בעלי מקצועות חופשיים משכילים
 ישראל בתקופה הביזאנטית- בערי ארץ

ימך יד

 בחברה הנוכרית,  דין-  בייחוד סופיסטיים ועורכי, מאמר זה עניינו בעלי מקצועות חופשיים משכילים

 י.  ישראל- בארץ

 רקע משותף של השכלה יוונית קלאסית,  כפי שנראה להלן, לרבים מהם היה

 לפיכך מן הראוי יהיה לפתוח את הדיון במורי החינוך היווני.  מקצועי- מתקופת חינוכם הקדם
 מבחינה כרונולוגית מגיע דיוננו עד. הכללי ; לא במלמדי דרדקי אלא בעיקר במורי החינוך הגבוה
.  שכן רוב הידיעות שבידנו אינן מאוחרות מתקופה זו, אמצע המאה השישית
:  וקיצוריהם המשמשים בהערות,  להם נזקקתי במאמר זה, העיקריים
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ירון דן

החינוך הקלאסי בתקופה הביזאנטית הקדומה
המאה הרביעית ראתה בנצחון הנצרות והפיכתה לדת המדינה  .ברם  ,ניצחון זה לא הביא עדיין
בעקבותיו לשינוי מהפכני בחינוך העיוני המקובל במדינה הביזאנטית  ,שכן המורשת הקלאסית
הוסיפה לתפוס מקום חשוב בחינוכם של בני  -נעורים רבים מגיל בית  -הספר היסודי ועד החינוך

הגבוה  .החינוך הספרותי הקלאסי על תוכניתו ושיטתו  ,נשאר מסלול  -לימודים מקובל  ,בייחוד בקרב
המעמדות הגבוהים של החברה ; ומן המפורסמות הוא  ,שהלימודים הקלאסיים בביזאנטיון לא עברו
מן העולם גם בתקופות הבאות  .אם אמנם ניכרה בהם ירידה  ,בייחוד לאחר המאה השישית  ,הרי מן

ושגשגו .

המאה התשיעית הם חזרו

ראוי להזכיר  ,שקונסטאנטינופול עצמה היתה בתקופה

הביזאנטית הקדומה מרכז חשוב של לימודים קלאסיים ולימים המרכז של שמירת המורשת
הקלאסית ; ובשנת

425

נוסדה בה  ,על  -ידי תאודוסיוס השני  ' ,אוניברסיטה '  -אם אפשר לכנותה כך

 -ל ' לימודים חופשיים '  ,אשר נתקיימה בתמיכת אוצר

הקיסר .

2

אמנם  ,בקרב אנשי הכנסיה נשמעו קולות רבים ותקיפים נגד הלימודים הקלאסיים  ,וההתנגדות
לקריאה בספרות הפאגאנית מצאה לה ביטוי  ,בין השאר  ,גם בקאנונים האפוסטוליים שזכו לתפוצה

במזרח במאות הרביעית  -השישית  .אבל היו גם קולות אחרים  ,ואפילו של מנהיגי הכנסיה מן השורה
הראשונה  ,אשר חייבו את החינוך הקלאסי וראו אפשרות לנצרות להפיק תועלת מן ' השיןיאה '
( חינוך ,

תרבות )

הישנה .

3

ראוי לציין שכמה מהוגי  -הדעות והסופרים של הכנסיה  ,ובהם נזירים  ,היו

עצמם חניכי בית  -הספר הקלאסי ושיוו לתוכן הנוצרי של חיבוריהם לבוש קלאסי  .כך  ,למשל,
סופרוניוס  ,הפטריארך האחרון של ירושלים בתקופה הביזאנטית  ,חיבר הימנונים אנקריאונטיים

לקודשי הנצרות .

4

בין כך ובין כך  ,נכון לומר שהכנסיה בביזאנטיון לא הקימה מערכת מקיפה של בתי  -ספר שהיתה

עשויה לבוא במקומו של בית  -הספר החילוני  ,הנשען על תוכנית  -לימודים ספרותית  -קלאסית .
בבתי  -הספר שבמנזרים למדו בעיקר צעירים  ,שהתעתדו להיות נזירים  5 .בכנסיה עצמה הוגבל

2

עניינים קרובים להם  ,ראה  :מארו  ,עמ '

על החינוך הקלאסי והחינוך הנוצרי בתקופה זו ובתקופות שלאחריה והן על
424

ואילך ( ובעיקר עמ '

 432ואילך ) ;
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ביינם  ,עמ '

]
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 150ואילך ; ג ' ונס  ,עמ ' ; 1007 - 1005

 .קק 165 1] ( esp .

,

 ev .ת

4ק  deש d 'hist .

 .קק 1929 ,

בקלר  ,עמ '  200ואילך ; והנ " ל ,

Anna Comnena -,4 Study , Oxford

 l'enseignement religieux 4 Byzance ' ,א classique

4 . Hussey , Church and LeaIrningן 7 .
~

]  . 223קק  . 223 ff. ; 5 . Runciman, Bfzanline civilization ,קק

י193

"

383

 .קק La civilisation 672 . ,

 ( , Oxfordנ) 867 - 778

על האוניברסיטה של קונסטאנטינופול מיסודו של תאודוסיוס השני  ( ,ואשר בתחילתה היו בה  31פרופסורים לענפים

השונים )  ,ראה  . Cod Theod . 14 , 9 , 3 ; 6 , 21 , 1 :על ההיסטוריה של המוסד  ,שידע עליות וירידות ( המוסד נסגר
לפחות פעמיים במאות

ג
:
3

"

superieur

השביעית  -התשיעית ) ראה :

l'enseignement

sur

 . 73קק Constantinople', Byzanlion , 3 ) 1927 ( ,

לאיסור על ספרים פאגאניים בקאנונים האפוסטוליים
13 , 15 ( , Paderborn 1905

בתחילת הערה
4

de

l ' histoire

,

~ ה Fuchs, Die hb'heren Schulen von Konslantinopel

 .קק

].

 ] .סי

' Notes

Brihier ,

].

וכן בחיבורים אחרים שנזכרו

96

לעיל .

ראה Didascala 8 ! Constitutiones Aposlolorum (ed . :

) Fund ) , 1 , 6 , 1 - 6

 . % .ו  .לנושא הכנסיה והחינוך הקלאסי ראה הספרות

 2לעיל  ,וכן דאוני  ,בתי  -ספר  ,עמ '  299ואילך .

ן 14 . Gigante, Sophronii Anacreontica, Rome 195לדאבוני  ,לא עלה בידי להשיג מהדורה זו  .השירים נדפסו
0 . von Sch nborn , Sophrone de (irusalem
ב  . 3733 ] -קק  . PG , 873 ,על סופרוניוס ראה vie monastigue :

,

 . 99 ff.קק  . 53 ] ] and esp .קק con/ession dogmatigue, Paris 1972 ,
5

; 1926

Teubner

.ע

Mittelalter,

בזכרו ,צמ '  439וכילך ,צמ ' 454 - 453י

ברהיר  ,עמ ' ; 417

ג ' ונס  ,עמ '

)8

. 1007

~

בעלי מקצועות חופשיים בערי

הלימוד לקבוצות של חניכים שרכשו את יסודות הדת  ,לרוב לפני טבילתם

א-י

בתקופה הביזאנטית

( קאטכומנים ) ,

אך חינוך

זה היה מוגבל בהיקפו ואף רמתו היתה בסיסית ביותר  .לעומת זאת היתה לחינוך הקלאסי אחיזה
חזקה ורחבה בשכבות החברה  ,בייחוד בקרב המעמדות הגבוהים ; ואף השלטון הקיסרי נתן לחינוך זה
סיוע מסוים  .הכנסיה התפשרה עם המציאות ולא יצאה במלחמת  -חורמה נגד החינוך

הקלאסי .

אמנם  ,בקרב המורים והתלמידים של חינוך זה ניתן היה למצוא במשך תקופה ארוכה מוקדים

פאגאניים חזקים  ,נסתרים או גלויים  .אולם הנאמנות של השלטון לנצרות  ,ועליית כוחה של הכנסיה
הביאו במרוצת הזמן לידי החלשתם של מוקדים אלה ואף לחיסולם  .הוראת הלימודים החופשיים
נתרכזה בידי מורים נוצרים  ,ולבסוף היו רק הם רשאים להורות לימודים אלה  .התפתחות זו הפחיתה
את חששותיהם של מנהיגי הכנסיה ומיתנה את התנגדותם  .בשנת
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לספירה  ,בשרשרת הרדיפות

נגד הפאגאנים בקיסרות  ,סגר הקיסר יוסטיניאנוס את האקדמיה האפלטונית המפורסמת באתונה .
אך פעולת הקיסר לא כוונה בעיקרה נגד עצם הלימודים הקלאסיים אלא נגד האקדמיה עצמה ,
שהיתה מרכז לפילוסופיה פאגאנית אנטי  -נוצרית ואשר מוריה הבכירים היו פאגאנים  .כנגד זה ,
בית  -הספר הגבוה לרטוריקה בעזה  ,שיסודו בפידיאה הקלאסית ואשר בחלק מכתביהם של מוריו
הבכירים מצויים הרבה דימויים ומלים מן המילון הפאגאני  ,יכול היה להוסיף ולפעול  ,הוא

כאסכולות אחרות מסוגו  ,הודות לעובדה שמוריו היו נוצרים  6 .אנו מוצאים עתה מורים ומלומדים ,

דוגמת פרוקופיוס מעזה  ,הפוסעים בשבילי הקלאסיקה  ,אך מקדישים מקום ללימוד כתבי  -הקודש
ולעיון בנושאים נוצריים כחלק מהווייתם הספרותית

והלמדנית .

חוריקיוס איש עזה  ,הנואם ואיש  -הספרות הקלאסיקן  ,שעמד בשנות העשרים והשלושים של המאה

השישית בראש בית  -הספר לרטוריקה בעירו  ,מדגיש בנאום  -הלל לכבוד מרקיאנוס  ,האפיסקופום של

עזה  ,את החשיבות והנחיצות בחינוך ספרותי קלאסי ובחינוך דתי נוצרי גם יחד  .שני סוגי  -חינוך אלה
משלימים זה את זה  :הראשון מועיל לשטף הלשון ויופיה והשני מסייע
שתי מגמות אלו נשתלבו בחינוכו של מרקיאנוס .

7

לנפש .

קירילוס מסקיתופוליס

( בית  -שאן ) ,

הנזיר

וההגיוגראף הידוע בן אותה המאה  ,היה מיצר על כך שלא קיבל חינוך ספרותי  -קלאסי ; על כן קשתה
עליו הכתיבה על חיי הנזירים  ,לפחות בראשיתה .

8

הצבענו על ההמשכיות שהיתה לחינוך הקלאסי בחינוך הביזאנטי של התקופה  ,אבל אין לומר שהיה

ללימודים הקלאסיים אותו מעמד כמו בעבר  .ה ' פידיאה ' הישנה נמצאה במצב של התגוננות מאז
המאה הרביעית  .ה ' פידיאה ' הקלאסית נקראה בספרות הנוצרית של התקופה אידיאה ' חיצונית '  ,או

6

ראה

דאוני ,

עזה  ,עמ ' 106

ואילך  ,ובייחוד עמ '  . 116 - 115אלי יוון נזכרים הרבה אצל חוריקיוס  .ראה במפתח

שבמהד ' פרסטר  -ריכטסטיג  :זאוס  ,אפולו  ,אפרודיטי ועוד ( בהקשר זה ראה גם אצל פוטיוס  ,ביבליותיקה  ,עמ ' . ) 160

הוא הדין למכתבי פרוקופיוס מעזה  :ראה המפתח  ,מהד' גארציה -לנרץ ( לעיל  ,הערה . ) 1
( להלן  ,הערה  ) 65ובסיפיסט שפעילותו  ,מכל מקום בעיקרה  ,קודמת לימי יוסטיניאנוס  .ניתן להביא דוגמאות גם

אמנם מדובר במכתבים

מיצירתו של יואנס מעזה  ,המאוחר יותר .
7

חוריקיוס  ,נאום שני לכבוד מרקיאנוס  ( 9 ,עמ '
] 2424

 .קק  ; Halbb ) 1899 ( ,דאוני  ,עזה  ,עמ '  109ואילך  :א ' רבינוביץ  ' ,דברי חוריקיוס העזתי על ארץ  -ישראל ' ,

ספר יוחנן לוי  ,ירושלים תש " ט  ,עמ '
8

 . ) 30על חורקיוס ראה  . , 6 ,ע

. Schmid, ' Chorikios ' , PW, 1

יי

קירילוס ,

חיי אותימיוס  ,עמ '

83 ( 60

173

ואילך .

 .ק  . Schwartz, ed . ru , 49 , 2 , Leipzig 1939 ,ע ) ; ראה גם דאוני  ,בתי  -ספר ,

עמ '  . 319אמנם קירילוס מציין שם גם את בורותו בכתבי  -הקודש  .מילונו ותחבירו של קירילוס אף הם מלמדים
שהיה חסר השכלה קלאסית .

השווה :

699

 .ק 1949 ,

11 , Paris

,

Stein , Histoire du Bas-Empire

.מ
97

ירון דן

' זרה '  ,לעומת הפידיאה הנוצרית ( ' שלנו '

) ;9

אגב  ,המושג ה ' לימודים החופשיים ' מקבל גם מובן של

לימודים חילוניים  .מעמדו של החינוך הקלאסי שוב איננו בלעדי וללא  -עוררין  ,שהרי היתה אפשרות
להגיע לידיעת קרוא וכתוב באמצעות כתבי  -הקודש  ,וכבר מתרחבת ומסתעפת ספרות חדשה  ,אמנם

בעיקרה ספרות דתית  ,שאיננה נשענת יותר על תשתית קלאסית ואינה בנויה על  -פי דפוסי הכתיבה

הקלאסית .
הסופיסטים

נשאנו אומרים חינוך קלאסי אנו מתכוונים בעיקר ללימודי לשון וספרות  .מושג ' החינוך הכלל"

"

עמ ) נשאר לרוב בגדר של תיאוריה או אידיאל ; זאת ועוד ,

' אנקיקליוס פידיאה ' )  ! 0 ) narJESaג
המסלול העיקרי בחינוך הגבוה  ,שבו "
ענייננו  ,היה המסלול הרטורי  .פירוש הדבר  ,שמושג ה' לימודים

"

החפשיים '

) ( studia liberalia

לגבי רבים מתלמידי החינוך העל  -יסודי הקדם  -מקצועי הצטמצם

בענפי הגראמאטיקה והרטוריקה  .הרטוריקה היתה מושלת בכיפה בחינוך הגבוה  ,ירושה שהחינוך
הביזאנטי ירש מתקופות העבר 0 .י לפיכך  ,כשאנו מדברים על מורי החינוך הגבוה  ,אנו עוסקים

קודם  -כל ברטורים או סופיסטים ,

החינוך

נ1

ואליהם ניתן לצרף לפעמים את הגראמאטיקאים  ,שהם מורי

העל  -יסודי בשלבי  -הביניים .

בכמה מערי ארץ  -ישראל שגשגו הלימודים הקלאסיים והיתה פעילות יוצרת עניפה של אנשי ספרות
ומדע ( שירה  ,רטוריקה  ,היסטוריה  ,פילוסופיה  ,פילולוגיה  ,זואולוגיה  ,מתמטיקה ועוד )  ,שהמשיכו

את המסורת  -הקלאסית והלמדנות ההלניסטית  ,וכאמור העדויות שבידנו מגיעות בעיקר עד לאמצע

המאה שישית .
ומעת-דת .

12

אין ספק שפעילות זו עשויה היתה להיווצר רק בסביבה חברתית ותרבותית אוהדת

ואכן יש עדויות  ,שתנאים כאלה נתקיימו במקומות אחדים

בארץ .

כך  ,למשל  ,אנו

שומעים  ,שכמו בימי העבר ניתנו גם עתה לרטורים הזדמנויות להפגין כשרונם ברבים  ,ואמנם
סופיסטים מהוללים זכו לכבוד רב בעריהם .

9

ראה  ,למשל  ,בספרות הנוצרית של ארץ  -ישראל  ,מרקום דיאקונוס  ,חיי פורפיריוס האפיסקופוס של עזה  ,עמ ' , 8
שורה  ( 12מהד '

10

13

על

גרגואר -קיגנר ) ;

קירילוס  ,שם  ,עמ '  , 83שורה

. 24

ראה גם בקלר  ,עמ '

. 212

' האנקיקליוס פידיאה '  ' ,הלימודים החופשיים ' לענפיהם השונים  ,הרטוריקה והפילוסופיה  ,ראה מארו  ,עמ '

243

ואילך  ,עמ '  ; 378ג ' ונס  ,עמ '  . 1003 - 1002הפילוסופיה  ,שהיתה ענף  -לימודים בעל יוקרה  ,פיגרה הרבה אחר
הרטוריקה מבחינת היקף מעגלי התלמידים  .לעתים היו לימודי הפילוסופיה תוספת או המשך לרטוריקה .
11

על הרטור או הסיפיסט ראה מארו  ,עמ '  535 , 270הערה . 24

12

אם נביא בחשבון לא רק את הסופרים והמלומדים ילידי הארץ שפעלו בה אלא גם את אלה שחיו במקומות אחרים

בקיסרות ( כמו  ,למשל  ,ההיסטוריון פרוקופיוס מקיסריה  ,או הפילוסוף ממוצא שומרוני מארינוס מנאפוליס ) וכן את
אלה שבאו מפרובינקיות אחרות תהיה הרשימה ארוכה למדי  .אך גם בלי הרחבה מעין זו הרשימה אינה

קצרה .

באשר להיסטוריה  ,מן הדין לציין שמלעוס מפילדלפיה  ,וכאמור פרוקופיוס מקיסריה ( אין אנו מתייחסים כאן
להיסטוריונים של הכנסיה ) כתבו את ספריהם הרחק מפרובינקיות  -המוצא שלהם  ,ולפיכך ניתן לעמוד כאן רק על

חינוכם המוקדם שהשפיע על כתיבתם  .אשר לזואולוגיה  ,ראה להלן הערה . 17
אוטוקיוס מאשקלון ( המאות החמישית  -השישית )  .בנוגע לארכיטקטורה ראה להלן בפנים  ,בסוף המאמר על

בתחום המאתמאטיקה יש להזכיר את

יוליאנוס מאשקלון  .על המורים והמלומדים השונים ראה בסקירותיהם של קרומבאכר  ,כריסט  ,דאוני  ,זייץ ( לעיל ,
הערה

)1

ועוד .

בנוגע לגבול הכרונולוגי שהזכרנו בפנים  ,נשאלת השאלה האם רק מקרה הוא שהידיעות שלנו

מגיעות עד ימי יוסטיניאנום ( ועד

13

בכלל ) ?

נראה לנו שאין זה רק פרי המקרה  ,לפחות לגבי כמה תחומים  ,אך הדבר

טעת בירור מיוחד .
הרטורים נשאו נאומים באירועים ציבוריים  ,לכבוד אישים שונים וכיו " ב  .פרוקופיוס מעזה נשא  ,למשל ,

נאום  -תהילה לכבוד הקיסר אנסטאסיוס בעת שפסלו הוקם בעיר  .חוריקיוס נאם לרגל חנוכת כנסיות בעזה  ,או לכבוד
אישים מבני העיר ואחרים  .על חשיבות הנאומים בחגיגות ציבוריות ראה חוריקיוס  ,נאום שני לכבוד מרקיאנוס 72 ,

98

בעלי מקצועות חופשיים בערי א " י

בתקופה הביזאנטית

ערי ארץ  -ישראל הידועות ביותר כמקומות של לימודים גבוהים בתקופה הביזאנטית היו עזה ,
אשקלון

וקיסריה .

מעזה  ,ובמיוחד מאשקלון  ,יצאו מלומדים חשובים עוד בתקופות

קודמות .

