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קיסריה בכותרות - היבטים של היסטוריה אדריכלית
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המכון לארכיאולוגיה, אוניברסיטת תל־אביב

Caesarea Maritima through its Columns and Capitals  |  Moshe Fischer

מבוא

קיסריה הייתה אחת הערים החשובות בארץ־ישראל ונמנתה עם השורה הראשונה של מטרופולינים האופייניים לאימפריות 

על־ידי  ייסודה  למן  הפוליטית-חברתית.  בחשיבותה  והן  האורבאנית-אדריכלית  בהתפתחותה  הן  והביזאנטית,  הרומית 

הורדוס כעיר ונמל - קיסריה וסבסטוס - על שרידיה של מגדל סטרטון ההלניסטית, נועד לה עתיד מפואר. היא הוקמה 

כעיר יוונית-רומית לכל דבר, כלומר מלכתחילה נכללו בה הרכיבים האדריכליים המקובלים בעולם היווני-רומי הים־תיכוני 

של אותם הימים. רכיבים אחדים בקיסריה של הורדוס אף היו בגדר חידוש בעולם הרומי עצמו, כפי שקרה בכל מבצעי 

 opus הבנייה שנעשו תחת חסותו; די להזכיר את התיאטרון הבנוי אבן, השימוש במלט וציפוי קירות בטכניקה הקרויה

reticulatum )ציפוי עשוי אבנים קטנות המסודרות ברשת אלכסונית(. כך קרה גם ביישום החידושים בתחום העיטור 

האדריכלי, העומד במרכזו של מאמר זה. 

הרומית  בתקופות  ארץ־ישראל  של  לשער  ספק  ללא  הפכה  הנמל,  של  ומקיומו  הגיאוגרפי  ממיקומה  שנהנתה  העיר, 

והביזאנטית ומקום מפגש של השפעות תרבותיות ים־תיכוניות ומזרחיות כאחד. עקרונות הבנייה והעיטור האדריכלי שהיו 

של  תולדותיה  אודות  על  הרב  המידע  הזאת.  העיר  דרך  לארץ־ישראל  דרכם  את  מצאו  אכן  התיכון  הים  באגן  נהוגים 

קיסריה מגיע הן מכתביו של יוסף בן־מתתיהו )לגבי התקופה ההרודיאנית( והן ממקורות נוצריים ויהודיים )לגבי התקופות 

החפירות  תוצאות  עם  יחד  אלה,  והביזאנטית(.  הרומית 

ששימשו  רבים  פרסומים  הניבו  באתר,  שנערכו  הרבות 

להרכבת המסגרת ההיסטורית והארכיאולוגית של מחקר 

העבר  ניסיון   .)Raban and Holum 1996 )כגון  זה1 

מלמד, שקיסריה היא אתר מפתח בכל הנוגע לאדריכלות 

ולאמנות של ארץ־ישראל בתקופות הרומית והביזאנטית, 

זה,  כמובן, בערים חשובות אחרות בהקשר  לפגוע,  מבלי 

אני שמח  לכן  וסוסיתא.  בית שאן  ציפורי,  כגון אשקלון, 

להציג את פרי המחקר במסגרת מכובדת זו.

העמודים  שפע  ראשון  במבט  מתגלה  בקיסריה  בביקור 

בעיקר  מיובאת,  מאבן  ככולם  רובם  העשויים  והכותרות 

שיש וכן פורפיר, גרניט ועוד )איור 1(. המאמר בא להציג 

והביזאנטית שנערך בשנים  הינו חלק ממחקר מקיף אודות העיטור האדריכלי בארץ־ישראל בתקופות ההלניסטית, הרומית  זה  מאמר   1

האחרונות. את נושא הכותרות של קיסריה כחלק מהמחקר הצגתי בהזדמנויות שונות ואף זכיתי לתגובות מועילות שמצאו את מקומן 

בכתיבת הגרסה הזאת, ואני מודה לכל אלה שתרמו בכך לשיפורה. המאמר נכתב ונערך במסגרת שנת שבתון באוניברסיטת ג'ונס הופקינס 

הנפלאה  האורחים  הכנסת  על  הללו  המוסדות  לראשי  מודה  אני  )גרמניה(.  בברלין  לארכיאולוגיה  הגרמני  ובמכון  ארה"ב(  )בולטימור, 

שאפשרה לי לבצע את המחקר.

איור 1. עמודים וכותרות בקיסריה
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הרכיבים  אחד  באמצעות  וזאת  העתיקה,  העת  לשלהי  ועד  ייסודה  מאז  העיר  של  האדריכליים  תולדותיה  את  ולבדוק 

החשובים ביותר של האורדרים הקלאסיים )להלן(, דהיינו כותרות העמודים והאֹומנֹות, ולנסות לצייר דרכן קווים אחדים 

לאופייה של העיר. מדוע דווקא כותרות העמודים? נראה שהן מייצגות את האורדרים השונים בצורה נאמנה וכמעט בלעדית 

בעוד שפריטים אחרים, כגון ארכיטרבים, אפריזים וכרכובים משותפים לאורדרים אחדים. סיבה שנייה הינה האפשרות 

להבחין בכותרות, ובעיקר באלה של הסגנון הקורינתי, בשלבי התפתחות משמעותיים יותר מאשר בשאר הפריטים, דבר 

נוגע לעיטור האדריכלי  ופיתוח. מאחר שהמאמר  בנייה  יותר לשלבים מוגדרים של  לייחס אותן בצורה טובה  המאפשר 

הקלאסי יוקדש לו הפרק הפותח.

חלק ראשון: רקע

1. העיטור האדריכלי הקלאסי 

היוונית  מהמלה  ומעברים.  מבואות  גגות,  בחזיתות,  התומך  העמודים  מבנה  הינו  הקלאסית  באדריכלות  הבולט  הרכיב 

stylos )סטילוס, עמוד( נבעו גם הגדרות המבנים על־פי מקומם ומספרם של העמודים, כגון פרוסטילוס )מבנה עמודים 

מדובר  תש"ל(.  )ארליק  ועוד  עמודים(  ארבעה  בעלת  )חזית  טטרה-סטילוס  היקפי(,  עמודים  )מבנה  פריסטילוס  קדמי(, 

במערכת שלמה של צמיחה מהיסודות עד לקצה הגג, שבה משתלבים בצורה הרמונית חלקים טקטוניים )שלד הבנין( עם 

חלקים עיטוריים. הממצא האדריכלי והארכיאולוגי מלמד, שהרכיבים שמעל למבנה העמודים, כלומר ארכיטרבים, אפריזים, 

כרכובים וגמלונים נגזרים מקביעת סגנון העמודים ושומרים על רצף קבוע מראש. כל זאת מוגדר ומתואר על־פי תורתו 

)Meyers 1885-1892, 14, 348a( איור 2. לוח משווה של שלושת האורדרים הקלאסיים ופיתוחיהם
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של האדריכל הרומי ויטרוביוס, שחי בשלהי המאה הא' לפנה"ס )ויטרוביוס תשנ"ז(.2 ויטרוביוס מדבר על שלושה סגנונות 

אדריכליים ואמנותיים עיקריים שהיו נהוגים בעולם היווני, הלוא הם שלושת האורדרים: הדורי, האיוני והקורינתי )איור 

2(. דבריו פורשו כמשקפים תמונת מצב של הארכיטקטורה בת זמנו אך גם כיסוד תיאורטי להמשך ביצוען של עבודות 

אדריכליות ואמנותיות. לכן המינוח של רוב רכיבי האדריכלות הקלאסית והעיטור האדריכלי נאמן לזה של ויטרוביוס. הדבר 

קיבל גושפנקה של ממש במהלך הרנסנס כשכתביו הופצו בציבור ואף היוו בסיס למבצעי בנייה של ממש. כאן המקום 

להזכיר את האדריכל האיטלקי אנדריאה פלדיו )Andrea Palladio, 1508-1580( אשר החיה את תורתו של ויטרוביוס 

ויישם אותה בתכנונם ובהקמתם של מבני ציבור )ה'בסיליקה' ב־ויצ'נצה(, תיאטרון )ה'תיאטרו אולימפיקו' באותה עיר( 

ועשרות כנסיות ווילות פרטיות ברחבי צפון איטליה. בעשותו כך, פלדיו הקפיד על כל פרט בהוראותיו של ויטרוביוס, לרבות 

ביצוע מדויק של כותרות העמודים על־פי המידות שזה נתן. מורשתו של פלדיו, ובעקיפין זו של ויטרוביוס, מורגשת עד עצם 

היום הזה ברחבי אירופה )בעיקר באנגליה(, בצפון אמריקה ואף מעבר להן )למשל בהודו(.

האיור שנבחר להמחיש כאן את שלושת האורדרים הקלאסיים מתאר אותם בהשוואה בין העולם היווני לעולם הרומי, כפי 

שהיה מקובל לעשות מתקופת הרנסנס ואילך על סמך כתבי ויטרוביוס והמציאות האדריכלית של העת העתיקה.

2. העיטור האדריכלי הקלאסי בארץ־ישראל 

האדריכליים-אמנותיים  באורדרים  הבלעדי  השימוש  את  שלו  הבנייה  לתוכניות  סיגל   - קיסריה  של  מייסדה   - הורדוס 

האדריכלות  של  תחילתה  זאת  הקטנה.  ובאסיה  ביוון  ברומא,  שנעשה  כפי  והקורינתי,  האיוני  הדורי,  דהיינו  הקלאסיים, 

הקלאסית של קיסריה, על־פי הקו שהתווה שליט זה לפיתוחה של העיר בהמשך. הורדוס לא יצר את המסגרת האדריכלית-

אמנותית שלו יש מאין. הוא אמנם עלה לשלטון אחרי תקופה של אי־יציבות ואף חורבנות של ערים, אבל הרקע היה שם, 

ובעיקר - המסורת ובעלי מקצוע שפעלו בשלהי התקופה החשמונאית או צאצאיהם. במאמר שעסק בסוגיית השימוש 

באורדרים הקלאסיים בארץ־ישראל הטרום הרודיאנית-רומית )Fischer and Tal 2003( רוכז הממצא הרלוונטי לנושא 

זה. הסתבר, שבתקופה ההלניסטית התרחשה פעילות ענפה למדי בתחום האדריכלות והאמנות בקרב הפגאנים והיהודים 

כאחד. ראוי לציין, שכל הפריטים שנרשמו ונבדקו נעשו מסוגי אבן מקומית בלבד. לא היה שום שימוש בשיש, שאינו מצוי 

וביישובים  בערים  מובן מאליו  לכאורה  היה  באורדרים הקלאסיים  לייבאו. השימוש  יש  ולכן  באופן טבעי  בארץ־ישראל 

היהודית- בבנייה  גם  שיטתי  שימוש  בו  שנעשה  לציין  מעניין  אך  אנפה,  ותל  מרישה  שומרון,  כגון  ההלניים/מתייוונים 

כדי להשוות את מבני הקבורה  והאמנים רבות  זו השקיעו הבנאים  )אביגד תשי"ד(. בעיר  בירושלים  חשמונאית, בעיקר 

לאלה של העולם הפגאני. החזית הדורית של קבר בני חזיר והסידור האדריכלי המשולב, האיוני והדורי, של קבר זכריה ויד 

אבשלום הם דוגמאות בולטות לכך. נקודה זאת מעניינת לכשעצמה לאור סוגיית ההתייוונות והשלכותיה, בעיה המעסיקה 

ביתר שאת את החוקרים בשנים האחרונות. כשפומפיוס מגנוס בא לאזור, שם קץ לממלכת סוריה ולממלכת החשמונאים 

וייסד את הפרובינקיה סוריה ותת־הפרובינקיה יודיאה, ובעיקר את הדקפוליס - חבר עשר הערים ההלניות ש"שוחררו" זה 

עתה מעול החשמונאים - הוא גם יצר את התשתית האורבאנית והאדריכלית להמשך ההתפתחות באזור. 

