נעשית  בכך  לספר.  כולו  העולם  את  להפוך  מציע  בודרי  כך  לספרות, 

לשליטה, והעולם לשללה. 
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