בתקופה הביזאנטית זכתה עזה למירב הפירסום כעיר של לימודים קלאסיים גבוהים וכמרכז חשוב

של יצירה ספרותית  ,שנכתבה ברוח המסורת הקלאסית  .במיוחד רבה היתה תהילתו של בית  -הספר
לרטוריקה  ,שהיה מן החשובים בקיסרות  .עוד במאה הרביעית זכתה עזה ליחס של כבוד מצד
ליבניום  ,הסופיסט המהולל מאנטיוכיה 4 .י אך עיקר שיגשוגה ופירסומה היו במחצית השנייה של
המאה החמישית ובמחצית הראשונה של המאה

השישית .

בעזה אף למדו

15

לאטינית .

16

המפואר .

לציין שהיו מבני עזה שלמדו לימודים גבוהים באלכסנדריה  ,מרכז  -ההשכלה

אגב  ,ראוי
17

קיסריה

נודעה כמקום לימודים קלאסיים הן בפרק המוקדם של התקופה והן במאה השישיתה ( ראוי להזכיר
שקיסריה נודעה במאות השלישית והרביעית כמקום לימוד של תאולוגיה נוצרית  ,ובאותה תקופה

היה בה גם בית  -מדרש יהודי מן החשובים ביותר בארץ  -ישראל )  .בהמשך התקופה הביזאנטית נראה
שעזה האפילה על קיסריה ביצירה הספרותית  .ואולם פריחתן התרבותית של הערים הנזכרות אינה

מנותקת ממצבן הכלכלי ומעמדן הכללי  .עזה  ,שנודעה כעיר  -מסחר חשובה בתקופות קודמות  ,נהנתה

בתקופה הביזאנטית מפריחה כלכלית גדולה  ,דומה ללא תקדים בתולדותיה  ,ואף אשקלון לא פיגרה
אחריה הרבה  .יתרונה של קיסריה נבע מהיותה בירת הפרובינקיה של פלסטינה הראשונה  .חלוקתה
של ארץ  -ישראל לשלוש פרובינקיות בתקופה הביזאנטית אמנם צימצמה השלטון שיצא מקיסריה

והפחית ממעמדה בהשוואה לתקופה הרומית  ,אך היא נשארה בכל התקופה הנדונה עיר  -הבירה

( עמ '  45שורות  . ) 25 - 23אגב  ,כמה מן המנהגים ודפוסי  -ההווי הישנים  ,ששורשיהם נעוצים בתקופה הקדם  -נוצרית ,
עדיין הוסיפו להתקיים באופן זה או אחר בתופה הנדונה  .ניתן להזכיר  ,למשל  ,את התיאטרון או המימוס  ,שהיה
שנוא על הכנסיה  ,אך הוסיף להתקיים חרף הקשיים  .על מיומא בגרסה עזך בשנת  535ראה ' Gerasa, city ofthe
 9 Y . Decapolis (ed .חג הוורדים בעזה ראה שטארק
 . Kraeling), New-Haven 1938 , Inscription 40 . 279א .

,

'

"

עמ '  ; 644 - 643רבינוביץ  ,שם  ,עמ ' . 180
ליבניוס  ,נאום חמישים  -וחמישה . 34 - 32 ,
בעזה נלמדה ונתחברה לא רק ספרות יפה ( שירה  ,רטוריקה ועוד ) אלא גם פילוסופיה  ,פילוסופיה ותיאולוגיה  ,ועוד .
על סופריה ומלומדיה של העיר ראה הספרות הנזכרת בהערה

1

לעיל .

פרוקופיוס  ,מכתב . 145
במחצית הראשונה של המאה הרביעית אנו שומעים על הילאריון  ,בן כפר מדרום לעזה  ,שהוריו שלחוהו ללמוד
גראמאטיקה באלכסנדריה ; היירונימוס  ,חיי הילאריון  . ( PL 23 001 . 29 ( 2 ,מן המאה החמישית והשישית נציין את
איניאס ( ראה זייץ  ,עמ '

, ) 24

פרוקופיוס  ,זכריה סכולאסטיקוס  ,סטפאנוס  ,תומאס וטימותיאוס  .רובם יוזכרו בהמשך

4 .נ 4 .א ) .

הדיון  .על תומאס באלכסנדריה ראה זכריה סכולאסטיקוס  ,חיי סוורוס  ,עמ '  ( 24 - 23מהד ' Kugener, Po 11
טימותיאוס מעזה נודע כגרמאטיקוס שכתב עבודה פילולוגית  ,וכן כמי שחיפר ' טראגדיה ' על מס הכריסארגירון ,
וספר על בעלי  -חיים שזכה לפרסום רב בעולם הביזאנטי  .ראה סודה  ,טימותיאוס  ,מהד ' אדלר  ,ד  ,עמ '  ; 557קדרנוס ,
הוצ ' בון  ,א '  . 627חלקים מספרו הזואולוגי ראה  . 1 - 30 :קק 4 . Haupt, Hermes , 3 ) 1869 ( ,ן ( כולל המבוא )  .הספר

תורגם לאנגלית בלוויית הערות על  -ידי בודנהיימר
, 1949

וראה על טימותיאוס במבוא

למהדורתם .

ורבינוביץ .

8 ] 15 -Leidenק

lllilna / s,ג "

()

Gaza ,

] Timotheus 0

הקשר שלו עם מצרים מתברר מן הידיעה שהיה תלמידו של

הוראפולון  :ראה  . 296ק  . Reitzenstein , Geschichte der griechischen Er mologika, Leipzig 1897 ,א  ,וראה ,
למשל  ,כריסט  ,עמ ' 1076 , 974
ראה ליבניוס  ,נאום לא ,

הנ " ל ,

לב 95 ,

~

 ; 42גריגוריס נציאנזוס נאום מג 512 ( 13 ,

( עמ '  - ) 365בהדגשה על הרטוריקה  .ראה גם תן

.

 , 36 , 001שן ) ;

von Caesarea

חוריקיוס  ,ח ,

 ( 12עמ ' : ) 113

Schemmel, ' Die Schule

].

 . 1277 - 1280קק  ; Palistina' , Philologische Wochenschrft , 45 ) 1925 ( ,דאוני  ,בתי  -ספר  ,עמ '  301ואילך ; ] . 1 .

 . 58 - 60קק 975 ,

]

Caesarea Under Roman Rule, Leiden

; Levine ,

אגב  ,במחקרים אחדים מציינים את אוריון

ממצרים כמי שלימד גראמאטיקה בקיסריה של ארץ  -ישראל  .אבל אין זה ברור אם קיסריה שבמקורות היא זו של

ארץ  -ישראל  .ראה :

"

0 . 3 ' , Pw / 1 , 35 ) 1939 ( , cols . 1083א מסאWendel , ' 0

.ש
99

ירוו דו

האדמיניסטראטיבית הראשונה  -במעלה בארץ  -ישראל  .במאה השישית אף נתחזק מעמדה  ,לאחר

שיוסטיניאנוס העלה את דרגת נציבה והרחיב סמכויותיו מעבר לגבולות פלסטינה הראשונה .

19

קיסריה היתה עיר גדולה ועשירה  ,על אף הקשיים השונים שנתעוררו בחיי העיר  ,ואפילו על משבר
כלכלי זמני שפקד אותה  .חוריקיוס  ,אשר בעצמו מעיד על כמה מן הקשיים שפקדו את קיסריה ,
מציין אותה כעיר גדולה ועשירה .

20

נראה  ,שבתקופה הביזאנטית חלה בה התרחבות ניכרת  ,ככל

שניתן לשפוט מהיקף חומותיה .
שלוש הערים הנזכרות לא היו  ,כמובן  ,הערים היחידות בארץ שבהן ניתן היה לרכוש השכלה יוונית

גבוהה  .עליהן יש להוסיף למשל את חלוצה  ,העיר הגדולה והחשובה שבנגב  ,שאף היא היתה מקום

מכן .

של לימודים קלאסיים מתקדמים  ,במאה הרביעית ואף לאחר

ברי  ,שלימודים יווניים כלליים

21

ברמה על  -יסודית נתקיימו בערים נוספות  ,ובייחוד בערים הגדולות ובכאלה שהיו בעלות מסורת

יוונית .

עירונית ארוכה של פולים

22

בידנו ידיעות על שלוש ערים בארץ שהעסיקו מורי רטוריקה  ,כלומר סופיסטים ,

עזה וחלוצה .

בשכר 23 :

קיסריה ,

ליבניוס מספר על סופיסט אחד שהעדיף את קיסריה על אנטיוכיה בגלל ' גודל

ההבטחות ' של הראשונה  ,היינו המשכורת הגבוהה שהוצעה לו

על  -ידה .

24

במאה השישית הזמינה

קיסריה את פרוקופיוס מעזה ללמד בה  ,ולדברי חוריקיוס כללה ההצעה  ,בין השאר  ,פיתוי כספי
גדול  .פרוקופיוס נענה להזמנה וישב בקיסריה זמן  -מה כסופיסט מטעם

העיר .

25

ברם  ,עיקר פעילותו

של פרוקופיוס היתה  ,כאמור  ,בעיר  -מולדתו עזה  ,בה עמד בראש הקתדרה העירונית

חוריקיוס  ,שהזכרנו לעיל  ,ירש כמסתבר  ,את מקומו בראש קתדרה

חלוצה רטור  ,כפי שמתברר מאחד המכתבים של
לעתים בא

התשלום  ,או

במאה הרביעית העסיקה גם

27

חלק ממנו  ,לסופיסט העירוני  ,מאוצר הקיסר  .כך אנו שומעים בפירוש לגבי

 . Just . Nov . 10יוסטיניאנוס חיזק גם את סמכותו הצבאית של הפרוקונסול בפרובינקיה שלו ; שם ,

19

1 -2

20

חוריקיוס  ,לב ,
~

21

ליבניוס .

זו .

26

לרטוריקה .

95

( עמ '

. ) 365

חוריקיוס מדבר בשבח העיר בעוד

מקומות .

ביחס לחלוצה במאה הרביעית ראה על אודאימון  :זיק  ,מכתבי ליבניוס  ,עמ '
 , Eudaemonמס '  3עמ '  . 290 - 289לענייננו בעיקר ליבניוס  ,מכתב . 132
ראה מכתבים  ( 315 , 164כאן הם רטורים במובן של עורכי  -דין  ,ראה סעיף  . ) 5לדברים אחדים על אודאימון ראה גם
להלן  .כידוע  ,היה זנוביוס  ,מורו של ליבניוס באנטיוכיה  ,יליד חלוצה  .ראה להלן בפנים והערה  . 38לתקופה מאוחרת
131

( מס '

;) 1

ג ' ונס  ,פרוסופוגראפיה ,

אגב  ,גם בן  -דודו אונומוס ישב

יותר ראה פרוקופיוס  ,מכתב
22

.3

; 87

בחלוצה .

ראה גם להלן על היירונימוס .

אם כי אין הדבר עשוי לשמש הוכחה לעניין הנדון ראוי לשים לב  ,שכמה כתובות מן המאה השישית בכנסיות של

גרסה נכתבו במשקלי השירה היוונית הקלאסית  .ראה וולס  ,גרסה  ,כתובות מס '  306 , 300 , 299ועוד  .ראה גם ג ' ונס ,
עמ '
23

. 1003

על ההוראה הציבורית

למן התקופה ההלניסטית ועד לתקופה הביזאנטית ראה ג ' ונס  ,העיר היוונית  ,עמ '

220

ואילך ,

 ; 285 - 6 , 280 , 253הנ " ל  , LRE ,עמ '  . 998על מורים מטעם הערים בקיסרות ניקיאה במאה השלוש  -עשרה ראה
בקלר  ,עמ ' . 209
24

ליבניוס  ,נאום לא  . 42 ,על ניסיון לזהות הסופיסט האנונימי עם פריסקיו או עם אקאקיוס ראה זיק  ,מכתבי ליבניוס ,

עמ '  ; 245ג ' ונס  ,פרוסופוגראפיה  ,עמ '
25

חוריקיוס  ,ח ,

 ( 12עמ '

26
27

מכתב  ( 132שנת

100

. ) 113

בעיקר פוטיוס  ,ביבליותקה  ,עמ '

ראה

. 729

. ) 359 / 60

160

הי " ז " יק"0

ראה לעיל  ,הערה

""

 ; ( Kal adrפרוקופיוס  ,מכתב

lax (ivu

 , 21וכן הערה

הבאה .
~

. 84

בעלי מקצועות חופשיים בערי א  -י

חלוצה28

ועזה .

29

בתקופה הביזאנטית

אין פירוש הדבר שכל עיר שבה היה בית  -ספר גבוה זכתה לתמיכה ממשלתית

ייתכן שהערים הנזכרות לעיל שילמו גם מקופתן

למורה .

30

בו .

כנראה שהעיר מינתה רק סופיסט אחד ,

כאלה .

או סופיסט ראשי  ,אבל אפשר ששילמה שכר גם לעוזריו  ,אם היו

31

ההיסטוריון פרוקופיוס מקיסריה מספר בספר ה ' אנקדוטה '  ,שיוסטיניאנוס הפסיק את מתן התמיכה

הממשלתית במורים שנתמנו על  -ידי הערים  ,דבר שפגע בכיסם ובמעמדם  .מדבריו משתמע  ,שמצב
 32יש לזכור
המורים הורע גם מחמת קשיים כלכליים  ,שהיו מנת  -חלקן של ערים רבות באותו זמן .
שבספר זה השתדל פרוקופיוס להבאיש את ריחו של הקיסר  .מכל מקום  ,אפילו אין לפקפק בעצם

הידיעה  ,אין לקבוע שבכך נסתם הגולל על התמיכה הממשלתית במורים  ,ואפשר שמדובר היה רק
בהוראת  -שעה של יוסטיניאנוס  .בשנת

, 554

כלומר לאחר חיבור ה ' אנקדוטה ' של פרוקופיוס  ,אנו

שומעים על תשלום משכורת ממשלתית למורים

באיטליה .

33

אחיזתו העיקרית של החינוך היווני הגבוה היתה  ,כאמור  ,בשכבות האמידות אך לא הוגבל בהכרח
לבני משפחות עשירות  .לפי ליבניום היה אודאימון  ,הנזכר לעיל  ,ממשפחה טובה

( בפלוסיון ) ,

אך

לא אמידה  34 .מכל מקום  ,החינוך הגבוה  ,אפילו כשזכה לתמיכה עירונית או ממשלתית לא היה זול .
 36יש
שכר  -הלימוד היה גבוה פי כמה מזה של החינוך היסודי  35 ,ואף היה צורך לקנות ספרי  -לימוד .
גם לזכור שהתלמיד לא עשה לפרנסתו והיה תלוי במשפחתו  .פעמים שהיו הלימודים הגבוהים
כרוכים במגורים בעיר זרה  .במקרים אלה  ,ובייחוד כאשר התלמידים יצאו לערים מפורסמות ואל
מורים ידועי  -שם  ,יש להניח שמדובר בבנים של משפחות

אמידות .

בדרך הטבע היו המשפחות האמידות שייכות לאותם המעמדות  ,אשר היו להם שורשים בתרבות

היוונית ואשר ראו בזה הכשרה נכונה לחיים וקישוט נאה לאדם  .פטיט  ,שחקר את מוצאם החברתי

של תלמידי ליבניוס  ,מצא ביניהם שלוש קבוצות בולטות  :בנים לאבות ששרתו בשרות הקיסרי  ,בני

"

 , Baalkliוכוונתו לקיצבה או למשכורת הרשמיות מטעם

ק0קז
ראה במכתב הנ " ל  ,סעיף  . 3ליבניוס מדבר על
המלכות  .לעניין המרת ההקצבות בעין לכסף ראה ליבשוץ  ,אנטיוכיה  ,עמ '

2

,

(  37ת . 158 ) 0ק Oxford ] 965 ,
במכתב  84כותב פרוקופיוס

29

"

Norman , Libanius ' ; 89 - 88

.

A. F

tobiography

לאחיו בקונסטאנטינופול על בקשתם של ראשי עזה מן השלטון המרכזי להבטיח ' אוניה

שיכולה לספק לי אספקה ( תבואה וכד ' ) ללא קץ ( או פטורה

,

ממס ? ) '

"

מ ""יץ

"

"

קasr pebl (iv pol % 0
~

~

גזז

"

"Aorov

 . ( dDV(iycvovנראה  ,שבתרגום ש ג זא יש להעדיף כאן ' ללא קץ ' על  -פני ' פטורה ממס ' ( בניגוד להרשר  :בקובץ שלו ,

 . ) 109ביחס ל  alrqp ~ alov-ושאר דבריו השווה פרוקופיוס  ,אנקדוטה  ,בו  , 5 ,המדבר על ~  asrdatsמאוצר המדינה .
על ידיעות מעטות על תמיכה ממשלתית בחינוך הגבוה ראה ג ' ונס  ,ג  ,עמ '  , 333הערה  , 29ולהלן בפנים .
על ליבניוס שקיבל משכורת הן מעירו אנטיוכיה והן מן הקיסר  ,ראה ליבשוץ  ,אנטיוכיה  ,עמ '  . 44ראה גם במאמרי
זה לעיל בפנים  ,בנוגע לקיסריה במאה הרביעית  .על מקומו של האוצר העירוני בהקשר זה אפשר ללמוד
מפרוקופיוס  ,אנקדוטה  ,בו  . 7 - 6 ,ראה גם ג ' ונס  ,שם  ,סוף הערה . 29
על עוזרי ליבניוס ומצבם  ,ראה ג' ונס  ,עמ ' . 1001
'

30

31

אנקדוטה  ,כו  . 7 - 5 ,מדובר שם ברופאים ומורים  .מדברי פרוקופיוס מסתבר גם  ,שמצב המורים והרופאים החמיר
 . 8 . Bury ,,נ ; שסיין  , Histoire ,ב  ,עמ ' . 447
מחמת השתלטות הקיסר על הכספים העירוניים  .ראה  . 352ק 11 ,

32

33

,

.

( הקונסטיטוציה הפראגמאטית )  Just . consr . App . 7שם על  ,גראמאטיקים  ,רטורים ועוד  .השווה Rubin , :
 . 45 Halbb . ) 1957 ( , 568ע  ' Prokopios von Kaisarea ', Pwt 1ראוי לציין ש  Cod. Just . 1 , 27 , 1 542 -מעיד
על תשלום משכורות למורים בקרתגו בשנת . 534
8.

1

34

35

ליבניוס  ,מכתב  , 108סעיף  . 2ראה גם לעיל  ,הערה  . 21לפי פירוש של אלי
פרוקופיוס היו בין תלמידי האחדון גם עניים  .ראה להלן  ,הערה . 56
ראה ג ' ונס  ,עמ '

, 997

( ( 41ן )

לדברים שמספר חוריקיוס על מורו

וכן כרך ג  ,עמ '  , 333הערה  . 28אגב  ,מלבד העול הכלכלי יש להביא בחשבון את עול החינוך

היסודי ועול הלימודים העל  -יסודיים הקדם  -רטוריים .
36

ראה

ביינם  ,עמ ' . 152
101

ירוי די
המעמד הקוריאלי ובנים של בעלי מקצועות חופשיים ,

בייחוד עורכי  -דין .

37

באשר לארץ  -ישראל אין

בידנו אפשרות לבירורים סטאטיסטיים מקיפים  ,אך הנתונים שבידנו מכוונים לאותם המעגלים
החברתיים שהזכרנו  .כל אימת שהדברים ניתנים לבירור אנו רואים  ,שהתלמיד בא ממשפחה בעלת
מעמד בחברה  ,ולעתים קרובות כבר היה במשפחתו רקע של השכלה יוונית

מתקדמת .

נביא דוגמאות אחדות  .בני  -משפחתו של הרטור המפורסם זנוביוס מחלוצה  ,שאבותיהם החזיקו

באנטיוכיה .