השילוב  את  היטב  לנצל  ידע  הוא  הרומיים.  החידושים  את  והן  ההלניסטית-חשמונאית  המסורת  את  הן  ירש  הורדוס 

ביניהם ויצר אדריכלות ועיטור אדריכלי המשלבים את שני התחומים הללו. מבצריו/ארמונותיו של הורדוס, הערים שיסד 

והמונומנטים הייחודיים שהקים, כגון אחוזת הקבר בהרודיון, הינם הוכחה בולטת להישגים הללו. וכמובן - בית המקדש 

קיסריה  הידועים בהסתייגותם מהורדוס.  יותר,  היהודיים המאוחרים  על־ידי המקורות  נס אפילו  על  בירושלים המועלה 

הייתה ללא ספק אחד הפרוייקטים הבולטים. על־אף השתמרותם המצומצמת של שרידיה העתיקים על־פני השטח היא 

בן־ יוסף  של  לתיאוריו  הודות  השאר  בין  בארץ־ישראל,  בארכיאולוגיה  העיסוק  בשחר  כבר  מרבית  לב  לתשומת  זכתה 

מתתיהו. זאת למרות שהיא לא נמנית עם האתרים המקראיים שקרצו כל־כך לאנשי המאה הי"ט, שביקשו 'לאמת' את 

כיום יכול הקורא העברי לעיין בתרגום חיבורו של ויטרוביוס )תשנ"ז( שנעשה על־ידי רוני רייך. כאן המקום להעלות על נס את תרומתו   2

של רייך להפצת כתבי ויטרוביוס והספרות הוויטרוביאנית מתקופת הרנסנס בקרב קוראי העברית. 
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המקרא ואת הברית החדשה. יחד עם זאת, כעירם של הקנטוריון קורנליוס - מארחו של פאולוס - ושל אוריגנס ואוסביוס, 

 Raban( קיסריה עוררה את עניינם של חוקרי הברית החדשה והנצרות בכלל, כפי שבא לידי ביטוי בקובץ שהוזכר לעיל

and Holum 1996(. בספר נכללו גם עבודות שעסקו בעיטור האדריכלי ואמנותי, ומסקנותיהן באות לידי ביטוי גם במאמר 

הנוכחי. מדובר בעיקר במאמרים על אודות מקדש אוגוסטוס ורומא שהקים הורדוס )Kahn 1996( ועל ביטוים האמנותי 

של הדת והפולחן בקיסריה הרומית )Gersht 1996(. במקום אחר דנתי בסוגיית כותרות השיש מקיסריה ומקורן החומרי 

והאמנותי )Fischer, Magaritz and Pearl 1992(, וחלק ממסקנות המחקר יובא גם כאן. אחרי שנים רבות של פעילות 

ארכיאולוגית בקיסריה, האתר הפך לתצוגה ענקית של פריטים אדריכליים, לרבות מאות כותרות, אך למעשה עד כה נעשה 

מעט יחסית ברישומם ובפרסומם. אנטוניו פרובה, החופר האיטלקי של התיאטרון בקיסריה, פרסם קבוצה ייחודית של 

כותרות שחשף במהלך פעילותו )Frova 1967(. אני שילבתי במהלך השנים את כותרות השיש מקיסריה הרומית בחיבורים 

כלליים יותר )Fischer 1990; 1998(. לוסיל רוסין פרסמה קבוצה של כותרות מהכנסייה המתומנת שעל גבעת המקדש 

)Roussin 1992( ואבי אבירם )תשנ"ח( כתב בהנחייתם של א' רבן וכותב שורות אלו חיבור לקבלת תואר מ"א בנושא 

הכותרות של קיסריה, המאפשר הצצה נוחה לממצא העשיר המאפיין את העיר. 

חלק שני: הכותרות של קיסריה

הקדומה  ההרודיאנית-הרומית  עיקריות:  לפי שלוש תקופות  ובחשיבותן  בקיסריה  בכותרות העמודים שהתגלו  דן  המאמר 

)המאות הא' לפנה"ס - א' לספירה(, הרומית האימפריאלית )המאות הב'-ג' לספירה( והביזאנטית )המאות הד'-ז' לספירה(.

1. התקופה ההרודיאנית-הרומית הקדומה

כבר בתחילה יש לציין, שלמרות שמקיסריה ההרודיאנית-הרומית הקדומה לא שרדו פריטים אדריכליים מעוטרים רבים, 

בכל זאת ביכולתם לשפוך אור על אופיו של העיטור האדריכלי בעיר בראשית דרכה. בשלב ההרודיאני הוקמו בקיסריה, בין 

היתר, הנמל וממזרח לו המקדש לכבוד אוגוסטוס ורומא, ובדרום - הרובע המלכותי שכלל את התיאטרון והאמפיתיאטרון/

היפודרום וביניהם ארמונו של המלך )"ארמון השונית"(. מכל אלה שרדו רק פריטים אדריכליים בודדים, השייכים לאורדר 

הקורינתי, שניתן לייחסם בברור למקדש של אוגוסטוס ורומא. מאידך־גיסא במבנים רבים משלבים מאוחרים יותר של העיר 

שולבו רכיבים אדריכליים שאפשר לייחסם על סמך הניתוח האמנותי לשלב ההרודיאני או למאה הא' לספירה. הכוונה 

ויריחו, שבהם  ואיוניות, שמשלימות את התמונה המוכרת מאתרים הרודיאניים אחרים, בעיקר מצדה  דוריות  לכותרות 

שולבו יחדיו אלמנטים משלושת האורדרים )Foerster 1995, 44-139(. עקרון זה היה נפוץ בתקופה החשמונאית הן בקרב 

המתיוונים והן בקרב היהודים )Fischer and Tal 2003(. נראה אפוא שארמונותיו של הורדוס וככל הנראה גם מבנים 

אחרים בקיסריה המשיכו את המסורת הזאת ונשאו אופי דומה. כמו בתקופה הקודמת הורדוס המשיך בקנאות להשתמש 

בחומרים המקומיים בלבד, למרות שאפשר להניח שהיה מסוגל לייבא שיש, שהפך לאופנתי בעת ההיא. ההיסטוריון הרומי 

סואטוניוס מספר על הקיסר אוגוסטוס, פטרונו של הורדוס מעבר לים, שהשאיר אחריו עיר משיש בעוד שקיבל לידיו עיר 

זו  מלבנים. הורדוס קיבל לידיו מכלולים - אמנם בחלקם חרבים - שנבנו בחומרים מקומיים והמשיך מסורת זאת. לא 

בלבד, אלא שבכל מקום הקפידו על השימוש באבן המקומית ממש; כך באזור ים המלח בנו באבן החול של האזור, בסביבת 

ירושלים באבני גיר למיניהן ובקיסריה בכורכר המקומי. אולם את כל אלה, לרבות כותרות העמודים והאומנות, ידעו אמני 

הסדנא המלכותית לייפות בכיסוי לבן ואף צבעוני של טיח מכויר )סטוקו(. הלובן של החזיתות הללו הטעה אף את יוסף בן־

מתתיהו בבואו לתאר בספרו "מלחמת היהודים" מכלולים הרודיאניים רבים, שאותם הגדיר כמצופים בשיש. מאוחר יותר, 

ב"קדמוניות היהודים", תיקן את הטעות ותיאר אותם מכלולים כמצופים באבן לבנה.
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מהפעילות הארכיאולוגית של השנים האחרונות, שחשפה מכלולים הרודיאניים רבים, מסתבר באופן חד משמעי שבבנייה 

ההרודיאנית לא נעשה שימוש בשיש מיובא )Fischer and Stein 1994(.3 אמנם המבנים מקיסריה אינם נכללים ברשימת 

את  ממחישות  בעיר  שנמצאו  אחדות   )4 )איור  ואיוניות   )3 )איור  דוריות  כותרות  אך  בן־מתתיהו  שמביא  המונומנטים 

גם  זה. הסטוקו שימש  להיסטוריון  כפי שקרה  לציפוי משטחי הכותרות, העלול להטעות את הצופה,  השימוש בסטוקו 

בקישוטים נוספים, כגון זר העלים שעל חלקה התחתון של כותרת דורית )איור 5(. ייתכן מאוד שהפריטים הללו היו חלק 

מהעיטור האדריכלי של התיאטרון מהשלב ההרודיאני או של ארמון השונית. הפריט המקושט בעלים עשויים בטכניקת 

.)Foerster 1995, Fig. 100c( 4הסטוקו מזכיר עבודות מאתרים אחרים, בעיקר ממצדה

המונומנט הבולט ביותר בקיסריה ההרודיאנית היה המקדש לכבוד אוגוסטוס ורומא, כפי שלמדים הן מתיאורו של בן־מתתיהו 

והן מהשרידים בשטח. המקדש הוקם על־גבי מכלול הקמרונות/מחסנים של הנמל ששימש לו במה, ובכך הוא הפך לרכיב 

בולט בשטח שנשמר בצורה זו עד שלהי העת העתיקה. בחפירות שבוצעו בגבעה )שעיקר ממצאיהן שייך לתקופה הביזאנטית 

- להלן( התגלו יסודות המבנה ההרודיאני ופריטים אדריכליים אחדים )Holum 1999, 19-26, Figs. 7, 8, 12, 16(. יחד עם 

פריטים מחפירות קודמות מספרם מגיע כיום לכחמישים )Ibid., 19, note 17(. הולום טוען בצדק, כפי שעשתה קאהן 

)Kahn 1996( לפניו, שאת פריטי הכורכר המכוסים בשכבת סטוקו יש לייחס למקדש. אלה כללו חלקי בסיסים, ארכיטרב, 

מקרה יוצא מהכלל הוא אולי שבר פסל מונומנטאלי של דמות לובשת שריון מסמריה-סבסטה העשוי שיש, ייתכן אף מקררה, המיוחס   3

לתקופת הורדוס ושתיאר כנראה את הקיסר אוגוסטוס. הצגתי אותו בכנס התשיעי של אגודת חקר השיש שנערך בטרגונה ביוני 2009, 

ומאמר בנושא יתפרסם בקובץ דברי הכנס.

'כותרות  גם  המכונות  איטליות,  דוריות  כותרות  של  תכונות  המזכירה  צמיג(  דמוי  קמור,  )פרופיל  'כותרת-טורוס'  הינה  הזאת  הכותרת   4

טוסקאניות' )'Tuscan capitals'(. אלה נוצרו במרכז איטליה והיוו תגובה רומית לדגמים היווניים הקלאסי וההלניסטי.  