במשרות חשובות בעיר  -מולדתם  ,למדו אצל ליבניוס

גראמאטיקה ורטוריקה בעירו היה בן ל' משפחה מפוארת ' ( נציחא

פטרוס מקיסריה שלמד

38

בגנסא ) .

39

איניאס  ,עורך  -דין

מעזה  ,שנזכר במכתבים של פרוקופיוס מעזה  ,תואר כבן  -טובים 40 .
שומעים על איש  -ספרות בשם מריאנוס בזיקה לאלבתרופוליס ( בית  -גוברין ) .
עורך  -דין (; 6 0ע ! 17ש ) ממשפחה מיוחסת בשם מארסוס  ,שהתיישב באותה עיר 41 .

מתוך הלקסיקון ' סודה ' אנו

הלה היה בנו של

"

"

מריאנוס  ,שחי

בימי אנסטאסיוס  ,כתב מטאפראזות ליצירות של משוררים הלניסטיים חשובים  ,בעבדו את
יצירותיהם שנכתבו בהכסאמטר לטרימטר

לעיל  ,וכן אחיו קיבלו חינוך קלאסי

גבוה .

יאמבי .

42

מרקיאנוס  ,האפיסקופוס של עזה  ,שהזכרנו

43

דברים ברורים על מוצאם החברתי של תלמידים אחדים אנו מוצאים אצל חוריקיוס מעזה ,
בנאום  -החתונה שנשא לכבוד שלושה מתלמידיו  :פרוקופיוס  ,יוחנן ואליה  .מנאום זה למדים אנו ,
שאבי הראשון  ,פרוקופיוס  ,היה אסטינומוס  ,משמע איש השלטון העירוני  ,אבי השני  ,יוחנן  ,היה

תלמידי ליבניוס  ,עמ '

37

פטים ,

38

על זנוביוס שקודם לכן

; 316 - 315

135 - 95

( ובייחוד עמ '

, 172 , ) 114 - 113

וכן שם  ,נספח ב  ,עמ '

. 195 - 194

החזיק בעצמו בראשות הקתדרה לרטוריקה באנטיוכיה ראה זיק  ,מכתבי ליבניוס  ,עמ '

ג ' ונס  ,פרוסופוגראפיה  ,עמ '  . 991על אב ובן ששמם בייחוס מבני  -משפחתו  ,ראה לפי המפתח לכתבי

ליבניוס  ,מהד ' פרסטר  .לאלה ועוד ראה מ ' שובה  ' ,בייתוס  ,ראש משטרת העיר חלוצה שבנגב בשנת

356

אסה " נ ' ,

ידיעות  ,ג ( תרצ " ה )  ,עמ '  18ואילך ; הנ " ל  ' ,זנוביוס  ,ראש משטרת העיר חלוצה שבנגב בשנת  359אסה " נ '  ,ידיעות ד ,
( תרצ " ז )  ,עמ '  61ואילך .
לפי דעה מקובלת  ,המסתמכת בעיקר על ליבניוס  ,מכתב  , 1098היה בין תלמידי ליבניוס באנטיוכיה גם בן הנשיא

מארץ  -ישראל  ,שלמד קודם  -לכן בעיר אחרת ( יש מציינים את בריסוס ) אצל רטור  ,תלמיד  -לשעבר של ליבניוס  .ראה

זיק  ,שם  ,עמ '  , 162בערך גמליאל ; מ ' שובה  ' ,מכתבי ליבניוס אל הנשיא בארץ ישראל '  ,תרביץ  ,א  ,ספר ב

בעיקר עמ '

102

ואילך ; אבי  -יונה  ,בימי רומא וביזאנטיון  ,ירושלים

תש " ל, 4

( תר " ץ ) ,

עמ '  . 195אולם קיים ספק לגבי קביעה

זו  .אין זה ברור אם הנער בו מדובר במכתב היה מארץ  -ישראל  ,ולא הוכח בוודאות שהמכתב אומנם נשלח אל

) . 3 .ע .

הנשיא בארץ  -ישראל  .ראה  . 138 ] :ק  ! chreYienne, Paris 1959 ,ש Festugiire, Antioch paiinne
פסטוז ' ייר משער שהנער היה מפמפיליה  ,שכן שם לימד הרטור ארגיוס )  . ( Argeiusהנזכר במכתב  .ראה גם ג ' ונס ,

39
40
41

פרוסופוגראפיה  ,עמ '
יואנס  ,חיי

. 102

סוורוס  ,מהד ' Kugener , PO 11

) .ע 4 .י  ,עמ '

; 230

ראה גם זכריה  ,חיי סוורוס  ,שם  ,עמ '

. 98

מכתבים  ( 43בייחוד שורה  . 44 , ) 7אין ספק שאיניאס היה בעל השכלה קלאסית .
]  Suda (ed . Adler ) , 111 , 323ראה גם  . 26 Halbb . ) 1930 ( , 1751עו ~0 . 8 ' , Pwא  , ~ Marianusתא55ת; 2

דאוני ,

בתי  -ספר  ,עמ ' . 314
42

המשוררים שנזכרים

הם :

תאוקריטוס ,

אפולוניוס רודיוס  ,קאלימאכוס  ,אראטוס

הפאלאטינית יש כמה אפיגראמות מפרי  -עטו של מריאנוס סכולאסטיקוס
 ; 669ועוד טז  ( 201 ,האחרונה

מן ה -

Planudea

,

( עורך  -דין ) :

וניקאנדרוס .

שם  ,ט

באנתולוגיה

, 668 , 657 , 627 , 626

0ג ! חג )  .חוקרים אחדים  ,כגון כריסט  ,עמ '  973והערה

 ; 6אנסלין ,

שם ; ודאוני  ,שם  ,מזהים את מריאנוס שנזכר בלקסיקון סודה עם מריאנוס סכולאסטיקום  ,מחבר  -האפיגראמות הזה .

אבל זיהוי זה אינו אפשרי אלא אם נדחה הידיעה המפורשת אצל סודה  ,שלפיה חי מריאנוס בימי אנסטאסיוס  .שכן
מריאנוס  ,מחבר האפיגראמות  ,חי בימי יוסטינוס השני (  , ) 578 - 565כפי שעולה בבירור מאפיגראמה אחת ( ט

על אודות ארמון סופיה בקונסטאנטינופול  ,הקרוי על שם אשתו של קיסר

זה .

) 657

על מריאנום המאוחר והקשר

לאגחיאס ראה  . 8 and note 3 :ק ) . Cameron, Agathias, Oxford 1970 ,ע
43

מרקיאנום היה תלמיד של פרוקופיוס מעזה  .על טיב חינוכו של מרקיאנום ובית הוריו ראה חוריקיוס  ,נאום שני 7 ,

ואילך ( עמ '

102

 ( 14 , 11 ; ) 30 - 29עמ ' , ) 31

ועוד  .ראה גם לעיל  ,עמ ' . 97

בעלי מקצועות חופשיים בערי א  -י
איש כנסיה  ,ואבי השלישי  ,אליה  ,היה מלומד בחוק ומשפט .
אנשי השלטון העירוני  ,אנשי כנסיה

ומכובדים .

ועורכי  -דין .

44

בתקופה הביזאנטית

הם מייצגים שלוש קבוצות  ,דהיינו

אבותיהם של השלושה היו אנשים עשירים

האבות עצמם היו חניכי ההשכלה היוונית  ,והבנים נשאו נשים

מבנות  -המעלה .

פרוקופיוס נשא אשה עשירה ומיוחסת במוצאה  ,בת לראשי העיר אשקלון  .אבותיה של אשת יוחנן

היו מאגיסטראטים בעזה  .חוריקיוס יכול היה להצביע גם על אישים נכבדים מצד אם הכלה  .אף
השלישית היתה  ,כפי שנאמר במפורש  ,ממוצא נכבד  .חוריקיוס נשא נאום זה משום שהשלושה היו
מתלמידיו החביבים  ,אך לא פחות מכך משום כבוד הוריהם בעיר וקשריו עמם  .בנאום אחר של
חוריקיוס הוא מדבר על תלמיד שבא מ ' ערביה '  ,ודאי פלסטינה השלישית  .אבי הצעיר היה אישיות

מכובדת מאוד  ,וההמלצה על התלמיד ניתנה על  -ידי

סומוס  ,הדוכס של

ארץ  -ישראל .

45

נפנה עתה אל המורים  .ההערכה שלה זכה החינוך הקלאסי הגבוה ברבדים הגבוהים של החברה ,
ואשר מצאה ביטוי  ,בין השאר  ,בהעסקת סופיסטים מטעם הערים ובסיוע השלטון המרכזי היתה
המכובד של מורים אלה  .המורים  ,ובייחוד הגראמאטיקים והרטורים  ,זכו

היסוד למעמדם

לפריבילגיות חשובות שכללו  ,למשל  ,פטור מחיובים שונים בשרות הצבורי  ,פטור מחובת אכסניה

של אנשי השרות הקיסרי  ,פטור מהעלאת מס הכריסארגירון הידוע  -לשמצה ( עד שבוטל על  -ידי
אנסטאסיוס ) ,

פטור משרות צבאי  ,וכן נאסרה פגיעה בכבודם  ,ועוד כיוצא באלה .

46

רבים ממורי הלשון והחכמה היוונית העתיקו מגוריהם מעיר לעיר פעם אחת או יותר  .בידנו שפע

של ידיעות על סופיסטים שנסעו משום תלמודם למקומות אחרים  ,ודיינו בכתבי ליבניוס  .לפרקים
עזיבת עיר  -המולדת נעשתה שלא מתוך בחירה חופשית אלא בכורח המסיבות כדי למצוא

מקור  -פרנסה  .באשר לארץ  -ישראל כבר נזכר למעלה פרוקופיוס מעזה  ,שלימד זמן  -מה בקיסריה .
מקרה אחר הוא מקרהו של היירונימוס מחלוצה  ,סופיסט המוכר לנו ממכתבי פרוקופיוס  .קשריו של
47

היירונימוס היו עם מצרים  ,כדרך שנהגו משכילים רבים אחרים בדרום ארץ  -ישראל  -והוא נסע

לשם פעמים אחדות  .יתכן שלבסוף אף התיישב עם משפחתו בהרמופוליס ( פרוקופיוס  ,מכתב

. ) 124

48

פרוקופיוס טוען  ,שה ' זהב ' ותפנוקי החיים הם שמשכו את היירונימוס למצרים  .במכתב אל

פרוקופיוס  ,שנשלח כנראה מחלוצה קובל היירונימוס על האקלים הקשה של עיר  -מולדתו והמזון
הגס שבה  .פרוקופיוס מצידו מתרעם על מושגיו של היירונימוס  ,כאילו העושר הוא ' בית מלא חיטה

ובשר ' .
44

49

נאום שישי  33 ,ואילך ( עמ ' . ) 95 - 94
רביעי 25 ,

45

נאום

46

לחוקים שונים ראה

( עמ '

. ) 76

13 , 3

הסורי  -הרומאי 1) 11 :

 ; Cod Theod .וכן ג ' ונס  ,עמ '  , 998וכרך ג  ,עמ '  , 333הערה ע . 2ראה גם בספר החוקים
Rechtsbuch etc

= 1 67

"

K . G. Bruns 6 ) 8 .

misches

= . , ; ] 116

'

Sachau, Syrisch -

~ r

Leipzig 1880 ; ] . Sachau , Leges Constantini Theodosii Leonis, Berlin 1907
47

ידוע גם שפרוקופיוס ביקר בפמפיליה ( מכתב  . ) 38ראה זייץ  ,עמ ' ; 11

262

) 1975 ( ,

. 45 Halbb .

כאמור  ,פרוקופיוס

1 1) . ,

Pwt

,

0 1 Gaza ,ע 1411 , Prokopios

 .קל

למד לימודים גבוהים באלכסנדריה  .הזכרנו גם את זנוביוס מחלוצה

שלימד באנטיוכיה  ,ואת אודאימת מפלוסיון שחי בחלוצה  ,ואלו הן דוגמאות אחדות מרבות .
48

על היירונימוס ראה במבוא למהד ' גארציה  -לנרץ  ,עמ '  . xxxl - 11אין אנו יודעים מיהו הנמען של מכתב

 57שגר

במצרים  .גארציה ולנרץ מעלים את האפשרות שזהו היירונימוס ( ולא סטפנוס כמו במהד ' הרשר  -מכתב
והצעתם מתקבלת על הדעת  .מקבל המכתב גר באלכסנדריה ( ' עיר

המוקדוני ' ) ,

ששבתה אותו בקסמיה  .אשתו וילדו

הרך נמצאו אז בארץ ( אם מדובר בהיירונימוס היו הללו בחלוצה )  .אגב  ,ממכתב
מחלוצה עבד  ,ובידו מתנות לפרוקופיוק מעזה לרגל נישואי אחות פרוקופיוס .
49

מכתבים

, 81

. 91

, ) 18

 9אנו שומעים  ,שהיירונימוס שלח

ראה גם מכתב  , 2שורות . 26 - 25
 03ו

ירוו

די

מורי החינוך הגבוה לא השחיכו לשכבה חברתית אחת  .הרבה תלוי היה כמובן בכשרונם  ,שמם ,

קשריהם וכיו " ב  .בין הסופיסטים היו שנהגו מרווחה כלכלית ואשר ניתן היה למנותם עם בעלי
היכולת  .בדרגת עדיפות היו בוודאי מי שזכו לקבל משרת מורה מטעם העיר  ,והללו היו רק מיעוט
בין מורי החינוך הגבוה  .העמידה בראש הקתדרה העירונית זיכתה את בעליה בכבוד ויוקרה  ,וכאמור

במשכורת רשמית  ,שהיתה רק חלק מהכנסת הסופיסט .

50

המפתח לרווחתו הכלכלית של הסופיסט טמון היה בעיקר בעושרם ובמספרם של תלמידיו  .המורים
בעלי השם והיוקרה  ,בין אלה שעמדו בראש הקתדרות העירוניות ובין אחרים  ,יכלו למשוך אליהם
תלמידים עשירים וליהנות מהכנסות נאות  .ליבניוס במכתב אל גרונטיוס  ,רטור באפמיאה ( מכתב
1391

משנת  , ) 363תוהה על התופעה שמי שיש לו תלמידים עשירים

להפנות מבטו למקום אחר .

"

( עשק 4ט)% 0 6 ) 8

צריך

~ ובאתונה
אף ידוע על תחרות חריפה בין מורים על השגת תלמידים ;

ן5

הגיעו הדברים אפילו לחטיפה בזרוע של סטודנטים חדשים בעת אשר דרכה כף  -רגלם לראשונה

בעיר .

52

ראוי עוד לציין שהסופיסטים מעזה משכו תלמידים גם מחוץ לעירם .

53

הללו בוודאי באו

מבתים אמידים ושילמו היטב למוריהם  .אין לנו ידיעות על שיעורי שכר  -הלימוד שנהגו בארץ ,
מלבד מה ששומעים על נוהג בעזה  ,שתלמיד נתן למורו סולידוס אחד בהזדמנויות מסוימות .

54

אמנם פרוקופיוס מדגיש בהזדמנויות אחדות שהוא איננו עשיר  ,הוא אפילו קובל על עוניו  .למשל ,
במכתב

( ) 146

שנשלח אל נפאליוס הוא כותב  ' :אתה מקונן על העוני אף על  -פי שאתה מצוי בשפע

של כספים  ,ואילו אני בז לכסף ולעשירים ,

אף  -על  -פי שאני לחוץ בעוני מדהים ' .

55

אבל אפשר

להטיל ספק אם אמנם זה היה מצבו ; דומה שיש בדבריו הפרזה  .כבר הזכרתי  ,שפרוקופיוס יצא

לקיסריה תמורת כסף רב  ,וחוריקיוס מספר גם שהוא עזר לעניים מהונו

שלו .

56

מובן שעולה השאלה

למי ולמה השווה פרוקופיוס את מצבו בדברו על עוניו  .במכתבו הנ " ל לנפאליוס מעמיד עצמו
פרוקופיום לעומת הנמען  ,אולם יש לשים לב שנפאליוס התלונן  ,לדברי פרוקופיוס  ,על עוניו אף -

ראה לעיל בפנים בעניין הסופיסט שהעדיף את קיסריה על  -פני אנטיוכיה והערה  . 24הלה קיבל  ,כמסתבר  ,תמורה

חומרית גבוהה  .אמנם מדובר שם בדבר יחסי  ,בתנאי קיסריה לעומת אלה של אנטיוכיה  .ליבניוס מתלונן על דלותם
של המורים באנטיוכיה  ,הגורמת להם לנטוש את העיר ולעבור אל ערים אחרות  ,וקיסריה היא דוגמה
אנו שומעים גם על השתמטות

לדבריו .

אגב ,

הורים או תלמידים מתשלום השכר המגיע למורה  ,וראה ג ' ונם  ,עמ '  1002והערה . 41

גם כאן היה לסופיסט העירוני יתרון  -מה על פני המורה הפרטי  ,שכל הכנסתו היתה תלויה בתשלומים שקיבל
מתלמידיו .
על נתונים אחדים הקשורים לכך  ,כגון משכורות  ,ראה ג ' ונס  ,עמ '

1002 - 1001

וההערות  .אגב  ,מליבניוס אנו

שומעים על גודלן של כיתות התלמידים שהיו לו בזמנים שונים  .אנו שומעים על  15או 17
עבודתו באנטיוכיה ( נאום א [ האוטוביוגראפיה ]  ; 101 ,מכתב  , 405סעיף  . ) 4משנתמנה למורה מטעם העיר עלה

תלמידים בראשית

ל  ( 50 -המכתב הנ " ל  ,סעיף

מספרם
ליבניוס  ,א

16

. )6

אבל בקונסטאנטינופול היו לו יותר

ואילך  .ועוד  ,ג ' ונס  ,ג  ,עמ '

 , 334הערה ;  : 4נורמן  ,עמ '

מ 80 -

תלמידים ( נאום א . ) 37 ,

. 152 - 151

ראה  ,למשל  ,פרוקופיוס  ,מכתב  ' . 134הזרים '  ,שבעטיים אינו יכול להיענות להזמנת סטפנום  ,הם כמובן תלמידיו .
הזכרנו בפנים את בנו של האיש הנכבד מ ' ערביה ' שלמד אצל
חוריקיוס

לב  ( 104 ,עמ '

חוריקיוס .

. ) 368

ראה גם הדגשתו על העוני במכתב

131

לסאבינוס  .במכתב  ; 65למוסאיוס הוא אומר  ,שאין הוא עשיר בזהב

ובאבנים טובות .

חוריקיוס  ,ח  ( 25עמ '  . ) 119 - 118אם לדייק  ,חולים ועניים  .לדעת אלי ( לעיל  ,הערה

 , ) 47עמ '  , 262הכוונה

לתלמידים

שלו  .אין לנו נתונים של ממש על רכושם של הסופיסטים המקומיים  .לאיניאס מעזה היה גן יפה ובו מכונה
הידראולית משוכללת ( מכתב

1 04

, ) 25

אך אין אנו יודעים על טיבו של הנכס הזה .

בעלי מקצועות חופשיים בערי

א"י

בתקופה הביזאנטית

על  -פי שהיה אדם עשיר  .מתקבל אפוא על הדעת  ,שפרוקופיוס אומר על עצמו מה שאומר בהשוואה
לנפאליוס או לעשירים גדולים שראה בעירו  .מכל מקום  ,קרוב להניח שהיה רחוק

מעוני .