איור 4. כותרת איוניתאיור 3. כותרת דורית

איור 6. כותרת קורינתיתאיור 5. כותרת דורית מעוטרת בזר עלים
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רצועת שיניות )denticuli(, כרכוב ושבר של כותרת עמוד, שממנה נשמר רק החלק הימני העליון, הכולל חלקי וולוטה 

ואבקוס )איור 6(. אלה מספיקים כדי לשחזר כותרת ענקית המזכירה את הכותרות ההרודיאניות המורכבות משני טמבורים 

 Fischer 1990, 14-20, Pls. 2-6;( מעובדים, כשבעליון ממוקמים הוולוטות וההליקס ובתחתון שתי שורות עלי האקנתוס

Foerster 1995, 104-109, Figs. 183-198(. מצער הדבר, שלא נשתמר החלק המעוטר בעלים על מנת להתרשם מאופיו 

של הסגנון שפותח בקיסריה ולהשוותו לממצא מאתרים אחרים. בהעדר החלקים הצמחיים יש להפנות את תשומת הלב 

לכך, שעיצובה של הוולוטה בכותרת זו מזכיר דגם מהתקופה ההלניסטית, שבו הוולוטה נמשכת מעט יותר מתחת ללוח 

הייתכן  כלפי מטה.  למדי  בצורה חדה  נוטה  היא  בעוד שבכותרות ההרודיאניות   ,)Fischer 1990, Nos. 5-7( האבקוס 

שבקיסריה מדובר בביטוי למסורת ההלניסטית או שמא בפריט ממגדל סטרטון ההלניסטית שנעשה בו שימוש חוזר? רק 

גילויים נוספים יבהירו זאת. מאידך־גיסא ברור שמדובר בכותרת קורינתית ושהיא הדוגמא היחידה עד היום לשימוש בסגנון 

זה על־ידי בנאי המקדש בקיסריה. ממצאי החפירה אפשרו לחופרים להציע שחזור של פינת הפרוסטילוס )מבנה העמודים 

.)Holum 2003, 161( )( ואף להציע שהבניין היה פריפטראלי )מוקף בעמודיםKahn 1996, Fig. 8( של המקדש )הקדמי

למרות הממצא הדל בתחום העיטור האדריכלי אפשר לומר שקיסריה ההרודיאנית משקפת את תולדותיה הקדומות ביותר 

של העיר באמצעות השימוש בשלושת האורדרים הקלאסיים, שעוצבו לפי הקריטריונים של הסדנא המלכותית שפעלה גם 

בשאר האתרים ההרודיאניים.

לבירת  הורדוס  של  הנמל  מעיר  בהפיכתה  הן  קיסריה,  בתולדות  החשובות  התקופות  אחת  הייתה  לספירה  הא'  המאה 

הפרובינקיה יודיאה בשנת 6 לספירה והן בהיווצרות קהילות חזקות - יהודית, נוצרית ושומרונית - שישפיעו על התפתחות 

ובממצא  בבנייה  ביטוי  לידי  רומי, שבאה  למרכז שלטוני  העיר  הפיכת  לדאבוננו,  )להלן(.  יותר  בתקופות מאוחרות  העיר 

אפיגרפי עשיר, אינה משתקפת בעיטור האדריכלי. הסבת הארמון המלכותי )'ארמון השונית'( לפראיטוריום )ארמון הנציב 

ומרכז שלטוני רומי( פורשה בעבר בצדק כסממן לרומניזציה של קיסריה )Burrell 1996(. היה מעניין לעקוב אחרי התהליך 

הזה גם באמצעות העיטור האדריכלי והכותרות, אך לעת עתה לא התגלה ממצא משמעותי בתחום זה מן המאה הא' 

לספירה. ניצנים ראשונים צצו רק בשלהי המאה הא' וביתר ודאות בראשית המאה הב' לספירה. אך זו הייתה אפיזודה 

בעלת אופי שונה לחלוטין וארוך טווח.

2. התקופה הרומית האימפריאלית

1.2 רקע

אחרי תום מלחמת היהודים הראשונה ובמהלך מרד בר־כוכבא ולאחריו הוכנסה ארץ־ישראל באופן מוחלט תחת ההשפעה 

של האימפריה הרומית, לרבות בתחומי הארכיטקטורה והאמנות שאפיינו אותה. הפרובינקיה בעלת השם החדש סוריה-

פאלאיסטינה )Syria-Palaestina( קיבלה כעת את כל מאפייני הציוויליזציה הרומית, כגון סלילת כבישים וייסודם או 

ייסודם מחדש של יישובים והעלתם לדרגה עירונית גבוהה. תהליך זה לווה בהקמתם של מבני ציבור מונומנטאליים על־

כל המאה הב'  )לעיל; סג"ל תשנ"ה(. התהליך נמשך  לכן  ידועים עוד קודם  והרומיים שהיו  היווניים  פי עקרונות הבנייה 

לספירה והגיע לשיאו בתקופת הקיסרים מבית סוורוס )שלהי המאה הב' והשליש הראשון של המאה הג' לספירה(. ארץ־

ישראל התחילה להידמות לאחיותיה ברחבי האימפריה. יתרה מזו, תקופה זו ראתה תוספת חומרית משמעותית, הלא הוא 

היבוא המאסיבי של שיש ופריטי שיש. כאמור, אין בארץ־ישראל שיש אמיתי והיה צורך לייבאו ממחצבות ברחבי אגן הים 

התיכון, בעיקר מאסיה הקטנה. המחצבות של פרוקונסוס )Proconnesus( שבים השיש, בין הבוספורוס לדרדנלים, היו 

החשובות ביותר למן התקופה ההלניסטית ועד לשלהי העת העתיקה. שיש הובא גם ממחצבות נוספות באסיה הקטנה, 

מהאיים היווניים )בעיקר פרוס ותאסוס( ואף מקררה שבאיטליה. במהלך התקופה הזאת נודע לשיש תפקיד נכבד בערי 

ארץ־ישראל ואף ביישובים קטנים יותר בתחומי האדריכלות, הפיסול והסרקופגים )Fischer 1998; איור 7(. באמצעות 

השימוש בשיש השתלבה ארץ־ישראל במערך הכלכלי והפוליטי של האימפריה הרומית )Ward-Perkins 1980(. מבחינה 

אמנותית, גם במבנים בארץ־ישראל החלו להשתמש בשיטת הקישוט המכונה כיום Marmorstil, שהפכה באותה תקופה 
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לסימן ההיכר של כל עיר שכיבדה את עצמה ושרצתה 

סגנון  דהיינו   ,Marmorstil המונח  לרומא.  להידמות 

של  במחקר  הפך   ,)Fischer 1998( שיש  על  המבוסס 

או  עמודים  של  לשילובם  נרדף  שם  האחרונות  השנים 

בחזיתות  בעיקר  משיש,  ותבליטים  כותרות  פילסטרים, 

בסגנון  שהשימוש  מאחר  מרחץ.  ובתי  תיאטראות  של 

השיש,  חציבת  של  האימפריאלית  למערכת  קשור  הזה 

הובלתו והצבת הפריטים בערים ברחבי האימפריה, היו 

ניסיונות לייחס לו גם חשיבות פוליטית וחברתית, בעיקר 

בכל הנוגע לפולחן הקיסר.

של  אופייה  את  גם  לראות  יש  הללו  הדברים  רקע  על 

של  רומי  מטרופולין  למעמד  בהתפתחותה  קיסריה 

הא'  המאה  בסוף  שהחל  ממושך  תהליך  זה  היה  ממש. 

ובראשית המאה הב' לספירה ונמשך למעשה עד שלהי 

בפיתוחם  כרוכה  הייתה  זו  התפתחות  העתיקה.  העת 

הוקמו  כן  כמו  ודתי.  חברתי  פוליטי,  אופי  בעלי  חדשים  ציבור  מבני  של  בהקמתם  ובעיקר  הקיימים  המונומנטים  של 

לעצמם  שסיגלו   ,)villae suburbanae( ערים  בעיבורי  וילות  או   )villae urbanae( עירוניות  ווילות  פרטיים  מבנים 

זו הייתה התשתית להמשך פיתוחה של  זה של מבני הציבור. התפתחות אורבאנית  ועיטורי שחיקה את  אופי אדריכלי 

העיר בתקופות הרומית המאוחרת והביזאנטית. מבני הציבור העיקריים שהוקמו במאות הב'-ג' לספירה היו התיאטרון 

 )scaenae frons( במה  חזית  לו  מובהק שהתווספה  רומי  לתיאטרון  שודרג  הורדוס  של  התיאטרון  אחדים.  ומקדשים 

כמקובל ברחבי האימפריה. עבור חזית זו הובאה כמות אדירה של פריטים משיש וממיני אבן אחרים, שהעניקו לה את 

הצבעוניות האופיינית ל־Marmorstil. שפע הממצא האדריכלי שהתגלה בתיאטרון ושניתן לייחסו כמעט בוודאות לחזית 

הבמה הוא אחד המכלולים הבולטים מסוג זה באגן המזרחי של הים התיכון. ייתכן מאוד שמאגר הפריטים האדריכליים 

 .)Fischer 1998( שנאסף בקיסריה שימש גם ערים אחרות, בעיקר בפנים הארץ

באשר לכותרות העמודים, המאות הרבות מהן שאותן ניתן לייחס למאות הב'-ג' לספירה אכן מספרות את סיפורה של 

העיר בשיא פריחתה האדריכלית והאמנותית. מובן שאין אפשרות להציג כאן אלא חלק קטן מן הממצא העשיר הזה, תוך 

התמקדות באלמנטים ייחודיים.

איור 7א. מפת מחצבות השיש באגן הים התיכון 

 איור 7ב. מפת תפוצת השיש בארץ־ישראל בתקופה הרומית 

)Roll 1994( על רקע מפת כבישים רומיים
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2.2 רכיבי הכותרת הקורינתית, מאפייניה ושיטות המחקר וההצגה שלה

נראה, שבקיסריה הרומית העדיפו את הסגנון הקורינתי באופן 

בלעדי כמעט, מצב שהיה שכיח למדי ברחבי האימפריה הרומית. 

ראוי על־כן להקדיש שורות אחדות לרכיבי הכותרת הקורינתית 

ולשיטות המחקר שלה.

את רכיבי הכותרת הקורינתית ועיצובה מכנים בשמות ומנתחים 

הוא   .)10-8,1,4 )תשנ"ז,  ויטרוביוס  של  המפורט  תיאורו  על־פי 

הרכיבים  כל  את  הכוללת  זמנו  בת  כותרת  כללי  באופן  מתאר 

והרמוניה  סימטריה  של  הוויטרוביאני  הכלל  על־פי  ומעוצבת 

)איור 8(. סוג זה של כותרת קורינתית זכה לכינוי 'כותרת רגילה' 

על   )regular, orthodox capital; Normalkapitell(

ויטרוביוס  לתקופת  הקדומות  רבות,  מכותרות  להבדילה  מנת 

ומאוחרות לה, שעל־פי רוב מכונות 'הטרודוכסיות'. 

הרגילה5  הקורינתית  הכותרת  של  העיקריים  רכיביה  הם  אלה 

)איור 9(: היא בעלת גוף מוארך בצורת קונוס הגדל כלפי מעלה 

)קלתוס( ומוכתר בכרכוב )אבקוס(. על הגוף מגולפות שתי שורות 

גבעולים  שני  צומחים  העליונים  העלים  מבין  עלי אקנתוס.  של 

המסתלסלות  זרועות  שתי  צומחות  שממנו  גביע  ובקצותיהם 

ימינה ושמאלה )וולוטות( וכן פנימה, אל מתחת ללוח האבקוס 

)הליקס(. מעל העלים העליונים ובין ההליקס או מאחוריו מתרומם 

גבעול ובקצהו פרח, המכונה פרח האבקוס. המבנה הזה חוזר על 

עצמו בארבע הדפנות של הכותרת. כיון שויטרוביוס אינו עוסק 

בעלים, הם מתוארים על־פי המינוח הבוטאני הרגיל, דהיינו חפים, עלעלים, עורק וכו'. לכאורה הכותרות הקורינתיות דומות 

להפליא זו לזו אך הניתוח האמנותי מאפשר להבדיל בין טיפוסים שונים ובכך גם להגדיר שלבים כרונולוגיים בהתפתחותן 

 .)Fischer 1990(

זהו סיכום של עבודה לקבלת תואר דוקטור, שנכתבה בעברית )פישר 1979( ופורסמה בגרמנית )Fischer 1990(. רכיבי הכותרת הקורינתית   5

ושיטות מחקרה תוארו בעברית במאמר אחר )פישר תשמ"ד, איורים 2-1(.

איור 8. הכותרת הקורינתית על־פי ויטרוביוס

איור 9א. רכיבי הכותרת הקורינתית הרגילה )פישר 1979 ]1990[; ציור: מ׳ הירשאוגה ור׳ שייבין(
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במה, בקצרה, עוסק הניתוח: 

ובמלים אחרות -  בין הרכיבים השונים,  היחס   .1

הפרופורציות, גם המתמאטיות;

היחס בין הרכיבים המכסים את הגוף ואת לוח   .2

הרכיבים  כל  - האם  ובמלים אחרות  האבקוס, 

מתמזגים או יש הבלטה פלאסטית של אחד או 

יותר מהם; 

כגון  מסוימים,  רכיבים  של  אי־קיום  או  קיום   .3

גבעולים או הליקס;

)להלן(:  מהעלים  לבד  השונים  הרכיבים  עיצוב   .4

בצורת  או  עמודים  )דמויי  הגבעולים  עיצוב 

ומיקומם  וההליקס  הוולוטות  עיצוב  פקעת(, 

ועוד;

עיצוב העלים, מספר החפים והעלעלים, עיצובם והיחס ביניהם, כלומר האם הם מחודדים, מעוגלים, נוגעים   .5

אחד בשני או עצמאיים וכו'.

3.2 כותרות התיאטרון ו/או מבנים נוספים 

סדרת כותרות השיש של קיסריה מתחילה בראשית המאה הב' לספירה, אך רק דוגמאות מעטות מאלו שרדו. שתיים 

מהן מוצגות כאן )איור 10(. הכותרת משמאל מייצגת את מאפייני הכותרות מהמאה הא' לספירה, בעיקר בציון הגבעולים 

וטבעת הגבעולים שמהם צומחים הגביע והחלקים העליונים של הכותרת. יש משהו חופשי ואלגנטי בכותרת זו, שאפיינה 

גם את איטליה ואסיה הקטנה כמייצגת הבארוק של תקופת הפלאביים )אספסיאנוס, טיטוס ועוד(. בכותרת הימנית קיימים 

סידור מדויק של הרכיבים, הפרדה ברורה של העלים ודגש על בסיס העלים שבשורה העליונה, למרות שהם כבר לא מגיעים 

לתחתית הכותרת. טיפוס זה של כותרת אינו נפוץ דיו כדי שאפשר יהיה לייחסו לקבוצה טיפולוגית מגובשת. בעבר הועלה 

הרעיון, שמדובר בשני אבות־טיפוס שהובאו כדוגמאות לעיר בראשית פיתוחה המואץ כבירתה של הפרובינקיה הישנה-

חדשה סוריה-פאלאיסטינה. ייתכן שמקורן בתיאטרון או במקדש לכבוד אוגוסטוס ורומא. זו הייתה למעשה תחילתו של 

השימוש הממושך בכותרות קורינתיות משיש מיובא בקיסריה בפרט ובפרובינקיה בכלל. מבין הכותרות הרבות מתקופה זו, 

מובאים כאן בלוח משווה הטיפוסים העיקריים המייצגים את שלבי הבנייה והקישוט במאות הב'-ג' לספירה, יחד עם לוח 

 איור 9ב. רכיבי עלה האקנתוס 

)פישר 1979 ]1990[; ציור: מ׳ הירשאוגה ור׳ שייבין(

איור 10. טיפוס I - השנים הראשונות של המאה הב׳ לספירה
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המציג את תוצאות בדיקות המעבדה שנערכו בשיש )איור 11(. טיפוסים אלה מייצגים עשרות רבות של כותרות, שחלקן 

האחרונות  בשנים  לעיל.  שנזכר   Marmorstilל־ בהתאם  בתיאטרון,  הבמה  חזית  של  והמגוונים  הרבים  ברכיבים  שולב 

נעשה מאמץ ניכר להתחקות אחר מקור השיש של הכותרות הללו, שהוא כנראה גם מקור הכותרות עצמן. לבד מבדיקות 

פטרוגרפיות מקובלות נעשו גם בדיקות של הרכב האיזוטופים של השיש, שאותו ניתן להשוות להרכב השיש במחצבות.6 

כפי  התיכון,  הים  שבאגן  המחצבות  מכל  אחרים  וחומרים  שיש  לקבל  ארץ־ישראל  יכלה  הרומית  האימפריה  במסגרת 

שמוכיחות מפת התפוצה של השיש בארץ ובדיקות המעבדה.

בלוח שלפנינו )איור 11( מוצגים שישה טיפוסים )I-IV, VI-VII( של כותרות קורינתיות משיש והלוח האיזוטופי המשווה 

 ASMOSIA - Association( בשנת 1988 הוקמה ב־לוקה שבאיטליה אגודה בינלאומית לחקר מקור השיש ואבנים אחרות בעולם העתיק  6

for the Study of Marble and Other Stones(, שהמחבר נמנה עם מייסדיה. פרופסור אמריטוס נורמן הרץ )אוניברסיטת אתנס, 

ג'ורג'יה, ארה"ב( הגה את רעיון ייסוד האגודה והקמת בנק הנתונים של הרכב האיזוטופים במחצבות השיש באגן הים התיכון. כיום הוא 

נשיא הכבוד של האגודה וממשיך לתרום לקירוב חוקרים מכל העולם, לשיפור שיטות המחקר ולהחלפת מידע. מאז ייסוד האגודה נערכו 

תשעה כנסים, האחרון בהם ביוני 2009 בטרגונה )ספרד(, שדבריהם מתפרסמים באופן סדיר. תרומת האגודה מתבטאת בשכלול שיטות 

המחקר ובמפגש המפרה בין חוקרים מתחומים שונים - גיאולוגיה, ארכיאולוגיה, פיזיקה, כימיה, היסטוריה ועוד -  המנסים לגבש שיטות 

מחקר שתקלנה על זיהויים של חפצים ומקורם. הדבר תורם כמובן רבות להכרת המערך הכלכלי, המסחרי, הפוליטי והחברתי של העת 

http://www.asmosia.org/. לעניין בדיקות המעבדה ראו גם  העתיקה. על פעילות האגודה אפשר להתעדכן באתר האינטרנט שלה: 

Fischer 1998, 245-259, ושם סיכום פעילותם של מ' מגריץ ז"ל וז' פרל יבל"א, אנשי מכון ויצמן למדעים אשר תרמו רבות לקידום 

הנושא בישראל.

איור 11. טיפוסים IV-I ו־VII-VI ולוח בדיקות השיש

I
II

IIIDc

IIIEd VI VII

IV
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הטיפולוגיה  על־פי  ממוספרים  הטיפוסים  שלהם. 

שהורכבה בעבר )Fischer 1990(, המנסה לשלב ככל 

הכותרות  של  האמנותיים  הקריטריונים  בין  האפשר 

לבין הממצא הארכיאולוגי. טיפוס I, למשל, מתאפיין 

הכותרת  גוף  על  האקנתוס  עלי  של  נפרדת  בהצבה 

הב'  המאה  ולאמצע  הראשונה  למחצית  ומתוארך 

לספירה. בטיפוס II יש נטייה לקרב את עלי האקנתוס, 

זה  טיפוס  גם  העליונה.  שבשורה  אלה  את  בעיקר 

מתוארך עד אמצע המאה הב'. בטיפוס III כבר נוצרה 

באלכסון.  הנטויים  האקנתוס  עלי  של  מניפה  מעין 

)כמו  בכלל  בארץ־ישראל  ביותר  הנפוץ  הטיפוס  זה 

כאן  מובאות  ולכן  בפרט,  ובקיסריה  בסקיתופוליס( 

שתי גירסאות שלו - Dc ו־Ed. הוא מתוארך לשליש 

האחרון של המאה הב' ולראשית המאה הג'. בטיפוס 

עלי אקנתוס המכסים את  נוצרה רשת של  כבר   IV

גוף הכותרת אך עדיין מאפשרים לחוש אותו, בעיקר 

לשליש  אופייני  הטיפוס  שלהם.  לפלאסטיות  הודות 

V איננו מיוצג בלוח  הראשון של המאה הג'. טיפוס 

שלפנינו כיון שכמעט אינו מופיע בקיסריה, ודוגמה שלו 

מאשקלון מוצגת בנפרד )איור 12(. מבחינה טיפולוגית 

וכרונולוגית הוא חופף את הטיפוסים IV-III; האפיון 

העיקרי שלו הינו ההפרדה המוחלטת בין שתי שורות 

עלי האקנתוס, תוך יצירת מעין כיסוי של גוף הכותרת 

באמצעות מפגשי העלים של השורה התחתונה. אפיון 

נוסף הינו העיצוב המיוחד של ההליקס בחלק מפאות 

מסתלסלים  כקווים  מופיעים  לא  כשאלה  הכותרת, 

צמחיים  כדגמים  או  לב  דמויי  כעלים  בעיקר  אלא 

כל  של  שונה  עיצוב  אלה  לכותרות  ובכלל,  אחרים. 

אחת מארבע הפאות. מקורו של הטיפוס הזה בסדנא 

וביצעה  מפרוקונסוס  שיש  על  שהתבססה  מיוחדת 

עבודות עבור מבנים מונומנטאליים מיוחדים. בארץ־

ישראל הטיפוס שכיח, כאמור, בעיקר באשקלון.7 בקיסריה נרשמו דוגמאות בודדות בלבד, ואחת ידועה גם מסקיתופוליס. 

בפרויקטים  בעיקר  בטריפוליטניה,  אחרות  ובערים  אפריקה  שבצפון  מגנה  בלפטיס  רבות  האלו  הכותרות  מאידך־גיסא, 

שבוצעו בזמנו של ספטימיוס סוורוס, שהיה יליד האזור. ייתכן שבדרך לאשקלון ספינות אחדות פרקו את מטען הזבורית 

)בלסט( שלהן בנמל קיסריה. 

גם אשקלון הייתה אחד ממרכזי הבנייה הפעילים ביותר בארץ־ישראל הרומית. עוצמתה האדריכלית הקרינה גם על העורף היישובי שלה,   7

כך שלא מפתיע, שבאלאותרופוליס )בית גוברין( הרומית העתיקו וחיקו את הכותרת הזאת בקפדנות. בכך דנה עבודת מ"א שכתבה איילת 

גרי־דיין בהנחיית המחבר על אודות העיטור האדריכלי של העיר בתקופות הרומית והביזאנטית, שתראה אור במסגרת פרסומי חפירות 

בית גוברין.  