אכן  ,היו מורים בחינוך העל  -יסודי שהכנסותיהם ותנאי חייהם נפלו בהרבה מאלה של הסופיסטים
הבכירים  .אחדים מן המכתבים שכתב איניאס הסופיסט והפילוסוף מעזה מכילים בקשות  -עזרה

למורים ליוונית או לאטינית  ,שהיו שרויים בקשיים  .כך  ,למשל  ,פנה איניאם אל סופיסט בשם
סופאטרוס ( מכתב  ) 9וביקש ממנו לעזור לקונסטנטינוס  ,מורה לשירה לאטינית  ,שנאלץ לנדוד על
פני ערים רבות כדי למצוא מחייתו  ,והיה שרוי בעוני  .מסופיסט בשם אפיפאניוס הוא מבקש ( מכתב
) 23

לשים קץ לנדודיו של עמית למקצוע

( ? ),

המתואר כמי שעבר ערים רבות  .כפי שמסתבר  ,היה

הלה בן  -עירו של אפיפאניוס  ,ששב זה עתה למקום מולדתו  ,ואיניאס אומר עליו שהוא אוהב את

מרכוש .

מולדתו יותר

במכתב לסופיסט אחר בשם זוסימוס ( מכתב

לפאולוס המשורר הזקן ; ובמכתב לאנקראטיוס ( מכתב

) 13

, ) 10

מבקש איניאס לעזור

הוא מספר על מצבו הקשה של רטור

אחד ומבקש שיינתן לו סיוע ( פילאנטרופיה )  .איניאס פורט על נימי הקירבה המקצועית

ואומר ,

שעל הרטורים לנהוג מתוך סולידאריות כמו חיילים ולעזור זה לזה .
אפילו לא היתה פרנסתם של המורים
הגבוה היה גבוה

לערך ' .
7

ברווח  ,מכל מקום נראה שמעמדם החברתי של מורי החינוך

החשובים שבסופיסטים נמנו עם אנשי העילית החברתית בעריהם  .על

יוקרתם ומעמדם הנכבד של הסופיסטים העזתיים בעירם יש בידנו ידיעות  .כדוגמה נביא דברים
אחדים בעיקר על פרוקופיוס  .אין אנו יודעים  -פרטים על בית הוריו  ,אלא זו בלבד שנתייתם מאביו
בגיל צעיר .

על מוצאו החברתי הנכבד ניתן להסיק מן החינוך היווני הגבוה שקיבלו הוא ואחיו  ,ומן

58

העובדה שמשפחתו יכלה לעמוד בהוצאות לימודיו באלכסנדריה .

9

'

חינוכו ותלמודו של פרוקופיוס

היו בשני מישורים  ,הקלאסי והנוצרי  ,ובשניהם נתגלה כמחבר פורה ( החלק הגדול ששרד מיצירתו

מכיל פירושים למקרא ) .
פרוקופיוס שמר אמונים לעיר מולדתו עזה  ,אף כי הזמינו אותו לשמש סופיסט אצל לא פחות

מארבע ערים אחרות  ,וכולן מרכזים חשובים  :אנטיוכיה  ,צור  ,קיסריה
מוגבלת הוא עבר

(ה-

שקימר ) ;

לקיסריה .

ובריטוס .

60

רק למשך תקופה

במכתביו מדגיש פרוקופיוס את המעלה שבנאמנות לעיר  -המולדת

והוא מבקר מי שמוכן לנטוש את עיר  -מולדתו בגלל סיר הבשר .

!6

פאטריוטיזם לוקאלי

זה אינו רק התרפקות מילולית על אידיאלים של העולם הקלאסי הישן  ,שפרוקופיוס היה חניך
מורשתו ; פרוקופיוס הגשים ערך זה הלכה למעשה  ,ונראה כי אמנם לא היו הממון וההכנסה הערך
המכריע בחייו .

57

ראה גם ג ' ונס  ,עמ '

58

חוריקיוס  ,ח
שם  ,עמ '

59

 ( 4עמ ' ! 0

259

על תחרות

. ! 002
 . ) 111 - 1על פרוקופיוס ראה זייץ  ,עמ '

ואילד .

רטורית באלכסנדריה  ,בה ניצח פרוקופיום בצעירותו  ,ראה חוריקיוס  ,ח

דברי פרוקופיוס המכוונים לאלכסנדריה במכתב
שיצא לאלכסנדריה  ,ראה חוריקיוס  ,ח  ( 5עמ ' . ) 111

 , 119שורה

60

9

ואילד ; כריסט  ,עמ '  1029ואילד  :אלי  ,פרוקופיוס ,

.9

לשלבים שונים לחינוכו הספרותי  ,כמסתבר לפני

לאנטיוכיה  ,צור וקיסריה ראה חוריקיוס  ,ח  ( 13 - 12עמ '  . ) 114 - 113לבריטוס ראה פרוקופיוס  ,מכתב  . 114מכתב
 113הוא מכתב  -תשובה להיירונימוס ותאודורוס  ,שכנראה הזמינוהו ללמד בעירם ( איזו ? )  .ראה גארציה ולנרץ  ,עמ '
 , ( Jerdme 8 ( x1השניים יצוינו עוד להלן בפנים  .ראה גם מכתב
xxl

61

 ( 15עמ '

 . ) 115 - 114ראה גם

ראה ,

134

לסטפנוס .

למשל  ,מכתב . ! 34
105

ירון דן

פרוקופיוס

היה נערץ בעירו וזכה לכבוד רב .

62

מעמדו המצוין בא לו  ,בין השאר  ,מתהילתו  ,שפשטה

מחוץ לגבולות העיר והארץ  .אף העובדה שערים מעטירות חפצו ביקרו ובשרותיו והוא העדיף על
פניהן את עזה  ,ומתרומתו לפרסומה כמרכז יצירה ולימודים  ,תרמה ליוקרתו הרבה בעירו  .השפעתו
בעיר נסתייעה גם בוודאי הרבה מיכולתו לנצל את שמו וקשריו במרכזי השלטון ובמקומות אחרים
לטובת היחיד

והציבור .

שניים מאחיו ( אחד מהם

בוודאות )

שרתו בשרות הקיסרי וישבו

בקונסטאנטינופול  .פרוקופיוס ניצל את הקשרים של אחיו כדי לפעול לטובת עזה ולטובת יחידים
שבה .

ראוי להוסיף  ,שבנאום  -תהילה ( פאנגיריקוס ) שחיבר פרוקופיוס לכבוד הקיסר אנסטאסיוס

63

הוא ייצג את עזה  ,ומנאום  -הלל כזה שנודע לו ערך פוליטי עשויים היו להפיק תועלת הן העיר והן

דברה .

64

אך עיקר החשיבות של פרוקופיוס נבעה מהיותו מורה לבני שכבות המעלה בעיר

ולתלמידים שהיו עתידים לתפוס מקום חשוב בהנהגת העיר  ,כמו למשל מרקיאנוס  ,לימים
האפיסקופוס של עזה .
מקובץ של יותר ממאה ושישים מכתבים של פרוקופיוס 65אנו לומדים על חוג מכריו

ומקורביו ,

על

היסודות

בעיקר

הללו

כמובן

לעזה .

שמחוץ

מאפשרים

המכתבים

גם

ללמוד

מעט

האינטלקטואליים של החברה בזמנו  .במקרים רבים קשה להגדיר את מעמדם ועיסוקם של מקבלי
המכתבים  ,וניתן רק להבין שהם בעלי השכלה קלאסית גבוהה  .בין האנשים שעמם הוא מתכתב אנו

מוצאים  ,מדרך הטבע  ,מורים ומלומדים וכן תלמידים לא מעטים  .בקובץ בולטים עורכי  -דין ומלומדי

חוק  ,מהם שהיו תלמידיו לשעבר .

62

ראה  ,למשל  ,חוריקיוס  ,ח

המהדירים  ,מפתח עמ '

, 19

66

כמו  -כן יש בהם אנשי שלטון ואנשי  -דת אחדים  ,רופא

כיצד פינו לו הכל מקום בהופיעו באגירה ( עמ '

 ' , 564האח ' בעמ '  , 121שורה  , 9הוא

: ) 117

ועוד שם  ( 31 ,עמ '

ועוד .

. ) 121

67

לפי

זכריה  ,אחי פרוקופיוס  .נראה לי  ,ש ' האח ' אינו אלא

פרוקופיוס עצמו  .חוריקיוס פונה כאן לאחי פרוקופיוס המשווים בדמיונם את אחיהם שמת כאילו עודנו בחיים ; הנה
הוא מנהיגם ( מורם ) של הצעירים ( הוא מדמה אותו לרועה

עדרו ) ,

והנה הוא אוסף את ראשי העיר ומשמיעם דברים ,

הוא נואם באגירה  ,או יושב בבית וצוחק עם ילדי אחותו וכו '  .אפילו צדקו המהדירים  ,אפשר היה ללמוד בעקיפין מן
הקטע הנזכר על פרוקופיוס עצמו .
63

רבים ממכתבי פרוקופיוס בקובץ שבידינו נשלחו לשני אחיו  ,זכריה ופיליפוס ; חלקם לשניהם יחד וחלקם לראשון או
לשני  .רבים מהם מכילים בקשות  .זכריה מילא תפקיד נכבד

כעורך  -דין במשרדי השלטון המרכזי בקונסטאנטינופול .

ראה בייחוד מכתב  ; 40וכן מכתב  . 39על היותו בעל מעמד וסמכות ראה  ,למשל  ,מכתב

ממכתב

12

43

( בייחוד שורה

, ) 14

. 154

לומדים אנו שהיה מושל רודוס  .למעמד ולמהלכים שהיו לאחים בבירת הקיסרות ראה בין השאר

מכתבים  . 59 , 45במכתב האחרון מבקש פרוקופיוס מאחיו פיליפוס  ,שהבקשות לטובת העיר יימסרו לקיסר
באמצעות הפטריארך ( של קונסטאנטינופול ) או אחי הקיסר  .דוגמה נוספת לבקשות  ,שהעביר פרוקופיוס בעניינו
שלו ובעניין העיר  ,ראה מכתבים . 85 - 84
64

65
66

מחוריקיוס  ,כאמור  ,נשתמרו בידנו נאומים לכבוד רבי השלטון בארץ .

על טיבו של הקובץ ראה אלי  ,שם  : 265גארציה ולנרץ  ,עמ '
על

מלומדי חוק ( לרבות עורכי  -דין )  ,מתלמידיו  -לשעבר של פרוקופיוס  ,ראה לפי המפתח של מהד '

כמה

גארציה  -לנרץ  ,לפי ( ? )
67

י. % %%111 - 1

Silanus

; Zosimus

 ,חסחל )  , Epiphanius, Evagrius, Macarius ,ונזכרים גם

עורכי  -דין

ומלומדי  -חוק נוספים  .בסך  -הכול נזכרים כ  18 -שמות  .על אחדים מהם ראה להלן בפנים .
נשתמרו גם עשרים  -וחמישה מכתבים משל איניאס מעזה ובהם נזכרים סופיסטים  ,גראמאטיקוס  ,רופא  ,משפטנים ,
ארכיטקט  ,כוהני  -דת ( ארבעה פרסיביטרים ; על אחד מהם  ,דורותיאוס  ,נאמר שעסק קודם בפילוסופיה  -מכתב

, ) 21

כמו  -כן מוצאים אנו בין הנמענים את אחד מראשי השלטון בעיר אחרת  ,הונוראטוס בדרגה גבוהה  ,וכן מישהו שניתן

להגדירו כבעל השפעה בשלטון  .לשלושת האחרונים ראה  :מכתב  8לזוסימוס  :מכתב

כ-

"

' יט ) זird 1 ; 4

( ;

11

למאריניאנוס  .הלה מתואר

לא ידוע לי קונסול באותה תקופה שהיה בעל שם זה או שם דומה לו  ,וכנראה שמריאנוס מעולם

לא היה קונסול בפועל ומדובר רק בדרגת  -כבוד  .אגב  ,בעיר  -מגוריו של מריניאנוס ישבו עוד כמה ממכריו של
איניאס  ,והוא דורש

106

בתלומם .

לאחרון שציינו כבעל השפעה בשלטון ראה מכתב  24למרקיאנוס  ,המשפטנים

בעלי מקצועות חופשיים בערי

על פרוקופיוס מספר חוריקיוס  ,שאורח  -חייו היה צנוע .
ובאותה הזדמנות ערך סעודה לאחרים .

א -י

בתקופה הביזאנטית

הוא שינה קצת מטעמו רק בשעת חג

סעודות כאלה נוצלו לשיחות

מלומדות .

68

בהספדו על

פרוקופיוס הוא מספר  ,שפרוקופיוס עצמו נשא הספדים לעתים קרובות  ,ובהקשר זה מדגיש
חוריקיוס את מידת הענווה של מורו כלפי הבריות כולן ואת מנהגו ללוות לדרכם האחרונה נפטרים
מכל המעמדות  ,שבכולם נהג יחס שווה .

69

מכאן שפרוקופיום היה מקורב הן לבני הרבדים הגבוהים

של החברה הן לבני השדרות העממיות של היישוב העירוני  ,דבר שהגדיל את מידת הפופולאריות
שלו .
בחומר המקורות מצויים דברים אחדים על יחסי מורים ותלמידים ומעט על ההווי הפנימי של

הלימודים הגבוהים  .אנו לומדים על קשרים ויחסי קירבה בין מורה לתלמידיו  .חוריקיוס  ,למשל ,
השתתף בסעודות שערך מורו פרוקופיוס  ,שבמרכזן היו כאמור שיחות מלומדות  .הוא עצמו נשא
נאומים בשמחות של

תלמידיו .

70

הסופיסטים  ,כפי שהיה מקובל  ,היו מציידים את תלמידיהם בתום

הלימודים במכתבי  -המלצה  ,שניתן לראות בהם מעין תעודות  -גמר  ,ובהן יכול היה הצעיר להסתייע
בפנותו ללימודים נוספים או לחיי המעשה .

71

ולבסוף  ,מעבר להבדלים בתנאים חומריים ומעבר לתחרות או קנאה מקצועית היה לסופיסטים ,
במובן הרחב יותר של מושג זה מכנה משותף של השכלה גבוהה  ,שעשה אותם במובן מסוים למעין
מעמד על  -מקומי  .זה היה החוט המקשר בין הסופיסטים ממקומות שונים  ,קרובים הרחוקים  .אם
היסוד העיקרי לקירבה בין סופיסטים היתה השכלתם הקלאסית ועניינם המשותף  ,הנה דרכי הלימוד
והמקצוע יצרו כר נוח להיכרויות ביניהם  .לא מעטים מהם למדו אצל מורים משותפים ולא מעטים
יצאו מעריהם לבקר בערים אחרות ונפגשו זה עם

זה .

הסופיסטים הם  ,כמובן  ,חלק מחברות

עירוניות נפרדות  ,אך לעתים הם נראים כחלק ממעמד מפוזר שאמנם אין לו מסגרת ארגונית

כלשהי  ,אך נימים רבות של דרך  -חינוך משותפת ועיסוק קרוב קושרות ביניהם .

עורכי דין

עריכת  -דין נחשבה לאחד המקצועות המכובדים  ,ויוקרתו בתקופה הביזאנטית היתה בקו של

שנזכרים הם  :עורך  -דין ( מכתבים

 , ) 22 , 7שנזכר

במכתביו של פרוקופיוס  ,ראה להלן בפנים ; פונטון ( מכתב

שלמד רטוריקה אצל איניאס וכן למד משפטים ; נמסיון ( מכתב

, ) 20

) 11

שזכה לתהילה הודות לבקיאותו בחוקים  .ראוי

להוסיף  ,שזכריה סכולאסטיקוס מעיד על עצמו שהביא פעם מכתב מאיניאס הסופיסט לזנודורוס ממיומאס  ,בעת
שהאחרון למד משפטים בבריטוס  .זכריה  ,חיי

סוורוס  ,עמ '  ( 90על זנודורום

ראה עוד שם  ,עמ '  . ) 56ראה גם להלן

בפנים .
68

חוריקיוס  ,ח

69

שם  ( 28 ,עמ '

70

ראה

 ( 23עמ '

. ) 118

. ) 119

נאומים ה ,

1

( עמ '  81ואילך )  .בעניין הלימודים אנו שומעים  ,למשל  ,שבעזה נהג המורה לתת לתלמידיו חופש

בעת חגיגה ציבורית או לאחר שהתלמיד השלים חיבור  .באותה הזדמנות נתן התלמיד למורו סולידוס אחד -

חוריקיוס  ,לב

 ( 104עמ '

. ) 368

על נאום שהיה חוריקיוס נואם לפני תלמידיו מדי שנה  ,ראה שמיד  ,חוריקיוס  ,שם ,

עמ ' . 2426
71

ראה איניאס  ,מכתב

; 11

בקובץ מכתבי פרוקופיוס יש דוגמאות אחרות  .ראה להלן בפנים על

עורכי  -הדין .
107

ירוי

דו

עלייה .

72

מקצוע זה משך בני טובים רבים  ,מהם שראו בו קרש  -קפיצה לקאריירה בשרות הממשלתי ,

או לפחות אמצעי להתקרבות לחוגי השלטון וסיכוי לדריסת  -רגל במוקדי כוח

והשפעה .

73

עריכת  -דין לא היתה מקצוע חופשי במלוא מובן המלה  ,ככל שעניינה הופעה בבתי  -הדין
הממשלתיים  ,שהם העיקר  .השלטון הקיסרי העמיד דרישות והטיל הגבלות שונות על המבקשים

לפעול כפרקליטים בבתי  -הדין הללו  ,ובכך השפיע לא מעט על דמות המקצוע ומעמדו  .על  -פי
הוראות החוק חייב היה הפרקליט להרשם בבית  -דין ממשלתי אחד  ,ורק בו הותר לו לטעון  .על
הגבלה זו שומעים אנו עוד במאה הרביעית מכוח חוק של קונסטאנטינוס  ,והיא נשארה בעינה
בתקופה שלאחריה  ,אף כי לעתים ניתן היתר לעורכי  -דין מבתי  -דין גבוהים מסוימים לפעול גם

באחרים .

74

במאות החמישית והשישית נקבעה על  -ידי השלטון הקיסרי מכסה מירבית לבתי  -דין שונים  .לשון

אחר  :הוגבל מספר עורכי  -הדין שהיו רשאים לפעול בבית  -דין זה או זה  ,דבר ששמר על האינטרס
של עורכי  -הדין שכבר היו רשומים בהם  .אין מדובר בחוק כללי  ,אלא שבמרוצת התקופה הוטל
 -נומרוס קלאוזוס על בתי  -דין שונים  ,לפי המקום והמסיבות  .מותר לפקפק אם היה הדבר באחד

הימים למציאות כללית בכל בתי  -הדין הממשלתיים  .הגבלת מספרם של עורכי  -הדין הוטלה
קודם  -כל על

בתי  -הדין הגבוהים  ,שעליהם במיוחד היה לחץ גדול מצד מועמדים רבים .

אולם

מסתבר  ,שהיא לא פסחה גם על בתי  -דין פרובינקיאליים ; עדות מפורשת על כך נשתמרה ביחס
לפרובינקיה סוריה
) ( advocati fisci

השניה .

75

עורכי  -דין אחדים היו מתמנים לייצג את הכתר בתביעות משפטיות

והיו לפקידי ממשלה לכל דבר  .ההגבלה על ניידותם של עורכי  -הדין היתה קרקע

פוריה להיווצרותן של אגודות או חבורות סגורות  -למחצה של פרקליטים  .טבעי היה גם  ,שעורכי -דין

ביקשו להבטיח לבניהם מעמד עדיף בעת הרשמת פרקליטים חדשים בבית  -דינם .