איור 12. כותרת מטיפוס V מאשקלון על ארבע פאותיה

איור 13. כותרת מטיפוס VII על ארבע פאותיה
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טיפוס זה איננו מיוצג בלוח שלפנינו כיון שלמעשה הוא נפוץ בקיסריה יותר כגרסה VI. ואמנם טיפוס VI של כותרות 

קיסריה, שהוא כמעט בלעדי לעיר זו, משלב אפיונים של הטיפוסים IV, III ו־V, כשבדרך־כלל חלקו העליון מעוצב לפי 

טיפוס V והתחתון לפי טיפוסים IV-III. כותרת זו התפתחה בתקופה הסוורית והייתה בשימוש עד אמצע המאה הג'. 

גם טיפוס VII הינו בלעדי לקיסריה. מאפיינו העיקרי הוא העדר מוחלט של ההליקס ועיצובו של השטח שהתפנה בצורה 

בניוון כמעט מוחלט של הוולוטות המודגשות רק באמצעות  )איור 13(. כמו־כן מדובר  שונה בכל אחת מארבע הפאות 

הכפתור הסוגר את הספירלה. כותרות אלה זמנן המחצית השנייה של המאה הג' והן השלב האחרון של העיצוב הקלאסי 

לפני המעבר לניסיונות החיקוי של הדגמים הקלאסיים במאות הד'-ה' )להלן( והמהפכה הביזאנטית. 

מהמחצבות  בעיקר  הללו,  הכותרות  הפצת  של  מעניינת  תמונה  מציירים   )11 )איור  האיזוטופית  והטבלה  הכותרות  לוח 

המרכזיות של פרוקונסוס אך גם ממקורות אחרים. טיפוס III, למשל, שהוא השכיח ביותר בקיסריה, הובא מחלק מסוים 

 .)Paros( )Naxos( ופרוס  I, לעומת זאת, מקורו במחצבות שונות, חלקן אף מנקסוס  של מחצבות פרוקונסוס. טיפוס 

 IV טיפוס .)Aphrodisiasו־ Afyon( מתחלקים בין פרוקונסוס למחצבות אפיון ואפרודיסיאס II מקורותיו של טיפוס

גם הוא במחצבות פרוקונסוס. התמונה הזאת  VII מקורו  ואילו טיפוס  הוא באופן בלעדי כמעט מאפיון/אפרודיסיאס, 

לניצולן  והאמנות שנבעה ממנה, כשכל המשאבים  מעניינת מאחר שהיא מצביעה על מערך מורכב של תעשיית השיש 

הועמדו לרשות הערים שחפצו בכך, ואכן הן חפצו להידמות לרומא וכמובן לא לפגר אחרי אחיותיהן בפרובינקיה. בקיסריה, 

יש להניח, ניתן הטון לאופנות אדריכליות ואמנותיות. יש דמיון רב בין האמנות שלה - לפחות זו הקשורה לעיטור האדריכלי 

בכלל ולכותרות בפרט - לזו של אסיה הקטנה, בעיקר פרגמון )Pergamon(, אפסוס )Ephesos( ואפרודיסיאס. העובדה 

שכותרות השיש הקדומות ביותר בקיסריה )טיפוס I( מחקות כותרות מפרגמון וכי בעיר התגלה פסל של ארטמיס אפסיה8 

אומרת דרשני. הקשר בין הסדנא הפיסולית של אפרודיסיאס לאתרים אחרים באגן הים התיכון נדון רבות ואין זה מן 

הנמנע, שעיר ברמתה של קיסריה יכלה לטפח קשרים ישירים עם מרכזי אדריכלות ואמנות מסוג זה. הניסיון לייחס את 

הבניינים  בין  בוודאות  לקשור  היכולת  מחוסר  בעיקר  הנובעת  בבעיה,  נתקל  בקיסריה  מסוימים  למבנים  הללו  הכותרות 

)ב'קונטקסט ארכיאולוגי'(,  הזעיר, הנחשף במכלולים ארכיאולוגיים סטרטיגרפיים  בניגוד לממצא  לפריטים האדריכליים. 

הממצא האדריכלי הנמצא על־פני השטח מתפזר ולעתים קרובות נעשה בו שימוש משני במבנים מאוחרים יותר, לעתים 

מרוחקים מהמקום המקורי. כל זה, כמובן, במקרה הטוב שבו הפריטים לא מצאו את דרכם לכבשני הסיד!

במאמר זה ייעשה בכל זאת ניסיון להציג דוגמאות אחדות של כותרות ולקשור אותן למבנים מסוימים. יהיה זה ניסיון - ולו 

היפותטי - להאיר במקצת את התמונה המעורפלת הזאת.

4.2 כותרות מקדשים - כותרות כניסיון לזיהוי

המקדשים של קיסריה - ובוודאי היו רבים כאלה - מהווים עד היום בעיה מסוימת, בעיקר עקב מיעוט הגילויים בשטח. 

למושבי  מתחת  שהתגלה  והמקדש  מיתראס9  מקדש  לעיל,  שנזכר  ורומא  אוגוסטוס  של  זה  זוהו:  מקדשים  שלושה  רק 

האמפיתיאטרון אשר החליף את הקירקוס של הורדוס )Porath 1995, 21, 23, Figs. 9a, 10(. מאידך־גיסא ישנו מגוון 

של עדויות המצביעות על קיומם של מקדשים רבים בעיר, כגון אזכורים היסטוריים, כתובות, מטבעות, גמות )אבני טבעת 

מעוטרות( ופסלים רבים )כל אלה רוכזו על־ידי Gersht 1996(. מה יכולות הכותרות לתרום לנושא?

דגם-פסל של האלה ארטמיס האופייני לעיר אפסוס. גופה מכוסה בגד ארוך ומקושט בשורות של חפצים כדוריים שפורשו כשדיים או   8

כאשכי פר )Fischer 1998, No. 119, ושם הפניות(.

המקדש התגלה בשנת 1973 בתוך אחד המחסנים הדרומיים של הנמל וזוהה ככזה לאור הסידור הפנימי של האולם ובעיקר על־סמך לוחית   9

שיש המתארת סצנה של פולחן מיתראס )Gersht 1996, 306 ושם הפניות(. הוא לא יידון כאן מאחר שלא התגלו בו עמודים וכותרות.  
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 ?)Tyche( טיכי  של  המקדש  כותרות  4.2.א 
)איור 14(

הכותרת המוצגת כאן עוצבה בהתאם לקריטריונים 

מעוטרת  היא  דהיינו  הב',  המאה  לאמצע  שיוחסו 

בעלים פלאסטיים המבליטים גם את שאר הרכיבים. 

עורקי העלים מחורצים היטב ומעניקים לחפים צורה 

פרח  מגולף  האבקוס  לוח  על  ואלגנטית.  מוארכת 

טיכי,  של  מאפיינים  בעלת  אישה  דמות  ובמרכזו 

רומח  ולצדה  חומה,  דמוי  אולי  גבוה,  כובע  דהיינו 

)?(. הפריט שייך אפוא לקבוצה ייחודית של כותרות 

לעתים  המנסות   )figured capitals( פיגוראליות 

לבטא את אופיו של המבנה שבו שולבו ואת מהותו. במאמר שעסק בנושא זה, קיסריה הייתה המקור לכ־50% מהכותרות 

.)Fischer 1991, 129-131, Fig. 4a-b( שהוצגו, לרבות זו הנדונה כאן

אם נקבל את ההצעה שטיכי מתוארת בפרח האבקוס של הכותרת, היא מתווספת לעדויות נוספות על הפולחן של אלה זו 

בקיסריה. על המקום המרכזי שהיא תפסה בחיי הפולחן של העיר מעידים מטבעות המתארים את האלה עומדת מתחת 

לקשת של המקדש או המזבח, שהם כנראה שלה, וכן פסלים ותבליטים. באיור 14 משולב גם שבר של מזבח מאבן כורכר 

המתאר אותו טיפוס של טיכי. הטיפוס האהוב היה טיכי-אמזונה, כפי שמעיד פסל שהתגלה בקיסריה בשנים 1975-1974 

)Fischer 1998, 143-144, No. 120, עם הפניות(. מעניין לציין, שגם הפסל וגם הכותרת הנדונה כאן התגלו בקרבת פודיום 

האמנם  הפסלים".10  מ"רחוב  הרחק  לא  העיר,  של  המזרחי  בחלקה 

הכותרת תורמת לשחזור הבעייתי של פולחן טיכי בקיסריה? העובדה 

שהדיוקן שבכותרת מעובד בסגנון "נאיבי" יכולה בהחלט להצביע על 

עבודה של אמן מקומי לא מיומן לחלוטין. 

הדריאנוס  הקיסר  לכבוד  מהמקדש  כותרת  4.2.ב 

)Hadrianeum(? )איור 15(  

פינתי  )אומנה(  פילסטר  של  כותרת  בעיר  התגלתה  ה־60  בשנות 

מעובדת  היא   .)Fischer 1990, No. 123; 1998, No. 77a-b(

ומעוצבת היטב, בעלת עלים מוארכים ואלגנטיים המובלטים בצורה 

פלאסטית ומאפשרים לגביעים, לוולוטות ולהליקס להתפתח כראוי. 

תכונה מעניינת של העיצוב האמנותי של הכותרת הינו השילוב בין 

שני טיפוסים שונים שתוארו לעיל: צדה האחד )הארוך( מעוצב לפי 

 .)Fischer 1990, 45( IIIDc ואילו הצד הצר לפי טיפוס ,IAa טיפוס

הסגנון  התפתחות  מתוך  צמחו  אלה  שטיפוסים  מלמד  המחקר 

הקורינתי במאות הא'-ג' לספירה אך בשלב מסוים הם שולבו יחדיו, 

כמו פרטי פיסול רבים שהתגלו בקיסריה, גם פסל זה נמצא ללא ראש. החופרים רואים בו חלק ממערך העיטור של חצר פריסטילית מהתקופה   10

הביזאנטית )Holum 2003, 158-159, Pl. 63b(, בדומה לפסל הפורפיר המיוחס להדריאנוס )להלן(. גם במקרה זה מדגישים החוקרים את 

ברחבי  גדולות אחרות  הידוע מערים  קיסריה, מצב  הביזאנטית-הנוצרית של  בקרב האוכלוסייה  הקיום של המסורת הקלאסית  המשכיות 

.)Alchermes 1994( האימפריה, שברובן נעשה שימוש משני בפריטי אמנות קדומים, לעתים בהעדר חלק מהרכיבים שלהם

איור 14. כותרת המתארת את טיכי ומזבח הנושא תיאור דומה

איור 15. כותרת פילסטר מההדריאנאום )?(
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ולכך יש דוגמאות רבות בקיסריה ובאשקלון. שילוב הנתונים של טיפוס I וטיפוס III מצביע על תהליך שהתרחש באמצע 

זו למכלול כלשהו, מסתבר  כותרת  )161-138לספירה(. באשר לשיוכה של  פיוס  הב', בעת שלטונו של אנטונינוס  המאה 

שבעבר התגלה פילסטר התואם להפליא את צורתה ומידותיה. ואכן שני הפריטים מוצגים יחדיו בחצר הארכיאולוגית של 

מוזיאון שדות־ים לעתיקות קיסריה.11 אך הדבר המעניין ביותר הינה העובדה, שעל הדופן הרחבה של הפילסטר - לא בדיוק 

במרכזה - נחקקה במאה הה' כתובת ביוונית המזכירה את הקמתה של בסיליקה )כנסייה( יחד עם ריצוף ועוד רכיבים "של 

)Lehmann and Holum 2000, No. 58( )Hadrianeion(. הניסוח הזה היה מקובל בעת העתיקה  ההדריאניאון" 

כשייחסו פעילות מסוימת למבנים שעדיין עמדו על תילם או שזכרו אותם מן העבר. ברור שהכתובת נוספה במאה הה' על 

משטח נוח לחקיקה בפריט שעמד כבר במקום. מאוד מפתה לייחס את הפילסטר ואת הכותרת הנדונה כאן להדריאניאון 

)הדריאנאום( שהוקם בעיר, דהיינו מקדש לכבודו או לזכרו של הקיסר הדריאנוס.12 פסלים אחדים שהתגלו בקיסריה, ובעיקר 

 Fischer 1998, 34-35; Lehmann and Holum 2000,( הפסל מפורפיר שיוחס להדריאנוס, יכולים לתמוך בהנחה זו

.)No. 59

3. התקופה הביזאנטית

1.3 דברי רקע

עם פרסום האדיקט ממילנו על־ידי הקיסר קונסטנטינוס הגדול בשנת 313 לספירה חל מהפך של ממש באימפריה הרומית: 

הנצרות הפכה מדת נרדפת לדת שולטת. לגבי ארץ־ישראל - ערש היהדות והנצרות - הייתה לכך השלכה מרחיקת לכת. 

היא הפכה מפרובינקיה אחת מני רבות של האימפריה לארץ הקדושה לנוצרים. מכאן ואילך מדובר בתקופה הביזאנטית, 

שהגיעה לקיצה עם הכיבוש המוסלמי בשנת 13.640 כבר בעת שלטונו של קונסטנטינוס הגדול בוצעו בפרובינקיה מפעלי 

בנייה גדולים על מנת לספק את הדרישות הדתיות-אידיאולוגיות אך גם את הצרכים הכלכליים של המערכת החדשה. 

הקמת המונומנטים המרכזיים הראשונים כגון כנסיית הקבר אף לוותה ביבוא אומנים ששוכנו בסביבות ירושלים )אוסביוס, 

חייו של קונסטנטינוס 3, 40-32(. מאידך־גיסא לא מדובר בשבר של ממש מן העבר שכן במאה הד' המשיכו עדיין מבנים 

פגאניים רבים את קיומם, הן לפי העדות הספרותית והאפיגרפית והן על סמך ניתוח השרידים האדריכליים. מצב זה הובחן 

באופן משמעותי בסקיתופוליס )Tsafrir and Foerster 1997( אך גם בקיסריה )Holum 2003(. ייתכן שהאות למהפך 

של ממש, שכלל את הריסתם של המבנים הפגאניים, ניתן  בעיר עזה, בה קיבל תהליך זה ביטוי דרמטי למדי רק בשנת 401 

לספירה. במועד זה החליטו שלטונות הכנסייה, בניצוחו של שליח מקונסטנטינופוליס בשם פורפיריוס, להחריב את המקדש 

 Fischer 1998, 151-153, s.v.( הראשי של העיר ולהשתמש בפריטים האמנותיים שלו לסלילת הדרך הראשית שעברה בה

 .)Gaza

קיסריה הרב־אתנית משכה אליה מן ההתחלה גם אוכלוסייה נוצרית והמפגש בין הקנטוריון הרומי הנוצרי קורנליוס לבין 

פאולוס, כמסופר במסעי השליחים, העניק לעיר חשיבות בעיני הנוצרים. במשך הזמן הפכה קיסריה למרכז נוצרי מפורסם, 

באחד הימים הרבים בשנות השבעים של המאה הקודמת, שבהם תיעדתי במוזיאון את הפריטים האדריכליים ובעיקר את הכותרות של   11

קיסריה לקראת כתיבת עבודת הדוקטור, קודמתי בקריאות שמחה על־ידי אהרון וגמן ז"ל שהצביע בגאווה על הכותרת הזאת, כשהיא 

מוצבת על הפילסטר שזה עתה הוחזר למוזיאון. כאן המקום להיזכר באיש יקר זה, שבלעדיו לא הייתי מסוגל להשלים את המחקר. יהי 

זכרו ברוך!

כבר בפרסומים הראשונים של כתובת זו הועלו ספקות באשר להשתייכותה להדריאנאום במובן של מקדש לכבוד הקיסר הדריאנוס. על־  12

פי Lifshitz 1977, 508, שריכז את כל פרטי הנושא, ייתכן גם שמדובר בכנסייה שהוקדשה למרטיר בשם הדריאנוס, שלדברי אוסביוס ידע 

מות מרטיר בקיסריה עצמה בשנת 310. מכל מקום, הכותרת הנדונה כאן הינה מהמאה הב' וכמוה, כנראה, גם הפילסטר. 

בשנים האחרונות נעשו ניסיונות רבים להגדיר מחדש את התקופה הביזאנטית בהתחשב באופייה השונה במהלך קיומה הממושך, כגון   13

תוך  אחת,  כמקשה  התקופה  בכל  דן  זה  מאמר  מאוחרת.  וביזאנטית  ביניימית  ביזאנטית  קדומה(,  )ביזאנטית  מאוחרת  רומית  תקופה 

התייחסות לגוונים שונים שלה באמצעות ניתוח הכותרות.
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שכלל את האקדמיות של אוריגנס וכמובן אוסביוס. לא בכדי הפך אוסביוס, נציגה של העיר, לאחד הגיבורים הראשיים של 

המהפך האימפריאלי של שנת 313 )ראו: Levine 1975, 113-134; Satran 1996; Ahrweiler 1996(. יחד עם זאת קיסריה 

שמרה על צביונה הרב־אתני שהתקיים מאז ייסודה על־ידי הורדוס. הקהילה היהודית הידועה שלה הייתה בעלת היסטוריה 

ארוכה והמשיכה להתקיים ואף להתפתח בה. להלן נדון גם בהיבט היהודי כפי שהוא משתקף בעיטור האדריכלי. עדויות 

רבות מצביעות גם על קיומה של אוכלוסייה שומרונית גדולה אך לפי שעה אין ממצאים אדריכליים מעוטרים שאפשר 

 .)Levine 1975, 61-112( לייחס להם

היקף, כמובן בהתאם  לפיתוח אדריכלי רחב  זכתה  בישוף,  ומקום מושבו של  כבירת הפרובינקיה  מובן מאליו שקיסריה, 

לדרישות החדשות. בשנים האחרונות דובר רבות על סוגיית ה'הינצרות' )Christianizing( של הערים הרומיות והאופי 

שלבשה התופעה הזאת. המסקנה המקובלת היא שחל שינוי משמעותי בצרכים וביעדים, הן בשימוש מתמשך במסגרות 

הקיימות, לרבות, כמובן, שינויים הנובעים מאופייה החדש של החברה, והן בהעברת מרכז הכובד למוקדים אחרים. אחד 

מאלה היו הכנסיות. מאידך־גיסא, במקרים רבים הוקמו אלו בסמוך או אפילו על־גבי שרידיהם של מבני ציבור מהתקופה 

הרומית, כגון פורום/בסיליקה או מקדש )Ward-Perkins 1984(, כמו במקרה של הקמת הכנסייה המרכזית של קיסריה 

על שרידי המקדש ההרודיאני )להלן(. אחת התוצאות של ההתפתחות הזאת הייתה שימוש חוזר )משני( נרחב בחומרי בנייה 

לקיסריה  נחזור  זו  בנקודה   .)Fischer 1998, 287-291; Greenhalgh 2008( spoliaה־ קדומים,  ובפריטים אדריכליים 

ולכותרות שלה. 

2.3 מכלולים אדריכליים וכותרותיהם

1.2.3 הכנסייה המתומנת )המרטיריון(: כותרות רגילות כהמשך למסורת מהתקופה הרומית האימפריאלית 
גם בתקופה זו המבנה הבולט בעיר הוקם על־גבי גבעת המקדש. הייתה זו כנסייה מרטיריאלית שהמשיכה את המסורת 

הדתית של המקום ואף השתמשה בהיקף נרחב באבני התשתית והקירות ובפריטים האדריכליים, על־פי רוב בשימוש שונה 

 Holum 2003;( בחפירות הנרחבות שנערכו בשטח זה בשלושים השנים האחרונות .)Holum 1999, Fig. 16( מבעבר

Holum et al. 2008 ;2004( נחשפו שרידי המקדש שהקים הורדוס לכבוד אוגוסטוס ורומא )לעיל( ושרידי כנסייה מרכזית 

מתומנת )מרטיריון(, שעדיין מתלבטים בשאלה למי הייתה מוקדשת )Avner 2008, וראו מאמרה של אבנר בקובץ זה(. 

 Holum בניית המרטיריון תוארכה לשנים 500-480 על סמך קרמיקה ומטבעות שנמצאו ביסודותיו )התיאור מבוסס על

161-164 ,2003(. החפירות גם העלו 

הפיכתו  לתהליך  ברורים  סימנים 

של המקדש הרומי למכלול כנסייתי. 

סביב  התרחש  הדבר  הולום  על־פי 

השנים 425-375, תקופה המתאימה 

על  )ראו  הפגאניזם  על  להתקפות 

הכנסייה  אך  לעיל(,  עזה'  'פרשת 

למרות  יותר.  מאוחר  כאמור,  נבנתה, 

המידע  מועט  הנרחבות  החפירות 

אודות פריטים אדריכליים מעוטרים 

ובהם כותרות, שניתן לשייך בוודאות 

אחת,  כותרות  קבוצת  זה.  למכלול 

בשנת  התגלתה  למדי,  מגובשת 

בטרם  עוד  המקדש,  במת  על   1961

פורסמו  הן  האחרונות.  איור 16. כותרות בעלות מבנה רגיל ועיטור צלב ושחזור מערך העמודיםהחפירות 
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בכותרות  עיקרי הדברים. מדובר  כאן  יוצגו  ולאור חשיבותן,  למען השלמת התמונה  )Roussin 1992( אך  כראוי  בעבר 

קורינתיות )איור 16( הממשיכות את המסורת של הטיפוס הרומי האימפריאלי הרגיל שהוצג לעיל, לרבות מבנה עלים רגיל 

ואף עלי אקנתוס מחודדים בעלי חריצים עורקיים, וולוטות והליקס. יחד עם זאת, ניכרים בהן שינויי הזמן: הרכיבים השונים 

מתפתחים כרשת צפופה על גוף הכותרת ואינם מותירים שום רמז לקיומו של הקלתוס. הוולוטות וההליקס דחוקים בפס 

ביותר  המובהק  האיפיון  אך  ניוון.  של  ברורים  סימנים  ומראים  העלים,  של  הצפוף  המבנה  מעל  חופשי  שנשאר  העליון, 

המראה על שינויי הזמן הינו הצלב החקוק בצורה חזיתית, פעם מתחת להליקס, פעם במקומם ופעם מעליהם, במקום 

פרח האבקוס או מעליו. מדובר אפוא במעין תקופת מעבר עיטורית המשלבת סגנון רומי אימפריאלי עם נטיות חדשות 