76

התמונה שתוארה לעיל מבוססת בעיקר על החוקים שבכתב  ,וקיימת  ,כאמור  ,האפשרות שהדברים

72

לעניינים שיידונו להלן

עיין  . Collinet , Histoire de l '(icole de droit de Beyrouth, Paris 1925 :ק ( להלן :

קולינט ) ; ]  . 268קק  . Schuiz , History ofRoman Legal Science, Oxford 1946 , esp .ק ( להלן  :ופולץ ) ; ג ' ונס ,

עמ '  507ואילך  :ליבשוץ  ,אנטיוכיה  ,עמ '  248 , 177ואילך  .אחד המונחים העיקריים לציון עורך  -דין בתקופה הנדונה
הוא ' סכולאסטיקוס '  ,מונח שבמובן זה הוא מאוחר  .ברם כאן וכאן עשויה המלה סכולאסטיקוס לבוא במובן של אחד
מלומד ובעל השכלה  .ראוי להביא זאת בחשבון  ,אך נראה שלרוב המושג מכוון לעורך  -דין  .מושג מקובל אחר הוא

המושג הישן ' רטור '  ,ויש גם מושגים וביטויים אחרים  .אנו נשתמש כאן במושג עורך  -דין לעתים במובן הרחב ; לא
רק לציון פרקליט אלא גם לציון מלומד  -חוק וחכם  -משפטים .
73

על

עורכי  -דין ( ובכלל

מלומדי  -חוק )

שעשו קאריירה בשירות הממשלתי יש עדויות רבות  ,מהן שנוגעות

לארץ  -ישראל  .לדוגמה ראה ג ' ונס  ,פרוסופוגראפיה  ,עמ '

, 727

.

פריסקיאנוס מס '  . 1הלה היה עורך  -דין ולאחר  -מכן

נציב בכמה פרובינקיות  .בארץ כיהן כנציב של פלסטינה הראשונה
של קונסטאנטינוס ראה

.

Theod. , 2 ,

ב . 364 -

דוגמאות נוספות יובאו בהמשך הדיון .

 .על העניין כולו ראה ג ' ונס  ,עמ ' . 507

74

על החוק

75

ראה ( . 517
שלושים  .על החוקים השונים ראה ג ' ונס  ,עמ '  , 509והערה  ; 90שולץ  ,עמ '  . 271אגב  ,על קיומו של נומרוס קלאוזוס
עוד בפרק מוקדם של המאה הרביעית אנו שומעים מחוק של קונסטאנטינוס המורה על ביטולו Cot Theod. 2 ,
(  . 10 , 1 ) 8 . 319אין פירושה של חקיקה זו שלעורכי  -דין בלתי  -רשומים בבית  -הדין של הנציב לא היתה אפשרות
24 ) 8

2 , 7,

.

( 319

)8

2

10 ,

 , Cod Jusl .המעמיד את המספר

המאקסימאלי של עורכי  -הדין בבית דינו של הנציב על

'

.

לעסוק במקצועם ; נראה שעדיין נותר להם כר נרחב לניצול כישוריהם המקצועיים  .כמו  -כן ספק עם החוק נקבע לכל
מקום ומקום  ,או אם יושם כלשונו  .ראה להלן בפנים .
76

ראה ג ' ונס  ,עמ '  514והערה  . 103ושם עוד על נוהג אחר שהתפשט  ,והוא תשלום ששילם המבקש להתקבל לרשימת

עורכי  -הדין בבית  -דין .

108

בעלי מקצועות חופשיים בערי א " י

בתקופה הביזאנטית

במציאות היו גמישים הרבה יותר  .אף קשה לדעת באיזו מידה יושמו הוראות החוק  ,במיוחד

בבתי  -הדין הנמוכים  .מכל מקום  ,אין ספק שלהוראות החוק היתה

השפעה .

רמת עריכת  -הדין ואיכותה המקצועית הושפעו הרבה מן ההתערבות של השלטון המרכזי  ,שתבע
כישורים מקצועיים גבוהים מעורכי  -הדין בבתי  -הדין

הממשלתיים .

בתקופה הביזאנטית נתחדש

חידוש גדול בנוגע להשכלתם והכשרתם של עורכי  -הדין  .לימודי החוק נעשו יסוד קבוע  ,ואפילו
הכרחי  ,בהכשרתו המקצועית של פרקליט  ,בעוד שבתקופה הקודמת  ,נחשבו לימודי הרטוריקה יסוד
והכשרה מספיקים לפרקליט  .בעבר היתה לפרקליט במקרים רבים רק ידיעה קלושה ושטחית בחוק ,

ובמקרה הצורך הוא נעזר במומחה לחוק ומשפט  .מצב זה נשתנה  ,כאמור  ,כאשר נהיתה ההשכלה

המשפטית יסוד הכרחי למי שביקש להתקבל כפרקליט בבתי  -דין של המדינה  ,בעיקר בגבוהים שבהם
ונעשתה תנאי להרשמתו של עורך  -הדין  .כבר במאה הרביעית ואפשר גם קודם  -לכן  ,נתחזקה ההכרה

שלא די לפרקליט שיהיה נואם מוכשר אלא שעליו לרכוש גם בקיאות בחוק  .כתוצאה מכך גברה
הדרישה לבעלי ידע משפטי וגברה הפניה ללימודי החוק .

77

החקיקה  ,התובעת סיום לימודי חוק מן הפרקליט  ,לא נתקבלה בבת  -אחת  .ככל הנראה  ,נקבע הדבר

תחילה ביחס לבתי  -הדין הגבוהים  .אחר כך נתקבל תנאי זה

בבתי  -דין נוספים .

78

עדויותנו המפורשות

מעטות  ,ומכל מקום אין ספק שהעמדת דרישות כאלה בבתי  -הדין הגבוהים היה בה להשפיע גם כלפי
מטה  -מגמה שהביאה בוודאי לא מעט להעלאת יוקרתם של המקצוע והעוסקים בו  .רמתה הגבוהה
של חכמת המשפט בביזאנטיון היא מן המפורסמות  ,ובידוע שהיצירות החשובות בשדה החוק
והמשפט שהניבה התקופה השפיעו על התפתחות החוק הבינלאומי הרבה מעבר למסגרת התקופה ,
ומעבר לתחומי הממלכה .
ההשכלה המשפטית נחשבה עתה יותר מאשר בעבר נכס נאה לאדם  ,אשר יש בו מן המועיל
להתקדמות בחיים  .נראה  ,שפעמים הרבה נחשבו לימודי החוק מעין השלמה פראקטית רצויה
להשכלה הכללית

הקלאסית .

79

עדויות רבות מן המאות הרביעית -השישית מלמדות על ריבוי הפונים

ללימודי החוק ולמקצוע עריכת  -הדין  .יודעי החוק יכלו לנצל השכלתם וכישוריהם לא רק

כפרקליטים פרטיים בבתי  -הדין הממשלתיים או כעורכי  -דין של הכתר  ,אלא גם  ,כפי שניתן להניח ,
בפעילות בבתי  -דין עירוניים זעירים  .כך  ,למשל  ,יכלו לשמש יועצים משפטיים לאנשי השלטון או
אף לייצגם כשופטים  ,או לשמש כיועצים משפטיים לאנשי הכנסיה  .הם נחשבו ראויים למלא את
תפקיד הדפנסור בערים  ,או לכהן בתפקידים נכבדים באדמיניסטראציה הקיסרית  ,למשל כנציבי

77

ראה

שולץ  ,עמ '

 268ואילך ; ג ' ונס  ,עמ '

. 512

שולץ מדגיש שהחוק בא כאן בעקבות הנוהג שפשט לדרוש מן

הפרקליט שיהיה בעל השכלה משפטית  .על פנייתם של צעירים רבים ללימודי משפטים במאה הרביעית אנו

שומעים מליבניוס  .המורה והנואם המהולל לא היה שבע  -רצון מתופעה זו  ,שבאה לדבריו על חשבון הרטוריקה  .ראה
למשל נאום סו ,
78

; 21

מכתב

. 1203

מלבד הספרות הנזכרת לעיל ראה גם פטיט  ,תלמידי ליבניוס  ,עמ ' , 169

. 183 - 179

במזרח  ,בחיק שפירסם הקיסר לאון בשנת  , ( Cod. Jusl . ~ 2 , 7 , 11 , 2 ( 460נאסר לרשום עורך  -דין בבית  -דינו של
הפרפקטוס פרטוריו של המזרח ללא הצגת אישור על השכלתו המשפטית  ,שעליה צריכים להעיד בשבועה מוריו .

.

חוקים מן המאה השישית מלמדים על החלת תנאי זה  ,אגב  -תוך התייחסות לפרק  -זמן קבוע של לימודי חוק גם על

כמה בתי  -דין נמוכים יותר  .במפורש אנו שומעים על אלה של ה -

 ( Comes Orientisשנת  ) 505ושל נציב ) raeses

סוריה השנייה  . Cod Just . , 2 , 7 , 22 , 4 ; !6 !)] , 24 , 4 :ראה גם קולינט  ,עמ '
79

עדות על החשיבות שייחסו ללימוד החוקים עוד במאה

( 1065 8

.

001

10 ,

שן)  Origenem , 5ח,

. 259

~

השלישית מצויה אצל Gregorius Thaumaturgus ,

Panegyricus

109

ירוו דו

פרובינקיות  .על  -ידי מקצוע של עריכת  -דין היו סיכויים להגיע למעמד של

הונוראטוס  ,או לבולווטס ,

ולהתחמק באמצעותה משירות קוריאלי  .כל אלה ( וראה עוד להלן ) מסבירים את העובדה  ,שלימודי
החוק משכו צעירים רבים .
תקופה ארוכה  ,עד אמצע המאה השישית  ,היתה בריסוס ( ביירות ) המרכז הגדול והמפורסם במזרח
ללימודי חוק  .בתי  -הספר הגבוהים למשפטים של בריטוס  ,ולימים של קונסטאנטינופול  ,היו
המוסדות החשובים ביותר מסוגם במזרח .

80

בריטוס נודעה עוד במאה השלישית  ,וחשיבותה הלכה

וגדלה אחר  -כך  ,כשהיא משכה אליה סטודנטים רבים מכל רחבי המזרח  ,דבר שרישומו היה ניכר על

חייה  .על לימודי החוק היתה תהילתה  ,והיא זכתה לכינויי יקר וכבוד רמים ביותר ; היא כונתה בין
השאר ' אם

החוקים '  ,או בפי יוסטיניאנוס ' אומנת

החוקים '  .היוריסטים המהוללים שלה זכו להיקרא

גם ' מורי האויקומיני ' ( העולם המיושב  -ביטוי המכוון כאן לקיסרות

) 81 ,

ובידוע שאחדים מהם לקחו

חלק בעריכת קובצי החוק  ,בימיהם של תאודוסיוס השני ויוסטיניאנוס  .בשנת

533

העניק

אחדים מן המורים

יוסטיניאנוס מונופולין בהוראת החוק לערים בריטוס  ,קונסטאנטינופול ורומא .
בערים הללו נחשבו למורים רשמיים  ,אשר קיבלו שכר מאוצר המדינה  .לצידם פעלו גם מורים
פרטיים שלימדו בבתיהם  .בבריטוס  ,ואולי גם בקונסטאנטינופול  ,נתגבשה עוד לפני יוסטיניאנוס
תוכנית קבועה ללימודי חוק  .בסוף שנת  533אירגן יוסטיניאנוס מחדש את לימודי החוק  ,כדי
82

שיתאימו לקודיפיקאציה החדשה  .פירוט תוכנית  -הלימודים  ,המחייבת את בתי  -הספר המוכרים
לחוק  ,נמסר ב ~110 Omnem -ט 51 %ת) 0

שלו .

83

בשנת  551החריבה רעידת  -אדמה קשה את בריטוס

ולימודי החוק הועברו ממנה לצידון מתוך כוונה להחזירם לבריטוס לאחר שתשוקם  .ספק רב אם
כוונה זו נתגשמה  ,ומכל מקום ברור שגדולת הימים הקודמים

השאיפה הריוחת

חלפה .

84

ללמוד חוק ומשפט לא פסחה גם על צעירים בארץ  -ישראל  .ואמנם רבים מהם

שביקשו לרכוש השכלה משפטית יצאו לבריטוס  ,עוד לפני שזכתה למעמדה המועדף מידי

יוסטיניאנוס .

80

85

על לימודי החוק בבריטוס ראה בעיקר בספרו הנ " ל של קולינט  .דיונים קצרים מצויים במחקרים רבים  ,ובכלל כאלה
שנזכרו כאן כגון שולץ  ,עמ '  273ואילך  :בקלר  ,עמ '

; 214 -

ב ' אוניברסיטה ' של קונסטאנטינופול הוקצו בעת יסודה

שני מקומות למורי  -חוק  .על בית  -הספר לחוק בעיר זו ראה פוקס ( לעיל  ,הערה
עמ '  22ואילך ( ובייחוד  25ואילך ) ; ביינם  ,עמ '  ; 162 - 163בקלר  ,עמ '

 , ) 2עמ ' ; 7 - 6

ובתקופה מאוחרת שם ,

. 217

81

על

הכינויים השונים ראה קולינט  ,עמ '

 124 , 51ואילך :

שולץ  ,עמ '  . 274הכינוי

' אם החוקים '

מצוי עוד אצל ליבניוס ,

לכתב  ; 652וראה גם אונאפיוס  ,חיי פילוסופים וסופיסטים ,
[ החוק ] ' ) ; זכריה סכולאסטיקוס  ,אמוניוס )  . PG 85 , 10714 ( Disp . de opificio Mundiל ' אומנת החוקים ' ראה

עמ '  ( 490הוצ '  , Loebעמ '  : 500כאן ' אם לימודי

הערה הבאה .
82
83

constitutio Omnem , 7

מן

ה const . Omnem , 1 -

קולינט  ,עמ '
84

223

אנו לומדים על תוכנית  -הלימודים לפני יוסטיניאנוס  .אשר לתוכניות  -הלימודים ראה

ואילך ; שולץ  ,עמ ' . 276 - 275

.

ראה קולינט  ,עמ '  54ואילך ; שסיין Histoire ,
אנטונינוס מפלקנטיה  ,איטינראריום  ( 1 ,מהד ' Hierosol .

ב  ,עמ '

. 758 - 757

המקור העיקרי הוא אגתיאס  ,ב , 15

. 4 -2

1 .ה !  , Geyer 1עמ '  , 159שורה  12ואילך )  ,ביקר בבריטוס

כעשרים שנה לאחר חורבנה  ,ומדבריו משתמע שבזמן מסעו כבר לא היתה העיר מרכז ללימודים גבוהים )  quaת ]
( nuper studium ruit litterarum
85

עדות

על

סטודנטים

דיוקלטיאנוס  ,מצויה

מערביה

ב 10 , 50 , 1 -

( כלומר
t

מפרובינקיה

Cod, J
, usl .

,

שכנה

לארץ  -ישראל ) ;

שלמדו משפטים בבריטוס בימי

דיוקלטיאנוס פטר את הסטודנטים הללו בעת לימודיהם בבריטוס  ,עד

.

גיל  , 25מחיובים אישיים  .אגב  ,המושג סכולאסטיקים כאן מתייחס לסטודנטים כפי שהעיר קולינט  ,עמ ' . 30 - 29

בעלי מקצועות חופשיים בערי

א"י

בתקופה הביזאנטית

עדויות לא מעטות על תלמידים מארץ  -ישראל בבריטוס יש בידנו למחצית השנייה של המאה
החמישית  .פטרום האיברי פגש בביקורו בעיר זו תלמידים

מארץ  -ישראל .

86

אחדים מן התלמידים ,

מתקופה קצרה לערך  ,בשליש האחרון של המאה החמישית  ,ידועים לנו בשמם  :זכריה ממיומאס ,
עיר  -הנמל של עזה ( למד בבריטוס  ,כפי שמקובל לקבוע  ,בשנים  , 87 ) 492 - 487 / 8זנודורוס מאותו
מקום ( או אולי מעזה עצמה ) ,

88

תאודורוס מאשקלון ,

סיום לימודיו נשאר בבריטוס בשרות הכנסיה ,

89

סטפנוס ,

יוחנן המכונה ' אודרינוס '  ,שלאחר

90

ואולי גם לוקיוס שהיה בן  -עירו של זכריה

91

הנ " ל .

92

כמו  -כן שומעים אנו על פטרוס מקיסריה  ,שעמד לצאת ללימוד משפטים בבריטוס  ,אך ויתר על כך
ופרש

למנזר .

93

הכבוד והיוקרה שנחלו בוגרי בריסוס היו גורם חשוב בשיקוליהם של היוצאים ללמוד בה .

כוח  -משיכה היה טמון גם בסיכוי לקשור קשרים עם צעירים מרחבי המזרח  ,שקצתם עתידים היו
לתפוס עמדות חשובות בערים או בשלטון הקיסר  .ואמנם לצורך זה היתה בריטוס מקום אידיאלי ,
שכן נהרו אליה צעירים מכל רחבי המזרח  ,ורבים מהם בני משפחות נכבדות  .כך  ,למשל  ,כסנופון ,
סנאטור חשוב ועשיר מאוד בקונסטאנטינופול ,שלח את בניו יואנס וארקדיוס ללמודי חוק

בבריטוס .

94

אחד האצילים הגדולים בארמניה  ,עשיר גדול אשר שלט מטעם הקיסר בסטרפיה

ארמנית שהיתה ארץ  -מולדתו  ,שלח את שני בניו  ,שאחד מהם תומאס נועד לרשתו בשלטון
הסטרפיה  ,ללמוד בבריטוס  ,אנטיוכיה

ועוד .

95

אמנם  ,מסופר באופן כללי  ,שהבנים נשלחו לקנות

חכמה יוונית  ,אבל בנוגע לבריטוס יש להניח שהכוונה בעיקר ללימוד משפטים  ,הגם שהעיר נודעה

אף בלימודים גבוהים אחרים  ,כגון רטוריקה  .בין כך ובין כך  ,בעת שהותם באותה עיר נשתייכו
לחברה הצעירה של הסטודנטים הזרים בה  .סוורוס  ,לימים הפטריארך של

אנטיוכיה ,

ממשפחה אמידה וחשובה בסוזופוליס שבפיסידיה  ,יצא ללמוד מחוץ לארצו ביחד עם שני
בבריטוס למד חוק  ,ואנו שומעים שהיו לו שם עבדים

לשרתו .

96

שהיה

אחיו .

אגתיאס  ,בדברו על חורבן בריטוס

ברעש של שנת  , 551אומר  ,שצעירים זרים רבים מן האריסטוקראטיה של מקומותיהם שלמדו בעיר
ניספו

86

87

באסון .

97

חיי פטרוס האיברי  ,מהד '  , Raabeעמ ' . 114
זכריה סכולאסטיקוס ,

חיי

סוורוס  ,עמ '  47ואילך  .ראה גם יואנס רופוס  ,פלרופוריות  . 128 ( 73 ,ק  . Nau, Po 8אם ) .

אגב  ,בית  -אביו עמד לא הרחק ממנזר פטרוס האיברי ,

זכריה ,

חיי סוורוס  ,עמ ' . 88

זכריה מציין עצמו גם כאיש עזה ,

חיי סוורוס  ,עמ '  ( 24כאן הוא אומר על תומאס שהוא ' בר מדינתא דילי מן גאזא ' )  ,וכך מציינים אותו חוקרים
אחדים  .לפעמים תלוי הדבר בזיהויו עם זכריה  ,אחיו של פרוקופיוס  .אשר לבריטוס ראה גם זכריה  ,אמוניוס ) Disp .
 :א . de opificio Mundi), PG . 85 , 1012על הסטודנטים השונים שאנו מזכירים בפנים ראה גם קולינט  ,עמ ' 91
ואילך  ,וכן טבלה עמ '
88

זכריה ,

חיי סוורוס  ,עמ '

. 87 - 86

89

שם  ,עמ '

90

זכריה  ,שם  ,עמ '

91
92

שם ,

עמ '

93

ראה לעיל  ,הערה

95
96
97

על תאודורוס סכולאסטיקוס ראה גם חיי פטרוס האיברי  ,עמ ' , 78

. 81

. 56

. 64 - 63

שם  ,עמ '

94

. 115
, 56

. 90

ראה גם לעיל  ,הערה . 67

. 88
. 39

בנוסף על אלה שמנינו כאן ראה להלן בפנים על אוריון  ,תלמידו של פרוקופיוס

שמעון מטאפראסטס  ,חיי כסנופון
יואנס מאפסוס חיי קדושים מזרחיים  ~ fo 17 ,עמ '  284ואילך .
זכריה  ,חיי סוורוס  ,עמ '  95 , 92 , 11ועוד ; יושם  ,חיי סוורוס  ,עמ '
( 1016

PG 114 , 1014 ] ( esp. col .