הכותרת  - הסמל המבטא את השתייכותה של  הצלב  כשלכל אלה מתווסף  הרכיבים הקלאסיים,  ופישוט  לסכמטיזציה 

למערכת דתית ברורה )בכותרות רומיות אימפריאליות היה זה דיוקנה של טיכי; לעיל(. הניתוח האמנותי של רוסין אכן 

מצביע על מעבר בין המאות הד'-ה', בהסתמך על מחקרו של קאוץ' )Kautzsch 1936(, שלמרות התיישנותו עדיין משמש 

מעין קטלוג השוואתי. ואמנם הכותרות המוצגות כאן, שניתן להשוותן לדוגמאות מספרו של קאוץ', משקפות שלב מתקדם 

יותר בהתרחקות מהעיצוב הרומי הקלאסי, המתבטאת, למשל, בעורקי העלים האלכסוניים לעומת החריצים האופקיים 

יותר של העלה הרומי. בהנחה שהכותרות שתוארו על־ידי קאוץ' מתוארכות לאמצע המאה הד', אפשר לשייך את אלו 

מקיסריה לשלהי המאה הד' או אף לראשית המאה הה'. הן יכלו אפוא לשמש בשלב הראשון של המבנה המתומן. יחד 

עם זאת מתעוררת בעיה באשר לעיצוב הצלבים על־גבי הכותרות הללו. כבר במבט ראשון נראה בברור שמדובר בהוספה 

מאוחרת ולאו דווקא מסודרת של הסמל. באיורים שלפנינו ניתן לראות היטב שהצלבים הוכנסו כמעט "בכוח" אל המערך 

העיצובי של הכותרות. יש להניח אפוא שמדובר בכותרות שגולפו או הובאו לאתר באמצע המאה הה', אולי אפילו אחרי 

שלב הביניים שעליו מדבר הולום )המתוארך על־ידו לשנים 425-375(, והוכנו להצבה במכלול החדש לקראת סוף המאה 

הה', כמוצג בשחזורו )Holum et al. 1992, 103, Fig. 38(. הנוהג לשנות את העיצוב המקורי, בשבירה או בהוספת רכיבים, 

היה מקובל מאוד במהלך ההיסטוריה, לרבות בדורות האחרונים.

2.2.3 שררה והידור: הארמון העירוני

בחפירות הנרחבות שנערכו בדרום קיסריה, בשטח שבין התיאטרון, האמפיתיאטרון וארמון השונית לבין החומה הצלבנית 

 Palatial( עירוני  ארמון  לצפון(  )מדרום  אלה  היו  היטב.  מוגדרים  תפקידים  להם  שנועדו  מבננים  נחשפו  הדרומית, 

ופטריך במכמני  פורת  )ראו מאמריהם של   )Praetorium( ומרכז שלטוני   )Warehouse( בית מחסנים   ,)Mansion

קיסריה ב'(. מתוך המכלולים הללו, התורמים רבות להבנת התמונה העירונית של קיסריה בתקופות הרומית המאוחרת 

והביזאנטית, נתרכז בארמון העירוני שנחשף לצד בית המרחץ הגדול )Porath 1998, 43-44(. המכלול נבנה בשני מפלסים, 

איור 17. שברי כותרות פילסטר בעלות ציפוי מוזהב 
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שלעליון שבהם יוחסו לוחות שיש רבים דמויי כותרות פילסטר, שציפו במקור את הקירות.14 על חלקם נראים שרידי ציפוי 

מוזהב )איור 17(, כך שמדובר ללא ספק בעיטור אמנותי מפואר מהמקובל.15 פעילות הבנייה הבתר־רומית בשטח זה נמשכה 

מהמאה הד' עד למאות הה'-ו'. מדובר אם כן בפריטים אחדים שמשותף להם השימוש בעיצוב הקורינתי, ולכן ניתן ליישם 

גם כאן את הקריטריונים של הניתוח הנהוגים לגבי סגנון זה, כפי שנעשה לעיל. 

ניתן לחלק את כותרות הפילסטר לשלושה טיפוסים עיקריים:

בעל שורת עלי אקנתוס אחת אך מבנה קורינתי רגיל )בעיקר מבנה הוולוטות וההליקס ; איור 18(;  .1

טיפוס הנחלק לשתי גרסאות )איורים 20-19(, שגם לו שורת עלים אחת אך הוולוטות וההליקס חריגים למדי,   .2

וגם עיצובם של עלי האקנתוס מיוחד במינו;

תודתי לד"ר יוסף פורת, חופר המכלול, על שהעמיד לרשותי את הממצאים האלה למחקר ופרסום. דו"ח מסכם נמצא בהכנה מתקדמת   14

ויראה אור בעתיד הקרוב.

זהב, הינו אחד הנושאים המרכזיים במחקר בשנים האחרונות  ופיסוליים - בצבע, לרבות  ציפוי פרטי שיש מכל הסוגים - אדריכליים   15

ומלווה בוויכוחים רבים אך גם בבדיקות מדעיות. בכך דן קטלוג של תערוכה ופרויקט המחקר הגרמני-דני-איטלקי על אודות השימוש 

.Bourgeois and Jockey 2004-2005 :ראו גם ;)Bunte Götter 2004( בצבעים באמנות האבן והשיש העתיקה

איור 18. כותרות פילסטר, טיפוס 1 

2A איור 19. כותרות פילסטר, טיפוס

2B איור 20. כותרות פילסטר, טיפוס
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פריט ובו שתי שורות עלים, וולוטות והליקס, אך עיצובם חריג למדי )איור 21(. אפשר להשוות את הפריטים   .3

מקיסריה עם אלה שנחשפו ב'חצר השיש' של מכלול המרחץ-גימנסיון בסרדיס )Sardis( שבאסיה הקטנה 

)Hanfmann and Detweiler 1966, 77, Fig. 26(. שם התגלו מאות רבות של פריטים ושברים )איור 22( 

שטרם זכו לפרסום מדעי. 

על־פי אחד החוקרים )Yegül 1986, 61-62, Figs. 173-182( נמצאו בסרדיס שני טיפוסים עיקריים: טיפוס A בעל שורה 

אחת של עלי אקנתוס, כשאחד מהם במרכז ושני חצאי עלים מכל צד; וטיפוס B בעל שתי שורות עלים, כשבתחתונה שבהן 

יש שני עלים ואילו העליונה מעוצבת כמו בטיפוס A. חופרי סרדיס טוענים שעיצוב המבנה נעשה בתקופה הסוורית אך 

במהלך המאות הג'-ד' נעשו בו שינויים רבים לרבות בעיצוב האמנותי של ציפויי השיש של הקירות. מבנה העלים בטיפוס 

2 בקיסריה דומה לזה שבטיפוס 1 אולם בטיפוס 2 בולטת הטכניקה של השארת קווי הקידוח, הן לסימון העורקים )טיפוס 

2A( והן לעיצוב מורכב יותר )טיפוס 2B(. מדובר 

כאן בעיצוב מכוון וסימטרי של עלה בעל ארבעה 

והשארת  קידוח  'משחקי'  על  המבוסס  עלעלים 

וההליקס  הוולוטות  במקומם.  הקידוח  חורי 

ממוקמים במשטח ובמפלס אחד ללא שום קשר 

העדר  )כלומר  הכותרת  של  התחתון  החלק  עם 

מוחלט של גביעים וגבעולים(. הוולוטות וההליקס 

הינם סכמאטיים ו"מודבקים" לדופן, ורק סיומת 

כפתור.  בצורת  מובלטת  שלהם  הספירלות 

האקנתוס מזכיר את הדגם שהיה מקובל באסיה 

הד':  במאה  ובעיקר  הג'  המאה  בשלהי  הקטנה 

 feingezahnter'אקנתוס מחודד באופן עדין, ה־

Akanthus' המלווה בקידוחים להדגשת העיצוב, 

 Kramer( כאן  המתואר  מקיסריה  בפריט  כמו 

 .)1994, 41-51, Nos. 1-27

דומה  מקיסריה  הפילסטר  כותרות  של   3 טיפוס 

B. הוא מאופיין  לדגם שהוגדר בסרדיס כטיפוס 

לדגם  בניגוד  אך  אקנתוס  עלי  של  שורות  בשתי 

מסרדיס, שבו יש בשורה העליונה רק עלה אחד, 

בקיסריה יש גם בשורה זו שני עלים. ייחודי כאן 

עיצובם של כל וולוטה וכל הליקס כצמד הצומח 

האקנתוס  העליונה.  מהשורה  העלה  מרכז  מעל 

על־ידי  שהוגדר  זה  את  ומזכיר  מחודד  פחות 

איור 22. פריסת העבודה של כותרות הפילסטר בסרדיס 

איור 23. שחזור פילסטרים וכותרות פילסטר מסרדיס

איור 21. כותרות פילסטר, טיפוס 3
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 Kramer 1986, 114, n. 22, Pl. ;אקנתוס בעל חפים 'רכים' יותר( 'weichzackiger Akanthus' חוקרי אסיה הקטנה

22:1-2( ותוארך למאה הד'. הפריט המייצג את הטיפוס הזה מעוטר במרכזו בצלב החקוק במדליון אך ייתכן מאוד שגם 

כאן הצלב גולף בשלב מאוחר יותר.

לוחות הפילסטר האלה הם ללא ספק אחד הביטויים המובהקים להידור העיטור האדריכלי של קיסריה הביזאנטית, שניתן 

)Sagalassus( שבאסיה הקטנה. דומה שהשחזור שהוצע על־ידי  להשוותה בכך למרכזים אחרים כגון סרדיס וסגלסוס 

החוקרים של שתי הערים הללו )איור 23( לפריטים הרבים מסוג זה שהתגלו בהן יכול להיות נכון גם לגבי קיסריה. לא מן 

הנמנע שמורגשת כאן השפעתו של הפרויקט רחב ההיקף של הקמת מרחצאות-הגימנסיון ובית־הכנסת בסרדיס ופיתוחם. 

ידוע על קשרים שקיימו יהודי ארץ־ישראל עם התפוצות, לרבות עם יהודי אסיה הקטנה. הפריטים הללו, בסרדיס ובקיסריה 

כאחד, שומרים על המסורת הקורינתית הרומית אך עלי האקנתוס מראים כבר סימנים ברורים של התעגלות וסיבוביות 

המתרחקות מהמקור. מאחר שלפריטים אלה לא נמצאו מקבילות זהות ממש, ייתכן מאוד שהם תוצאה של עיבוד אזורי 

או אף מקומי של שיש או של פריטי שיש שהובאו לארץ־ישראל בתקופות קדומות יותר. הייתכן שאברהם 'עובד השיש' 

מטבריה, שכתובת ברכה לכבודו חקוקה על־גבי פריט דומה לאלה מקיסריה )Fischer 1994 ; איור 24(, היה מומחה לעיבוד 

בשטח  ננטשו  שונות  שמסיבות  הרומית  מהתקופה  שיש  כותרות  סמך  על  ברורה  כאלה  ניסיונות  שנעשו  העובדה  כזה? 

באמצע תהליך של עיבוד מחדש )איור 25(. 