.

אגתיאס  ,ב , 15 ,

.3

, 211

. 229

מעזה .

ירוו דו

ייתכן שיש לנו עדות לצעיר מארץ  -ישראל

שיצא ללמוד חוק

( ? ),

בקונסטאנטינופול .

קרוב להניח  ,שלימודי חוק בקונסטאנטינופול לא היו דבר רווח בקרב צעירי

ניתן לרכוש השכלה משפטית בהיקף מסוים גם

בארץ .

ב ~Omnem -

98

עם זאת ,

ארץ  -ישראל .
ז  ,בו העניק

tCOIIStltlltlO

יוסטיניאנוס הכרה בלעדית לבתי  -הספר למשפטים של קונסטאנטינופול  ,רומא ( ' ערי

המלכות ' )

ובריסוס  ,הוא מקדים ואומר  ,שהוראת החוקים באלכסנדריה  ,קיסריה וערים אחרות מקולקלת  .מורי
החוק שבהן בורים

) ( imperiti homines

ותורתם רמיה  .על כן הוא אוסר על הוראת החוקים בכל עיר

אחרת מחוץ לערים הראשונות דלעיל  .ייתכן שקיסריה הנזכרת היא זו של ארץ  -ישראל  -והיא
הדעה

הרווחת - 99אבל

טעון

הדבר

עדיין

הוכחה

נחרצת .

100

אגב ,

היוסטיניאני

בקודקס

ובאינסטיטוציות נזכרים עורכי  -הדין של קיסריה באופן קיבוצי  ,ושאלות שהעלו הללו לפני השלטון
המרכזי הביאו לפירסומם של חוקים אחדים 01 .י באיזו קיסריה
שקשה להכריע

מדובר ?

קיימות שתי

ביניהן ; קיסריה של ארץ  -ישראל וקיסריה של קאפאדוקיה  .אציין

שבו נזכרים באופן קיבוצי עורכי  -הדין של ' פלסטינה '
בכוחה של עדות זו להצביע על קיסריה בארץ  -ישראל .

רק  ,שידוע לי חוק

) Palaestina advocatione
102

אפשרויות ,

 , ) 8אך ספק אם

בין כך ובין כך  ,בקיסריה של ארץ  -ישראל

ניתן היה קרוב לוודאי לרכוש השכלה משפטית  ,שכן מאחר שהיתה בירת פרובינקיה ומושב בית  -דין
ראשי התרכזו בה עורכי  -דין ואנשי  -משפט לא מעטים  .מן הסתם ניתן היה לקנות ידיעה בסיסית
בחוק אצל מורים פרטיים גם בבית  -שאן  ,שהיתה בירת פרובינקיה  ,וכן בערים חשובות אחרות  ,אך
אין בידנו עדויות

לכך .

בין הפאפירוסים מן המאות השישית -השביעית  ,שנתגלו בניצנה שבנגב  ,מצויים קטעי טקסטים

ספרותיים שנשתייכו לספרייה כנסייתית  .בין היתר נתגלו שם קטעים מספרות משפטית חילונית

8ע

פרוקופיוס מעזה הפנה אחד מתלמידיו עם מכתב  -המלצה לקחיו זכריה ופיליפוס  ,שישבו בקונסטאנטינופול ( מכתב

 . ) 143מן המכתב עולה שהצעיר השלים לימודי רטוריקה אצל פרוקופיוס ומבקש להוסיף עליהם את ידיעת החוקים

כדי להיות עורך  -דין ( רטור ) .
99

.

ראה קולינט  ,עמ '  : 180 , 52שמל  ,שם ( לעיל  ,הערה  , ) 18עמ ' H F . Jolowicz~ Historical Introduction ! 0 : 1280

he Study of
 ; t3לוין  ,קיסריה ( לעיל הערה  , ) 18עמ '  190 , 58הערה
 . 473ק Law ,

בהסתמכו על חוריקיוס אומר  ,שמורי בית  -הספר לחוק שבקיסריה ומורים אחרים

אולם הדברים אצל חוריקיוס אינם עומדים כך  .חוריקיוס  ,לב ,

94

"

( עמ '

,

( רטורים )

והאחרון עשוי אף להתייחס

 ) 365מדבר
~K- a

8ק ע- 4

חובבים) .

הרטורים באה לאחר הדגשה מפורשת על הצטיינותה של קיסרה ברטוריקה ( ' הפורחת
100

8ז

 Adyolל8

שם , 95 ,
ואילו בדוגמה הקונקרטית שהוא מביא~בהמשך ( ~

מקיסריה  ,הוא מציין רק את ' הרטורים ' כמי שמציגים בתיאטרון ( מדובר בהצגות של
ראה

הציגו מימוס בתיאטרון .

באופן כללי על רטורים

ומלומדי  -חוק  ,או ביתר דיוק  ' :אנשים שחונכו בנאומים ובחוקים ' ( ש זו 18ם vo olv
לעורכי  -דין ) ,

. 154

שמל  ,שם ,

"

עמ '~) 366 - 365

זאת ועוד  ,הזכרת

בנאומים ' ) .

בפנים להלן  .לא ידוע לי על מישהו שלמד משפטים בקיסריה  .פטרוס מקיסריה  ,שנזכר לעיל  ,אמור היה ללמוד

.

חוק בבריטוס  .אמנם ידיעה כזאת כשלעצמה אין בה כדי לדחות את האפשרות שניתן היה לרכוש בעירו השכלה
משפטית גבוהה  .בריסוס היתה  ,כאמור  ,המושלת בכיפה בתחום זה  ,ולא היה לה מתחרה של ממש באיזור כולו  .בין

הסטודנטים לחוק בבריטוס נמצאו  ,למשל  ,צעירים מאלכסנדריה  .לדוגמה ראה יואנס רופוס  ,פלרופוריות  ,עמ '

זכריה סכולאסטיקוס  ,בדיאלוג
101

191 12

531 ( 102

3,

27 ) 8 -

; 8, 2

2,

8 , 40 ,

~.

81 .

"

.

הנ " ל .
.

קרוב)
8
532
Cod
( ; 1 Just

] 1012

; 78

PG 85 ,

 Codפלסטינה הראשונה  ,שנציבה
הדין של
Just
עורכי -
היו . 2 ,
3 , 30
השאילתה
) ! 531
ששולחי
( ; 6 , 58
להניח ,
, 12
1

היה החשוב בין הנציבים בארץ  .אם נכון הדבר  ,הרי שמדובר בעיקר בעורכי  -הדין של קיסריה בירתה  .האפשרות
שמדובר בעורכי  -הדין משתיים מן הפרובינקיוח הקרויות ' פלסטינה ' היא פחות סבירה ( ובוודאי לא משלושתן )  .על
כל פנים  ,נראה לי שהחוק הזה עשוי לשמש טענה לכל אחד משני בני  -פלוגתה אפשריים ביחס לזיהוי קיסריה
הנזכרת בחוקים הנ " ל  .אגב כך ,

2וו

ב 6 , 38 , 5 ; 8 , 4 , 11 -

(

 Cod Just .נזכרים

עורכי  -הדין של איליריקום באופן קיבוצי .

בעלי מקצועות חופשיים בערי א " י

בתקופה הביזאנטית

ביוונית  .קטע אחד עוסק בהובלה ימית  ,וככל המסתבר הוא חלק מטקסט שעניינו במסחר  .בקטע
אחר נדונים כנראה ענייני ירושה

ויורשים .

103

מקטעי  -ספרות החוק הללו ניתן לבוא לידי מסקנה ,

שביישוב מרוחק זה בנגב אפשר היה לרכוש התמצאות מסוימת בחוק האזרחי  .פראגמנטים של

היאינאיס ' לוורגיליוס והמילון הלאטיני  -יווני ליצירה זו שנתגלו באותו ארכיב04ן מעידים על לימוד
לאטינית בניצנה  .יש מקום לשער  ,שמטרת לימוד הלאטינית נועדה להכשיר בין השאר את

התלמידים ללימוד ספרות החוק .

! 05

אמנם  ,במאה השישית הלכה היוונית וכבשה את מקומה גם

כלשון החוק בביזאנטיון  -וכבר קודם  -לכן נזקקו ליוונית בלימודי החוק ,

06ן

אך עדין לא נס ליחה של

הלאטינית ודי בכך שהיא היתה הלשון שבה נכתבה ספרות החוק עד אז  .לדעת קרמר  ,היו אלה
שרידי ספרייה של בית  -ספר מנזרי  ,שבוודאי היה באותו מקום  ,והוא מדגיש שספרי הלימוד כאן
נועדו ללימודיהם של נזירים או כמרים .

107

גם הסבר זה אינו מקפח את המסקנות לעיל  ,כי אין זה מן

הנמנע שאנשי כמורה או אף נזירים יהיו מעוניינים בהתמצאות בחוק הכללי  .ואכן כנסיות ומנזרים

החזיקו נכסים והיו מעורבים בענייני חולין  .בין אנשי הכמורה היו שנתפרנסו מפרנסות  -חולין
ובניצנה עצמה עמדו במשך כמה דורות בראש המנזר והכנסיה של סרגיוס הקדוש  ,בה נתגלו רוב
הפאפירוסים  ,בני משפחה אחת שהיו מעורבים הרבה בחיים העסקיים של

ניצנה .

! 08

אין להוציא

מכלל אפשרות  ,שבבית  -הספר שבניצנה למדו לא רק חניכי כמורה ונזירות  ,אלא גם צעירים אחרים
מבני

ניצנה .

על אף האמור לעיל נראה בבירור  ,שמי שביקשו יותר מידיעת  -חוק אלמנטארית  ,מי שביקשו לזכות

ביוקרה של לימודי משפטים ברמה גבוהה ובסיכוי לפעול כפרקליטים בבתי  -הדין הממשלתיים  ,או
לקבל משרות רמות בשרות הקיסרי  ,פנו עוד לפני

533

לבתי  -הספר העיקריים  ,ובראש  -וראשונה

לבריטוס .
מהו מוצאם החברתי של המשפטנים ומה היתה השכלתם

האחרת ?

הדברים שאמרנו אודות תלמידי החינוך הכללי הגבוה יפים לכאן ואף ביתר תוקף  .מלכתחילה יש
לצפות ,

שעורכי

הדין באו לרוב ממשפחות של בעלי

היכולת .

מלכתחילה אפשר לצפות ,

שהסטודנטים לחוק היו לרוב בני טובים מן השכבות הבינוניות המבוססות

ולמעלה ; 109

בנים

 ! Nessana , 2 : Litterary Papyri, Princeton 1950 , Nos . ] ! , 12 103ם ] . Casson 1 E . L . Hettich , Eaavalions

(  :ח  . 161 ff. ; ! 66קק ) במס '  11ניתן ללמוד משהו על תוכן החיבור רק מפראגמנט ) . /על המסחר ראה שם  ,שורות

 7 , 5כל הקטעים הספרותיים נמצאו בכנסיית סרגיוס הקדוש ( בכנסיית המנזר של סרגיוס ובכחוס הקדושים ) ראה

104

 . 4 , 6 , 9קק  ! Nessana , 3 , ! 958 ,ם  . Kraemer , Excavationsנ ] ( .
ניצנה ב  ,מס '  ( 2 - 1עמ '  2ואילך ;  66ואילך )  .אגב  ,מלבד שרידי המילון הלאטיני -יווני לאיניאיס נתגלו קטעי מילון

יווני  ,שם  ,מס '  ( 8עמ ' 148

105

לדעות

ואילך ) .

או להדגשות אחרות בנוגע ללימוד ורגיליוס והלאטינית בניצנה ראה קרמר ( לעיל  ,הערה

 , ) 103עמ ' ; 13 - 12

דאוני  ,בתי  -ספר עמ ' . 304
 106ראה קולינט  ,עמ '  211ואילך ; שולץ  ,עמ '  . 276בהקשר הנדון ובמיוחד בשביל האיזור הנזכר יש עניין ב Scholia -
 ; Sinaiticaראה קולינט  ,עמ '  279ואילך .
 107קרמר  ,שם  ,עמ ' . 12
108
109

ראה עליהם שם  ,עמ ' 132 , 8 - 6
עדות

ואילך .

חשובה מן המאה הרביעית אצל ליבניוס  ,נאום

סו , 21 ,

והבאנו כבר ידיעות ספורות מתקופה מאוחרת יותר  .על

המוצא החברתי של עורכי  -הדין ראה גם שולץ  ,עמ '  ; 270ג ' ונס  ,עמ '  . 513ג ' ונס מטעים את השכבות האמצעיות  ,את
בני המשפחות שהיה בידם לממן את הלימודים ואשר יכלו לצפות לקאריירה שתפצה אותם  ,על שנות לימודם .

3וו

ירון דן

למשפחות

שלעתים קרובות נמצא בהן רקע השכלתי מתאים ומוטיבציה לרכישת השכלה גבוהה  .יש

לזכור שלימודי החוק היו יקרים  ,ובייחוד כשהיו כרוכים בשהייה של שנים אחדות בעיר זרה .
בבריטוס נמשכו לימודי החוק ארבע או חמש שנים ,

110

יווניים קלאסיים מתקדמים  ,ובעיקר במסלול הרטורי ,

וזאת  ,בדרך  -כלל  ,לאחר שנים של לימודים

! 11

ואף לימודי לאטינית  .בידנו ראיות רבות

מארץ  -ישראל לבעלי השכלה משפטית  ,שקיבלו קודם  -לכן חינוך ספרותי קלאסי  .במכתביו של

פרוקופיוס מעזה נזכרים מלומדי חוק ( יוריסטים ועורכי  -דין ) רבים  ,שהיו בעלי השכלה ספרותית

קלאסית גבוהה  .אחדים מהם היו תלמידיו לשעבר  ,ואחד מהם  ,אוריון  ,שהיה כנראה מארץ  -ישראל,

אנו יודעים עליו בבירור שלמד בבריטוס לאחר שהשלים לימודיו אצל פרוקופיוס .
את הצעיר  ,שיצא ללמוד חוק בקונסטאנטינופול ובידו המלצת פרוקופיוס

כבר הזכרנו

112

( מכתב . ) 143

אותו צעיר

סיים לימודי רטוריקה אצל המורה המהולל  ,וניתן להסיק מן המכתב שגם האב היה בעל השכלה
יוונית  .פונטון שלמד רטוריקה אצל איניאס מעזה הוסיף עליה את ידיעת החוקים ( מכתב

אחיו

. ) 11

הצעיר של מרקיאנוס  ,האפיסקופוס של עזה  ,היה עורך  -דין  ,ונאמר עליו ש ' חונך היטב בנאומים
ובחוקים ' 3 .יי הלה היה כאמור בן למשפחה נכבדה בעזה  .כבר הזכרנו את פטרוס  ,ממשפחה נכבדה
מקיסריה  ,שלמד גראמאטיקה ורטוריקה בעיר  -מולדתו והוריו הועידוהו ללמוד בבריטוס אלא שהוא

פרש למנזר 4 .יי זכריה סכולאסטיקוס ( רטור ) ממיומאס של עזה למד לימודים קלאסיים גבוהים
באלכסנדריה 5 ,י

העיר שהיתה מן המרכזים החשובים ביותר בעולם ההשכלה  ,וסטפנוס אחיו למד

;

אותו זמן רפואה

בבריטוס ,

שם

באלכסנדריה .

פגש צעירים

! !6

לאחר סיום לימודיו באלכסנדריה עבר זכריה ללמוד חוק

מארץ  -ישראל וכן אחדים מחבריו לספסל -הלימודים

אחרים

באלכסנדריה  .לאחר סיום לימודי החוק נאלץ זכריה  ,לפי עדות עצמו  ,לצאת לקונסטאנטינופול
בענייני אביו ,

110

ומדובר בפירוש בעניין

על ארבע השנים והשנה החמישית ראה 5

;1

משפטי .

בהקשר זה החל לעסוק בבירת הקיסרות

 , Const. Omnem ,וכן קולינט  ,עמ '  224ואילך  234 ,ואילך  .חוקרים

מעטים סבורים  ,שלימודי החוק נמשכו חמש שנים עוד לפני הריפורמה של יוסטיניאנוס  .ראה שולץ  ,עמ '
111

. 275

יש עדויות רבות על החינוך הקלאסי שקיבלו רבים מעורכי  -הדין  ,ובידוע שרבים מתלמידי החוק בבריטוס הגיעו
אליה לאחר שהשלימו לימודים קלאסיים גבוהים במרכזי  -ההשכלה הידועים כמו אלכסנדריה ואנטיוכיה  .מלבד
ידיעות מפורשות רבות על טיב לימודיהם המוקדמים של עורכי  -הדין  ,משתקף החינוך הקלאסי לעתים מדברים
בכתב שאחדים מהם הותירו אחריהם  .לדוגמה אזכיר  ,שבין האפיגראמות באוסף של אגתיאס  ,המשורר וההיסטוריון
מן המאה השישית  ,מצויות אפיגראמות רבות שנתחברו בידי סכולאסטיקים ( עורכי  -דין )  ,ואף אגתיאס עצמו היה

סכולאסטיקוס  .ראה קאמרון  ,אגתיאס ( לעיל  ,הערה
עמ '
112

81

מכתבים

, ) 42

עמ '  8והערה  . 3על הלימודים המכינים ראה גם קולינט ,

ואילך  .על ידיעות נוספות  ,בייחוד מארץ  -ישראל  ,ראה להלן .
, 144

 . 155מן המכתב האחרון אנו שומעים  ,שאוריון הפליג מבריסוס ובא לקונסטאנטינופול  .במכתב

139

נזכר דודו של אוריון  ,שגילה דאגה לחינוכו וקיבל בשבילו מכתב  -המלצה מפרוקופיוס  .על עורכי  -דין בקובץ מכתבי
פרוקופיוס ראה לעיל  ,הערה . 66
113
114

115

חוריקיום  ,ז  ( 8 ,עמ '  . ) 102ראה גם בפנים  ,בעמודים
ראה

על

לעיל  ,הערה

. 39

לימודיו ראה זכריה  ,חיי סוורוס  ,עמ '  11ואילך  ,עמ '  . 46נשתמר בידנו הדיאלוג אמוניוס מפרי  -עטו  ,וכן הוצע

לזהותו עם מחבר פירושים לאריסטו  .ראה

כריסט  ,עמ ' ; 1033

]  . 15ק 40 ' ) 1940 ( ,
 116זכריה  ,שם  ,עמ '

112

~

קודמים  ,על

חינוכו הקלאסי של

מרקיאנוס .

. 39

סטפנוס היה אחרי  -כן

לנזיר .

דאוני  ,בתי  -ספר  ,עמ '

; 310 - 309

BZ ,

188 4א

"

 .וז

בעלי מקצועות חופשיים בערי א " י

-

בעריכת  -דין .

117

בתקופה תביזאנטית

מנתונים אלה ברור שזכריה היה ממשפחה מבוססת מבחינה כלכלית  ,ועוד

בצעירותו ראה כמה מן הערים החשובות של

הקיסרות .

זכריה  ,אחיו של פרוקופיוס מעזה ( ככל הנראה איננו זהה לזכריה האחרון )  ,היה עורך  -דין שלימים
נכנס לשרות הקיסרי ,

118

והיה כמו אחיו ( מלבד פרוקופיוס ידוע על פיליפוס וויקטור ) בעל השכלה

קלאסית  .לפי דעה רווחת היה ההיסטוריון פרוקופיוס מקיסריה בעל השכלה

משפטית .

119

כתיבתו ,

כידוע  ,מעידה על חינוכו המעולה בספרות הקלאסית  .משפטן ודפנסור עירוני בשם איניאס היה

ממשפחה טובה  ,לפי הגדרתו של פרוקופיוס מעזה .

120

נסטוריוס  ,סכולאסטיקוס מעזה  ,היה ככל

המסתבר ממשפחה מן המעמד הקוריאלי  ,כלומר משפחה שנטלה חלק בשלטון העירוני  121 .יואנס ,
עורך  -דין מבית  -שאן  ,היה בנו של הקומפולסור ( שו ' זט גג ן , ) 4פקיד בכיר ובעל עמדת כוח

" "
השנייה ".
באדמיניסטראציה הפינאנסית של הפרובינקיה פלסטינה

117

122

סכולאסטיקוס יהודי  ,שנזכר

שם  ,עמ '  ' ; 95ומטא נסיונא מדם דגדש לאבי אתאלצת דלמדינתא הדא מלכותא אחא מה אמנא זויקניקא אחח" .
נראה  ,שזכריה נתמנה במרוצת הזמן לעורך  -דין באחד מבתי  -הדין הגבוהים בקונסטאנטינופול ואף היה ליועץ
1 . Lippold , ' Zacharias Scholastikos ' , Pwt 11
 .ראה . 18 Halbb .
 sacri patrimoniiמשפטי של ה ~

.

"

 ; ) 1967 ( , 2213אהרנס  -קריגר  ,מבוא לזכריה רטור  ,היסטוריה של הכנסיה  ,עמ ' . % % 11
118

ע1

1

ראה

לעיל  ,הערה . 63
des

?Haury , 2

.נ

ראה רובין  ,פרוקופיוס מקיסריה  ,בהן  ,שם  ,עמ '  . 305 - 304אחרת היא דעתו של
 .אגב  ,כך ידועים עוד היסטוריונים
]  . 19ק  Kaisarea, M nchen 1896 ,ח0ק Prokopios
ur

בתקופה הנדונה שהיו ~עורכי  -דין  :סוזומנוס סוקראטס  ,זכריה סכולאסטיקוס  ,אגתיאס  ,מנאנדרוס פרוטקטור  ,יואנס
מאפיפאניה  ,אואגריוס ותאופילאקטוס סימוקאטה .

סוזומנוס הנ " ל היה יליד ארץ  -ישראל ועורך  -דין בקונסטאנטינופול  .העובדה האחרונה מתבררת מעדות עצמו וכן מן
התואר סכולאסטיקוס המצוי בכותרת הספר השביעי של חיבורו ודברי פוטיוס אודותיו  .ראה סחומנוס ( מהד '  .ג
, ( Bidez

ב 10 , 3 ,

;

במבוא למהדורתו ,

,

פוטיוס ביבליותיקה  ,עמ '

30

עמ '  LXIVואילך ( לענייננו  ,עמ ' (ed . ; ( LXV

] PW, 11 8 . 5 Hedbb . ) 1927 ( , 1240

קשה לומר דברים בטוחים על חינוכו

"

.

( ייתכן  ,שפוטיוס לומד זאת מספרו של סוזומנוס )  .ראה גם בידה ,
 . Milligan , ' Sozomenos ' , Dict . Chr.,ןע

(  Eltester, ' Sozomenos ) 2ת . 722קק Smith 6 ) Wace ) , 4 ) 1877 ( ,

המוקדם .

, by

סוזומנוס היה יליד בית אליה  ,כפר גדול ליד עזה  .סבו היה מן

הראשונים בכפר שקיבלו את הנצרות  .הסב נחשב לאיש מלומד לפי מושגי סביבתו  ,וסוזומנוס מציין את ידענותו גם

באריתמטיקה  .בקרב הנוצרים של עזה  ,אשקלון וסביבותיהן נחשב סבו לאישיות חשובה  ,שכן שימש מפרש של
כתבי  -הקודש  .ככל המסתבר ידע סבו יוונית  .דברים מעטים על הסב ועל המשפחה ראה אצל סוזומנוס  ,ה ,

, 15

 . 16 - 14בעיני פוטיוס נחשב סגנון כתיבתו של סוזומנוס נאה יותר מזה של היסטוריון כנסייתי אחר בן  -זמנו ,
סוקראטס  .יש מי שסבור  ,שסוזומנוס קיבל את חינוכו היווני בבית  -הספר לרטוריקה בעזה הסמוכה  ,ויש מי שסבור ,
שקיבלו בעיקר אצל נזירים בסביבת מקום הולדתו  .אין זה מן הנמנע שהלה ספג בשלבים שונים של חייו משני

 Select Liberaryג

.

העולמות על חינוכו ראה Necene and

.

]  . 192קק Fathers etc. (ed . by Schaff % Wace ) , 11 , 2

~

על חינוכו הקלאסי ראה פ ' דלגר ,

,2

י. 1

? חש

.

"

C . D. Hartranft, ' Introduction 10 Sozomen ' ,
קק -ע0ן ראה גם בידה  ,שם  ,עמ '  , LXIV ,הערה . 2

 CMHעמ '  ; 226דאוני  ,בתי  -ספר  ,עמ '  . 307אף כי ייתכן  ,וכמסלול חינוכו

לא היה דומה לזה של האחרים הנדונים כאן  ,ברור לנו שהוא בא ממשפחה שמסורת השמוד לא היתה זרה לה ,
משפחה מכובדת וכנראה גם בעלת אמצעים .
120

מכתב  , 43שורה

.7

121

חיי ישעיה הנזיר ,

עמ '  , 7שורה  19ואילך (  ) 870015 , ed . , cscot Script.- syri, Ser . 3 vol . 25 , 1907נסטוריוס

היה בולווטס ( ראה גם להלן בפנים )  ,ומסופר שם על עבדו שגנב את כספו  .על פנייתם של בני המעמד הקוריאלי

למקצוע עריכת  -דין ראה ג ' ונס ,
122

קירילוס  ,חיי סבאם ,

 ( 61עמ '

עמ '  ; 513ליבשוץ  ,אנטיוכיה  ,עמ '  ; 177פטיט ,

. ) 163

ראה עוד שם  ( 70 ,עמ '

. ) 172

תלמידי ליבניוס  ,עמ ' . 180

ירון דן

בכתובת מצפורי  ,היה בנו של הונוראטוס מדרגת

קומס .

אציין עוד שני אחים  ,היירונימוס

123

ותאודורוס  ,שאליהם הפנה פרוקופיוס אחד ממכתביו (  , ) 113אף  -על  -פי שאיננו יודעים באיזו עיר

בהכרח עיר בארץ  -ישראל .
יותר מדור אחד  .אביהם וסבם

חיו השניים  ,ואין זו

הם היו בני משפחה נכבדה בעירם  ,שהיה לה

חלק בשלטון העירוני

היו מלומדי  -חוק ידועים  ,ונראה שגם השניים

היו בקיאים בחוק ובמשפט  ,אף כי הדבר לא נאמר במפורש  .אם כך  ,הרי שמדובר ביוריסטים דור
שלישי באותה משפחה  .ברור מן המכתב  ,שהשניים קיבלו חינוך קלאסי .

124

לאור הנתונים שלמעלה ודוגמאות אחרות ניתן לקבוע מה שכבר אמרנו  ,שעורכי  -הדין באו בעיקר

ממשפחות של בעלי  -היכולת מן המעמדות הבינוניים ומעלה  .ראינו  ,בין השאר  ,עורכי  -דין שהיו

ממשפחות הקשורות לשרות הקיסרי  ,או לשלטון העירוני  .סכילאסטיקים רבים קיבלו חינוך יווני
קלאסי גבוה קודם שפנו ללימודיהם המקצועיים  .לעתים קרובות בנים הם לאבות שהיו אף הם
אמונים על ברכי מסורת החינוך הקלאסי הגבוה  .מצאנו אולי רק דוגמה אחת למשפטנים שאבותיהם
להזכיר ,

היו בעלי השכלה משפטית  ,אך קרוב להניח שבמציאות היתה זו תופעה שכיחה  .ראוי

שבחוקים מן המאות החמישית  -השישית נקבע  ,שיש להעדיף ברישום לבתי  -הדין בניהם של

עורכי  -דין  ,בתנאי שיהיו הללו בעלי השכלה משפטית

מתאימה 25 .י

עורכי  -הדין זכו  ,כאמור  ,למעמד וליוקרה  .כך  ,למשל  ,הזמין הקיסר טיבריוס (  ) 582 - 578את
הסכולאסטיקים כדי לקבל מידיהם מתנות  -כסף  ,ראשונים מבין כל בעלי המקצוע הנכבדים
בק ונסטא נטינופול .

! 26

מאתיים שנה קודם  -לכן  ,בנאום משנת  387אודות המהומות

מציין ליבניוס גורמים חברתיים נכבדים

וביקשו לבטלו  .והם  ,לפי הסדר
הבולווטין ועורכי  -הדין ,

! 27

:

באנטיוכיה ,

בעיר  ,שמחו לפני הנציב על המס החדש שהטיל הקיסר
הקיסר ) ,

ההונוראטים ( או אנשים מבני  -העיר שהיו בשרות

כל אלה היו חלק ניכר וחשוב מן המעמד העליון בעיר  .אפשר להוסיף ,

שאנשים נכבדים מחוגי השלטון הכללי או העירוני  ,כמו גם בעלי תפקידים בכנסיה  ,נהגו לציין
בכתובות את דבר היותם סכולאסטיקים  ,מה שידוע גם
0 . 74 123א 16 = 8 . Lifshitz, Donateurs, etc .

.

0 .א

בארץ  -ישראל 28 .י

991 = SEG , 8 ) 1937 ( ,

0 .א

 Frey , )]4דיון רחב על הכתובת

ראה אצל מ ' שובה  ' ,מנחה לדוד '  -ספר היובל לדוד ילין  ,ירושלים תרצ " ה  ,עמ ' ק ואילך  .וכן להלן  ,הערה . 137
בחוק שפורסם ב  ( 418 -בראמה ) הותר ליהודים לעסוק בעריכת  -דין ( 18 , 24
עליהם ב  . Sirm . , 6 ( 425 -ן  . ) 0 "%עם זאת ייתכן שהיו יהודים שעסקו במקצוע זה חרף האיסור .
יוסטיניאנוס על האיסור (  9פ  . ( Cod Jusl . ~ 1 , 15 , 12ראה Juster , Lesjufs dans l 'empire romain , 2 , Paris

 . Theod . , 16 ,ש , ) ) 0אבל הדבר נאסר
ב 527 -

]  . 263קק 1914 ,
 124על האפשרות הקרובה שהאחים קיבלו הכשרה בתחום החוק ראה המכתב הנ " ל  ,שורות  Tolircuv etc . ) 5 - 4א5

אגב  ,על סב  ,בן ונכד יוריסטים  ,ראה קולינט  ,עמ ' . 98
125

על העדפת בניהם של

עורכי  -דין מדובר לפחות בארבעה חוקים  .ראה ג ' ונס  ,ג  ,עמ '

, 148

,

חזר

.נ

ם" ) .

הערה  . 103על משפחה

שבה היו שלושה דורות של יוריסטים ראה לעיל  ,הערה  . 119לא הבאנו כאן את מריאנוס מבית  -גוברין  ,משום שלא
126

ניתן לזהותו עם הסכולאסטיקוס  ,מחבר האפיגראמות בשם זה  .ראה לעיל  ,הערה . 42
יואנס מאפסוס  ,היסטוריה של הכנסיה ( חלק ג )  ,ג  ; 11 ,בטקסט הסורי  . 168 :ע 1853 ,
( ]  . 185קק  . Payne Smith , Oxford ! 860ץ 8 ] .ת  %ז ! )  .הסכולאסטיקים חולקו לשניים  ,והחשובים יותר קיבלו
Cureton , Oxford

תשלום גבוה יותר מזה של הסכולאסטיקים האחרים  .ראה גם יאנס מאפסוס  ,שם  ,א  ( 33 ,טקסט

 , ) 69המבליט את הסופיסטים  ,הסכולאסטיקים ובעלי האוניות ( נוקלירא
בעיר בימי יוסטינוס השני .
127

ליבניוס  ,נאום יט  . 26 ,ראה גם נאום
י ; ל ) א ! נעע

128

"

).

תר עמ '

באלכסנדריה כגורם חזק

~

כג  : 25 ,זעמו של

הקיסר יצא על אנשי הבולי וכמה מעורכי  -הדין

למאורעות באנטיוכיה ראה ]  . 13קק Browning , JRS , 42 ) 1952 ( ,

1) .

( עמ) ז !

"

!ז

ראה בשתי כתובות מבוצרה מסוף המאה החמישית  ,שתיהן של ראשי השלטון הפרובינקיאלי  . Wadington , :א  ) .ל

"

 , 1]40 , 1שטחת 0 . 1913 ; Ch . Clermont - )[ %א Syrie, Paris 1870 ,

 . 17 , !40 . 24ק ) 1888 ( ,

116

( v1
at KA pol /

עמ ' ; 49

 .יע

"! , latines de

ש Inscriptions grecques

בעלי מקצועות חופשיים בערי

א-י

בתקופה הביזאנטית

הבאנו כבר למעלה כמה מן הנתונים המלמדים על מעמדם של עורכי  -הדין בארץ  -ישראל

נסטוריוס מעזה ( המאה החמישית ) היה בולווטס  ,כלומר ששייך היה

והשתייכותם החברתית 129 .
למעמד גבוה בעירו וקשור להנהלתה .
בעירם ומן המאגיסטראטים שלה  .פלאוויוס

שני האחים  ,היירונימוס ותאודורוס  ,היו אישים נכבדים

משנת

על

, 447

גאודנטיוס  ,סכולאסטיקוס שנזכר בכתובת מגרסה

כיהן בתפקיד החשוב של דפנסור ( אקדיקוס ) העיר  .במקרה הקונקרטי היה הלה אחראי

פעולת  -בנייה מטעם העיר .

הזכרנו גם עורך  -דין אחר  ,איניאס יליד עזה  ,שהיה דפנסור עירוני ,

! 30

אך לא ידוע באיזו עיר ( או ערים ) פעל  .הסכולאסטיקוס היהודי שנזכר בכתובת מצפורי היה בעל
תואר ' קומס '  ,אמנם תואר שחשיבותו הלכה

נכבד בעירו  ,כפי שעולה מדברי

קירילוס .

ופחתה .

32ן

31ן

יואנס הסכולאסטיקוס מבית  -שאן היה איש

מקובץ שאלות ותשובות נוצרי מן המאה השישית

מארץ  -ישראל אנו שומעים  ,שאפילו נזיר אחד שביקש להתמנות פרסביטרוס בכנסיית ירושלים
ניצל בבקשת המינוי את העובדה שהוא היה סכולאסטיקוס

הפטריארך בכך אם כי מינה אותו רק לדיאקון .

לשעבר .

לפי המסופר  ,התחשב

! 33

עריכת  -הדין עשויה היתה לשאת רווחים נאים  ,ואכן היו עורכי  -דין שהצליחו לצבור הון ונכסים
רבים  .כך לדוגמה  ,ליבנידס מספר על עורך  -דין מקורינתוס בשם הליודורוס  ,שנתעשר עושר רב
הודות לאומנותו  .עושרו כלל אדמות רבות בחלקים שונים של יוון  ,עבדים ורכוש אחר ; חלק ניכר

מכל זה הוענק לו על  -ידי גבירה

אחת  ,לקוחה

שלו .

! 34

ידועים לנו בארץ  -ישראל עורכי  -דין עשירים

אמנם  ,כאן וכאן ניתן גם לשמוע על פגיעה בעורכי  -הדין או אמירה קשה ביחס אליהם  ,אך אין זה פוגם בתמונה

הכללית  .חוק אחד בספר החוקים הסורי  -הרומאי מדבר בנשימה אחת על הסכולאסטיקים ועל הזונות  :א

=  ! 22ן

 ( 11 143ראה לעיל  ,הערה  . ) 46בחלק העיקרי של החוק נקבע  ,שאין לתבוע מן הרופאים החזרת הכסף אם החולה לא

נרפא ומוסיפים  ,שאין לתבוע השבת הכסף לא מן הסכולאסטיקים ולא מן הזונות  .אפשר שמישהו יראה בהזכרת

עורכי  -דין וזונות במשפט אחד משום יחם של זלזול כלפי הראשונים  .ואולם אין לייחס לעדות זו משקל רב  ,וזה
במקצת עניין של טעם  .בסופו של דבר מצויים כאן הסכולאסטיקים גם בחברת הרופאים  .לפי פרוקופיוס  ,אנקדוטה ,
בו  2 ,פגע יוסטיניאנוס במעמדם של
ותוצאותיו  ,ומכל מקום נראה שלא חל כל כינוי יסודי במעמדם של עורכי  -הדין ובאפשרויות שהיו לפניהם בהמשך

עורכי  -הדין  .אבל אפשר לפקפק בפירוש שנתן פרוקופיוס לצעדו של הקיסר

התקופה .
נזכרים בפנים  ,לעיל עמ '

! 29

רוב הנתונים

! 30

ולס  ,כתובות גרסה  ,מס '

אקוויואלנט רגיל

. ! 14

בהדפסה של המקורות עמ ' . 21 - 20

 . 275גאודנטיוס  ,שהיה ממונה על הקמת מטואה  ,צוין בכתובת בתור )  , " 0ש "מ שהוא

ל ~ defensor civitatis -של המקורות

הלאטיניים .

.

אמנם אפשר שתתעורר השאלה האם באמת

מדובר בכתובת שלנו באותה משרה חשובה של דפנסור עירוני  ,שכן ה ' אקדיקוס ' מופיע בעבר  -הירדן המזרחי כתואר
של פקיד המופקד על עבודות בנייה עוד בתקופה הרומית  .אני סבור  ,כי אכן מדובר בכתובת הנדונה בדפנסור  ,שאחד
מתחומי פעילותו גרסה היה בנייה ציבורית .
131

אשר לכתובת ראה לעיל  ,הערה  . 123עלהקומס כתואר  -כבוד  ,כמו שהוא במקרה שלפנינו  ,ראה  ,למשל  ,ג ' ונס  ,עמ '
 . 526 , 105 - 104הסכולאסטיקוס שבכתובת מציפורי  ,גלאסיוס שמו  ,תואר גם כ 0 -ז ז קן ג אך ספק גדול אם

"

אפשר לראות בכך תואר רשמי

( = , ( clarissimus

"

"

""

.

שהיה דרגת  -הכבוד הנמוכה של המעמד הסנאטורי  .קרוב יותר

לחשוב  ,שבמקרה הנדון זהו תואר  -כבוד פרטי ( ' מפואר '  ' ,מהולל ' וכד ' ) .

 ! 32על יואנס ראה לעיל בפנים והערה  . 122הועלתה הצעה שיואנם זה הוא אביו של קירילוס ( ראה פסטח ' ייר בתרגומו

לחיי סבאם  ,עמ '  , 91הערה  , ! 93בניגוד לשווארץ על  -פי המפתח למהדורתו)  ,אבל יש להטיל ספק רב בזיהוי זה .
אמנם יואנס אבי קירילוס  ,שמתואר כ  -עש ק 4טס של האפיסקופוס ( חיי סבאס  , 75 ,עמ '  , ) 180היה יועצו

.

המשפטי  ,כפי שמקובל
133

לחשוב .

.

""

""

קובץ וארסאנופיוס ויואנס  ,מהד ' סחוינאס מס ' . 813

 134נאום סב 46 ,

ואילך .

ראה גם ג ' ונס  ,עמ '

; 512

והנ " ל  ,פרוסופוגראפיה  ,עמ '

411

( הליודורוס מס '

. )2
117

ירוו דו

אחדים  .אואנגלוס עורך  -דין ( ' רטור ' ) מקיסריה במאה השישית היה עשיר גדול  .עושרו כלל אדמות
רבות  ,ובהן כפר בשם פורפיראון  ,שאותו קנה בסכום עתק של יותר מעשרים ואחד אלף סולידים .
נאמר במפורש שהצלחתו כרטור היא שהביאה לו עושר

היה בעליו של כפר מדרום לעיר .
חשבונו מנזר

בבית  -שאן137

36ן

רב .

! 35

דיוניסיוס מעזה ( המאה
( ניסיוס 108 -

סכולאסטיקוס בשם נויסיוס

"

החמישית )

0א ) בנה על

אך ברור שעדויות אלו מאפיינות רק את השכבה הגבוהה של

עורכי  -הדין ולא את כלל עורכי  -הדין .

כאמור  ,אחד הגורמים החשובים למעמדם הטוב של עורכי  -הדין בחברה היה המגע והקשר שלהם
עם אנשי השלמון  .במבנה המערכת השלטונית והמשפטית של התקופה היה קיומו של מגע קרוב בין

עורכי  -הדין לאישי השלטון דבר טבעי וכאמור  ,הודות לקשריהם צורפו לעתים עורכי  -הדין לשרות
הקיסרי עצמו בתפקידים

שונים ,

אם במסגרת מומחיותם המקצועית ואם באדמיניסטראציה

הכללית  .לקשרים עם ראשי השלטון היו השלכות על ענייני הלקוחות שבטיפולם .

במציאות

המשפטית של התקופה היה כר נרחב להשפעות חיצוניות על השופטים  ,בין שהיו הללו נציבי
הפרובינקיות  ,אשר על אף השיפור שחל בתקופה זו עדיין רבים מהם חסרו השכלה משפטית  ,ובין
השופטים

(  1005ת) 1

בפסק  -הדין ,

בשמם .

שהללו מינו לפעול

ההשפעה על בית  -הדין לא הצטמצמה רק

אלא" רישומה היה גם על המהלכים שקדמו לו  .בלא קשרים מתאימים היתה הבאת עניין

לבית  -דין ממשלתי  ,בייחוד בעניינים אזרחיים  ,עלולה להיות קשה וממושכת  ,ואולי גם
בלתי  -אפשרית  .גם ההליכים המשפטיים עלולים היו להימשך זמן רב  ,ולא כל אדם יכול היה לעמוד

בכך  .עורכי  -דין בעלי קשרים יכלו אפוא לזרז או לעכב את ענייני לקוחותיהם  ,וכן להביא לידי
פסק  -דין רצוי להם גם על  -ידי פעילות שמחוץ לכותלי בית  -הדין .
בארץ  -ישראל היו המרכזים החשובים ביותר לפעילות עורכי  -הדין ערי  -הבירה של הפרובינקיות  ,הן
מקום

בתי  -הדין הראשיים  .הידיעות שבידנו נוגעות בעיקר בעורכי  -דין שישבו בקיסריה .

אחד מעורכי  -הדין הידועים לנו בקיסריה היה דיודורוס  .הידיעות עליו מצויות בעיקר במכתבי

פרוקופיוס מעזה .
הוא יליד עזה 40 .י
135

! 38

כמו  -כן נשתמרו שני מכתבים שכתב אליו איניאס

ידוע שעשה איזה זמן במצרים יחד עם

פרוקופיוס  ,אנקדוטה  ,ל 18 ,

ואילך ( מדובר על

רובין  ,פרוקופיוס מקיסריה ,
סופיסט  .השווה אנקדוטה  ,כ ,

3

פרוקופיוס  .י4ן

 ; 17כו ,

ממכתבי פרוקופיוס  ,ידידו

קנטנריה של זהב =  300ליטרות זהב =

 ~ PWשם  ,עמ '  . 305אין ספק ש ' רטור ' כאן מובנו

.2

מעזה .

139

דיודורוס היה אף

21 , 060

סולידים )  .ראה גם

עורך  -דין  ,ולא מורה לרטוריקה או

הכפר הנזכר מתואר ככפר גדול ( שם  ,סוף  ; - 19ז

ן0ז ;

4ק" . . .

)

" "" "
 .וי  - RHC .שמציין את חיפה בתור  Porfiriaידוע ממקורות

השוכן לחוף הים  .יישוב בשם פורפיראון בחוף הכרמל ( בצפונו  ,לא הרחק מקסטרה ושקמונה ) ואשר מקובל לזהותו
עם חיפה ( ראה ויליאם מצור  ,ט occ . 1 , 384 ,

(,

שונים ומתואר לפעמים כ ' עיר '  .אין לי ספק  ,שצריך לזהות את ' הכפר ' שנזכר אצל פרוקופיוס עם ' העיר ' בשם זה
5 . Honigmann, ~ LtiviChi phinicien de Porphyreon ' ,
באותו איזור  .מקורות שונים ראה אצל nuaire -
]

,

 . 381קק  slaves , 7 ) 1939 - ! 944 ( ,ש  d 'histoire orientalesש
 ~ de l 'institut deאני סבור  ,שהוניגמן
טועה בזהותו את ' הכפר ' שמענייננו עם מקום ליד צידון ( שם  ,עמ '  . ) 385אגב  ,לפי פרוקופיוס הוציא יוסטיניאנוס

את המקום מרשותו של אואנגלוס .
 136חיי פטרוס האיברי  ,עמ '  , 100שורה  21ואילך .
SEG , 8 , 140 . 37 137
 138על המכתבים
, 29

139

;( ש .

85 ] ) 1050

הרבים לערך ראה לפי המפתח של מהד '

גארציה  -לנרץ  ,עמ '

. 110

מכתבים , 7

 . 22באלה הוא נזכר כסכולאסטיקוס  .השווה פרוקופיוס  ,מכתב

יפה גם מתוכן כמה מן המכתבים

,

 140פרוקופיוס  ,מכתבים . 110 , 77 , 29
!  14מכתב . ! 27

118

 .קק

Starr , AJP , 58 ) 1937 ( ,

 .נ  .על השם ניסיוס או אניסיוס ראה שם .
 . 104על ישיבתו בקיסריה  ,ראה מכתבים

כגון מכתב  . 8וראה להלן .

, 21

שורה  . 7מקצועו ועיסוקו מתבררים

בעלי מקצועות חופשיים בערי

א-י

בתקופה הביזאנטית

ובן  -עירו  ,יש הרושם שלדיודורוס היה מעמד מכובד בקיסריה כעורך  -דין  ,וברור שהיו לו קשרים
טובים שם  .פרוקופיוס הפנה אליו אנשים שונים וביקשו לסייע להם בענייניהם המשפטיים  .במקרה
אחד  ,למשל  ,ביקש פרוקופיוס את עזרתו לקרוב ( או לקרובי ) משפחתו  ,ואף ציין שקרובו  ,נושא
המכתב נזקק לעזרת דיודורום שלא בפעם הראשונה .

בשם טימותיאוס בתקווה שיעזור

לו .

142

במקרה אחר הפנה אליו פרוקופיוס צעיר

פרוקופיוס מבקש מדיודורוס להיות לעזר לטימותיאוס  ,וכך

43ן

הוא אומר בלשונו המליצית  ' :תן למבקש את לשונך לסעד בעשותך את השופט לנוטה לו

חסד ' .

44ן

אין זה מן הנמנע  ,שפרוקופיוס מתכוון לא רק לטיעוניו המוצלחים של עורך  -הדין ולדרכי הצדק
שיטו לבו של השופט אל

טיותיאוס ,

אלא גם לפעולת דיודורוס לטובת שולחו מחוץ לכותלי

בית  -המשפט .
שני עורכי  -דין אחרים בקיסריה  ,סוסיאנוס ויואנס  ,קיבלו כל אחד בנפרד פנייה מפרוקופיוס לעזור
לאדם אחד אשר היה לו ריב בענייני רכוש עם אחיו .

45ן

הדברים שמשמיע פרוקופיוס בבקשתו

מעורכי  -הדין הם מאלפים לענייננו  .הוא מבקש מסוסיאנוס  ,שימליץ על האיש לפני השופט .
מסוסיאנוס ומיואנס הוא מבקש לדאוג לכך  ,שבעלי הכוח וההשפעה ת0

,

; y~ ya JDVayavaz

 ( uvaroiיעמדו לצדו  .פרוקופיוס מבקש גם מן השניים שיקצצו בהוצאות הדין ,

146

0

והוא אינו שוכח

להדגיש~ את מצוקתו הכלכלית של האיש הפונה אליהם  .באשר לבקשה האחרונה אפשר להעלות על

הדעת את שכרם של עורכי  -הדין האלה  ,ואולי גם תשלומים שהיו עלולים לבקש בשביל מתן שוחד
לאחרים  ,ובכלל משפט ממושך שעלול היה לגרום להוצאות גדולות  .דברי פרוקופיוס מצביעים על
וקשריהם  ,ועל

מעמדם של יואנס וסוסיאנוס

דרכי הפעולה של אנשים פרטיים

ועורכי  -דין .

רק מעט ידוע לנו על בעלי מקצועות חופשיים משכילים אחרים בארץ  -ישראל  ,כמו רופאים או
ארכיטקטים ; והכוונה למי שחינוכם המקצועי היה מבוסס על לימוד עיוני  .אמנם לא מעט בעלי
מקצוע חופשי נזכרים כרופאים  ,אך ברוב המקרים אין לדעת האם מדובר בבעלי השכלה מקצועית
עיונית גבוהה  ,ולפיכך אסתפק בהערות

142

ספורות .

מכתב  . 72מדובר באיש ' צעיר '  ,גיסו או חתנו

(ן

"

147

ז " "נ ; "
1

)

של פרוקופיוס  .ייתכן שזה האיש שבו מדובר במכתב

, 31

, 31

, 32

המתואר כדודן וגיס ( או חתן ) של פרוקופיוס  ,והוא אולי זכריה שנזכר במכתב

 72עוסקים באותו
143
144

אדם .

 . 32כלומר  ,ייתכן שמכתבים

מכתב  . 111מן הפרטים שמובאים במכתב מסתבר שטימותיאוס היה עדיין איש צעיר .
המכתב

הנ " ל  ,שורות  . 13 - 11תרגמתי ' פילנטרופוס '  -נוטה חסד  ,כפי שנראה מובנו כאן  .הדגשה על ' לשונו ' של

דיודורוס  ,היינו על כושרו המקצועי  ,מצויה גם במכתבים . 72 , 31
 145מכתבים 157

( לסוסיאנוס ) 158 ,

לסוסיאנוס נשלח בעניינו

( ליואנס ) .

ממכתב

158

לומדים שיואנם ישב בקיסריה  .מכיוון שמכתב

של אותו איש שהוא נושא מכתב

, 158

מציע פרוקופיוס לסוסיאנוס שיכיר לו את דיודורוס  .לפי מכתב

הרי שגם סוסיאנוס ישב בקיסריה  .אגב  ,במכתב
, 156

146

מכתב  , 157שורה
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ראה דיון כללי אצל ג ' ונס  ,עמ '

;5

מכתב , 158

21

היה יואנס זמן  -מה באלכסנדריה  ,ופרוקופיוס

קיבל ממנו משם מכתב  .על מכתבים נוספים שנשלחו אל סוסיאנוס ויואנס ראה במפתח למהד '
1012

 157המופנה

גארציה  -לנרץ .
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ו

הצד השווה שבין הרופא והגראמאטיקים והרטורים היה ההשכלה  .תלמודם המקצועי התבסס על
הישגיה של הרפואה היוונית לדורותיה  .ברור גם שרבים מן הרופאים היו חניכי הקורסים הגבוהים
הרגילים של החינוך הקלאסי  .זאת ועוד  ,הרופאים היו בעלי פריבילגיות  ,ולא אחת הם נמנים באותם

חוקים יחד עם המורים  .כמו  -כן לא נעלמה הרפואה הצבורית  ,הידועה יפה כל  -כך בתקופות העבר ,

מן התקופה הביזאנטית  ,וערים רבות נהגו להעסיק רופאים בשכר .
יוסטיניאנוס תשלום משכורות מאוצר המדינה לרופאים העירוניים .

לפי פרוקופיוס  ,ביטל

148

רופאים בעלי  -שם  ,שהיו להם לקוחות עשירים  ,עשויים היו לזכות בהכנסות גדולות  .צריך לומר
שאף הרופא הציבורי נטל לעתים קרובות שכר מחוליו  .כדוגמה לרופא שמעמדו היה גבוה אפשר
לציין את גסיום מפטרה  ,שהיה בעל מוניטין רב  .גסיוס היה לא רק רופא ומורה  -רפואה מהולל ,
המלומד בכתבי חכמי הרפואה היוונית  ,אלא גם בעל השכלה יוונית רחבה  ,והוא אף מתואר

כפילוסוף  .היו לו קשרים עם הסופיסטים הידועים של עזה  ,איניאס ופרוקופיוס  .מן הקטע על גסיוס

בלקסיקון סודה אנו שומעים  ,שמורו של גסיוס היה רופא יהודי בשם דומנוס .
לאומנותו עושר רב  ,וכן זכה לכיבודים מטעם השלטון  .לפנינו דוגמה שאיננה

גסיוס צבר הודות

! 49

יחידה למקצוע

הרפואה  ,שהביא לבעליו ממון וכבוד רב  .אגב  ,אנו שומעים גם על רופא מצטיין יליד ארץ  -ישראל
בשם טריבונוס  ,שהיה רופא  -החצר של יוסטיניאנוס  ,והקיסר השאילו לזמן  -מה לכוסרו  ,מלך

פרס .

50י

כידוע  ,רופאי  -החצר נודעו להם השפעה  ,כבוד ועושר .

רופאים דוגמת גסיוס  ,שהיו בקיאים ברזיה של תורת הרפואה היוונית  ,נשתייכו לשכבות הגבוהות
של החברה  .קרוב להניח  ,שלא מעט מן הרופאים המלומדים בארץ קנו השכלתם הרפואית

באלכסנדריה  ,שהיתה מרכז לימודי הרפואה החשוב ביותר של התקופה  .ודאי  ,רבים מאוז -היו
הרופאים העממיים  ,ומן הסתם היו הללו נחותים במעמדם מן הרופאים המלומדים  ,אך אלה הם
מחוץ למסגרת דיוננו .
אף הארכיטקט המלומד נחשב לבעל מעמד נכבד  ,ואף הוא עשוי היה לזכות בהכנסות רבות

ובתהילה  .הבכירים שבין הארכיטקטים הוזמנו לבנות בנייני  -ציבור מפוארים שרווח ופירסום היו
בצדם  .אומנותם הביאה אותם לעתים אל מחוץ לעירם  ,ואפשר להזכיר  ,למשל  ,את הארכיטקט
רופינוס מאנטיוכיה  ,שהוזמן להקים כנסיה בעזה בתחילת המאה

החמישית .

151

ידוע לנו ארכיטקט חשוב מאשקלון בשם יוליאנוס  ,שחיבר ספר על הוקי הארץ ומנהגיה בנושאי

! 48
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 150פרוקופיוס  ,היסטוריה של המלחמות  ,ב  28 ,ואילך ; ח  11 , 10 ,ואילך  .יש דוגמאות לא מעטות של רופאים שיצאו
מערי  -מולדתם למקומות אחרים לרגל פרנסתם  .כדוגמה מן המאה הרביעית  ,שיש לה נגיעה בארץ  -ישראל  ,ראה על
אכיליוס מאנקירה  ,אצל זיק  ,מכתבי ליבניוס  ,עמ '  ( 48אכיליוס ג ' )  :ג'ונוו  ,פרוסופוגראפיה  ,עמ '  ( 9אכיליוס מס ' . ) 2
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120

מרקום דיאקונוס  ,חיי פורפיריוס  ,עמ ' . 78

בעלי מקצועות חופשיים בערי א " י

הבנייה .
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בתקופה הביזאנטית

ארכיטקט זה חי כנראה במאה השישית  .ייתכן שאפשר לזהותו עם יוליאנוס

ה ' ארכיטקט '  ,שאליו פונה איניאם באחד ממכתביו ( מכתב

. ) 25

לא צוין להיכן נשלח המכתב  ,אך

מתוכנו ברור שיוליאנוס גר בעיר שאיננה מרוחקת מעזה  .אבל צריך להודות  ,שהבסיס לזהוי זה

דל  -ובייחוד כשמדובר בשם נפוץ  .יוליאנוס  ,מכרו של איניאס  ,תיכנן בגנו של האחרון מכונה
משוכללת לשאיבת מים  ,ואיניאס מבקשו לתקן את המכונה  .מן המכתב ניכר בבירור שיוליאנוס

קיבל חינוך קלאסי .
בנאים רבים  ,לרוב בשם ' אויקודומוס '

ובייחוד בכתובות בנייה

3,

'

ן

( ;  ) 034 0מ - 0בנאי  ,ארכיטקט ) ,

אך אין הם "
מעניינו של מאמרנו .

נזכרים בחומר המקורות ,

,

ל

הדיון במאמר זה עיקרו הוקדש לסופיסטים ולעורכי  -דין  .בעלי המקצועות החופשיים השונים שהיו

מענייננו נמצאו בשלבים הגבוהים יותר של הסולם החברתי  .מקצועם נקנה על  -ידי לימודים
דבר

גבוהים ,

שהקנה להם השפעה על מעמדם  .היה מרחק רב בין הללו לבין המורה היסודי  ,או בינם לבין

בעלי אומנויות דומים עממיים  ,שקנו דעת מקצועם בעיקר על  -ידי המעשה  ,היינו כשוליות  ,כגון
עורכי תעודות משפטיות  ,רופאים וארכיטקטים  -בנאים עממיים  .חינוכם הקדם  -מקצועי הכללי של
בעלי המקצוע שנדונו כאן מושתת היה לרוב על החינוך הקלאסי  ,כלומר  ,יסודות של חינוך ותרבות
דומים קשרו ביניהם  ,והיו מכנה משותף להם וליסודות נכבדים אחרים בחברה  .תופעה שכיחה אצל
בני הקבוצות המקצועיות הללו היתה יציאתם של רבים מהם לרגל תלמודם או פרנסתם ממקומות
מולדתם למקומות

אחרים .

לעתים אנו נתקלים בבני משפחה אחת בכמה מן המקצועות הנזכרים  .לפרוקופיוס הסופיסט היה אח

בשם זכריה  ,עורך  -דין במקצועו  .לזכריה סכולאסטיקוס היה אח שלמד רפואה  .כדוגמאות מערים

שמחוץ לארץ  -ישראל אפשר לציין שני אחים מאפרודיסיאס  ,האחד סופיסט של העיר והאחר
עורך  -דין

בה .

154

במאה השישית ידועים חמישה אחים מטראליס  ,שמנו ארכיטקט אחד  ,הוא

אנתמיוס הארכיטקט המהולל של ההגיה סופיה  ,גראמאטיקוס  ,עורך  -דין ושני רופאים .

! 55

כמה מבעלי המקצועות החופשיים הנזכרים אפשר שהיו בזיקה לשירות עירוני  ,או אפילו ממשלתי .

בין המורים ובין הרופאים היו שכיהנו במשרות רשמיות מטעם הערים  .אחדים מעורכי  -הדין נתמנו

כעורכי  -דין של הכתר  ,או שנכנסו לשרות הקיסרי בתפקידים אחרים .
מבחינת מצבם הכלכלי נשתייכו בני הקבוצות הנזכרות לשכבות חברתיות שונות  ,אך באופן כללי הם
היו חלק מן המעמדות הנכבדים שבחברה ; המצליחים  ,ואין צריך לומר העשירים שבהם  ,נשתייכו
לעילית החברתית של עריהם .
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לעיל .
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