3.2.3 חידוש היבוא מקונסטנטינופוליס/פרוקונסוס והבאת טיפוסים חדשים לקיסריה

בתקופה הביזאנטית הקדומה מורגשת, כאמור, המשכיות של הדגמים המסורתיים של הכותרת הקורינתית, הן במשלוח 

כותרות כאלה מהמחצבות והן בניצול ועיבוד מחדש של כותרות קיימות באזור בכלל ובקיסריה בפרט. אך כבר במחצית 

הראשונה של המאה הה' חלה תחייה של ממש בפעילות המחצבות, שזכו לעידוד השלטון האימפריאלי, בעיקר החל בימי 

שלטונו של תיאודוסיוס הב' )450-408 לספירה(.16 בימיו נערך אוסף חוקים, הקודקס התיאודוסיאני, שבו, בין השאר, נאסר 

אגב, הוא היה בעלה לשעבר של הקיסרית אודוקיה, שהשתקעה בארץ הקודש באמצע המאה הה'. לעובדה זו יכלו להיות השלכות גם על   16

 .)Holum 1982( חידוש יבוא השיש לכאן, בעיקר הודות לפעילות ההתרמה ועידוד הבנייה שהנהיגה הקיסרית לשעבר בארץ

איור 24. כותרת פילסטר מטבריה הנושאת כתובת 
"עובד השיש אברהם" 

איור 25. כותרת מקיסריה עם סימני עיבוד מחדש
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פירוקם של מונומנטים קיימים כדי להשתמש באבניהם )Codex Theodosianus 10, 19, 2(, וזאת במטרה לעודד את 

פתיחתן של המחצבות מחדש. ברור שמאחורי צעד זה עמד אינטרס כלכלי של הקיסר, שכן המחצבות היו חלק מהמונופול 

שלו והזרימו הכנסה יפה לקופתו )Fant 1988(. במאה הה' ובעיקר במאה הו' שווק שיש רב אל הפרובינקיות בכלל ואל 

ארץ הקודש בפרט, התפתחות שהחלה כבר בימי קונסטנטינוס הגדול. לעתים לוו המשלוחים בבעלי מקצוע, כגון אדריכלים 

הכנסייה  עבור  שיש  עמודי  של  למשל,  מקריסטוס,  משלוח   .)Fischer 1998, 267-268( marmorariiה־ שיש,  ועובדי 

)מרקוס  מאנטיוכיה  רופינוס  באדריכל  לווה   ,)Eudoxia( אודוקסיה  הקיסרית  של  כתרומה   402 בשנת  בעזה  שהוקמה 

דיאקונוס, חייו של פורפיריוס, 79-75, 84(. במהלך היבוא המחודש הופיעו בארץ בתקופה זו טיפוסי כותרות חדשים, שונים 

בתכלית מהדגמים הקדומים )איור 26(. אלה נעשו על־פי רוב בשיש ממחצבות פרוקונסוס, שספקו פריטים אדריכליים 

הן לעיר הבירה קונסטנטינופוליס והן לפרובינקיות.17 הדגמים שיוצרו עבור השוק המקומי ולאזורים מרוחקים היו דומים 

למדי אבל ניכרים הבדלי עיצוב מהותיים בין המשלוחים השונים. כותרות המוצגות כאן, למשל, אינן זהות לאלו שנשלחו 

לסוריה או לאיטליה, כפי שלמדים מאוניות טרופות שנשאו מטען כזה. כותרות מקונסטנטינופוליס/פרוקונסוס, שהתגלו 

באתר האוניה הטרופה עמרית שבסוריה )Dennert and Westhalen 2004( או במרזממי Marzamemi שבסיציליה 

)Kapitän 1969(, שונות באפיונים אחדים מאלה שנמצאו בקונסטנטינופוליס או בארץ־ישראל, לרבות בקיסריה. בין אלו 

האחרונות יש כותרות )איור 1:26( שבהן מבנה העלים שטוח וסכמאטי והוולוטות וההליקס מנוונים, כאילו צוירו על־פני 

המשטח. יש לציין שאלה האחרונים קיימים, בניגוד לאבות־הטיפוס מקונסטנטינופוליס, המתוארכים לשלהי המאה הד' 

ולמחצית הראשונה של המאה הה', שמהם נעדרים הוולוטות וההליקס )Zollt 1994, Nos. 298, 310(. בטיפוס אחר, אולי 

הנפוץ ביותר )איור 3-2:26(, חל שינוי חד בעיצוב העלים: אלה שומרים אמנם על חפיהם החדים אך הם מתעגלים ויוצרים 

במגע ביניהם מפגשים בצורת עין בולטת ופלאסטית. מבנה העלים, בצורת רשת פלאסטית, מכסה את גוף הכותרת ומשאיר 

מקום מועט לחלק העליון. מבנה הוולוטות וההליקס מזכיר לעתים את זה שבכותרות הפילסטר מהארמון העירוני שהוצגו 

במאה הו' הוחל בפיתוח מואץ של מחצבות השיש בפרוקונסוס אחרי תקופה ממושכת של שיתוק )Asgari 1978(. כותרות מפרוקונסוס   17

הגיעו בתקופה זו לקצווי האימפריה הביזאנטית, לרבות, למשל, לחלוצה, בירתה של הפרובינקיה פלאיסטינה טרציה, כפי שהתברר גם 

בבדיקות מעבדה. בדיקות השיש הן חלק ממחקר משותף עם הגיאולוגית ד"ר יהודית זלדפלדי )Judith Zöldföldi, בודפשט/טיבינגן(, 

שתוצאותיו יתפרסמו בקרוב בדברי הכנס התשיעי של האגודה לחקר השיש שנערך בטרגונה ביוני 2009.

איור 26. כותרות ביזאנטיות מיובאות
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 Zollt( הו'  למאה  בעיקר  תוארכו  אלה  כותרות  לעיל. 

Nos. 386, 396, 410, 473, 486, 497 ,1994( והן מהוות 

את עיקר העיטור במכלולים הביזאנטיים של העת ההיא. 

לצערנו, רוב הכותרות מסוג זה שהתגלו בקיסריה אינן 

מתייחסות למבנה מוגדר, ודווח על גילויים מעטים בלבד 

 Patrich et al. :בחפירות מסודרות )יוצאת דופן אחת

Fig. 6 ,74 ,1999, ממפגש הקרדו והדקומנוס(. יש לציין, 

לייצר  הה'-ו'  במאות  הפסיקו  שבקונסטנטינופוליס 

נוצרו  לכך,  בדומה  שלם.  עיטורי  מערך  בעלות  כותרות 

גם טיפוסים ייחודיים מאוד שאף הועברו לפרובינקיות, 

לרבות לקיסריה. אחד הדגמים הללו )איור 5-4:26( הינה 

'כותרת בעלת מדליון', שבה מדובר בצמצום מוחלט של 

התחתונה  בשורה  עלים  לארבעה  ובהגבלה  הרכיבים 

בלבד, כשממנה צומח עלה המתפרס לצדדים ומותיר מדליון סגלגל במרכז הכותרת, מתחת לאבקוס. לעתים הוסיפו וולוטות 

מנוונות. גם אלו תוארכו למאה הה' ואילך )Peschlow 2004, 90-91, Fig. 5; Zollt 1994, No. 365(. כותרות מסוג זה 

התגלו גם באפולוניה-ארסוף שבחוף הרצליה, ולא מן הנמנע שהן הגיעו לשם מקיסריה כבר בתקופה העתיקה אך אולי 

מאוחר יותר.18 

בשלב האחרון של התקופה הביזאנטית, ואולי בשיא התקופה, דהיינו בימי הקיסר יוסטיניאנוס  )527-565( הופיעה כותרת 

האימפוסט )איור 27(, המפרידה בין העמוד הגלילי לאבני הקשת, שיצרו את מבני הקשתות )ארקדות( המקובלים בבנייה 

אחרים,  לאזורים  הועברו  הם  ומשם  בבנייה  יעבור  בל  תנאי  היו  הללו  הפריטים  עצמה  בקונסטנטינופוליס  הביזאנטית. 

כגון צפון יוון )תסאלוניקי Saloniki והסביבה( ורוונה )Ravenna( שבצפון איטליה, שזה עתה צורפה מחדש לאימפריה 

הביזאנטית. משלוחים כאלה מצאו את דרכם גם לארץ הקודש, שבה יוסטיניאנוס עצמו גילה עניין רב, כפי שלמדים הן 

מכתבי פרוקופיוס )על אודות הבניינים 5, 6, 19( והן מהעדות הארכיאולוגית )דוגמת הקמת כנסיית ה'ניאה' בירושלים - 

ויכולים להוות בסיס נוח לתיארוך  זכו למחקרים רבים  Avigad 1983(. העיטור האדריכלי לרבות הכותרות שיובאו אז 

כאן  המוצגת  הכותרת   .)Peschlow 2004, 107-111; Kautzsch 1936, 194-200( המגוונים  ולעיצובם  לצורתם  הודות 

ודומות לה התגלו בעבר בשטח גבעת המקדש ולא מן הנמנע שהיו חלק מתמיכת הקשתות שהקיפו את המתומן )ראו 

 .)Holum 2003, Pl. 68 :שחזור

4.2.3 ההיבט היהודי: כותרות בית־הכנסת של קיסריה )איורים 29-28(

לאחר גילויה של כותרת מעוטרת במנורת שבעה קנים בשנת 1920 בקטע הצפון־מערבי של קיסריה 'התגלגלה' פרשת חשיפתו 

של בית הכנסת של העיר )Avi-Yonah 1993; על סמך הדיווחים שפורסמו ב־Bulletin Rabinowitz,1-3(. על־פי ריכוז 

הפרשה שמוסר אבי־יונה היה מדובר בבית כנסת שהתקיים מאז ייסודה של העיר על־ידי הורדוס ועד למאה הח' לספירה, 

ויש להניח שהיה זה כנישתא ד'מרד המפורסם המוזכר בתלמוד ואצל יוסף בן־מתתיהו )מלחמת ב', 291-285( כמקום פרוץ 

המרד הראשון. בין שאר הממצאים הרבים שנתגלו במהלך החפירות היו גם כותרות קורינתיות אחדות וכותרת פסאודו־

דורית אחת, שהיו מעוטרות בדגם מנורת שבעה קנים. הכותרת המוצגת כאן )איור 28( מייצגת את קומת הקרקע של הבנין. 

היא בעלת שתי שורות של עלי אקנתוס המכסות למעשה את כל שטח גוף הכותרת, כמקובל בטיפוס הביזאנטיים שתוארו 

לעיל )איורים 27-26(. העלים מעוצבים על־פי הדגם הביזאנטי, כשהחפים המוארכים מתעגלים בקלילות אל עבר שכניהם. 

ממצאי השיש מאפולוניה נבדקים עתה על־ידי גב' לימור תלמי במסגרת עבודה לקבלת תואר מ"א בהנחייתי באוניברסיטת תל־אביב.   18

איור 27. כותרות אימפוסט
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באחד מארבעת הצדדים של הכותרת, בחלק העליון, 

מעוצבת  לצדדים  הצומחות  והוולוטות  העלים  בין 

מנורה בעלת שבעה קנים המוצבת על טריפוד. באותו 

זהים  איפיונים  בעלת  כותרת  עוד  נתגלתה   מכלול 

צדה  שעל   ,)Avi-Yonah 1960, 46, Pl. XI,1(

האחד שרידי טריפוד שמרמזים אף הם על קיומו של 

עיטור המנורה בדומה לכותרת הראשונה. הכותרות 

בעלת  אך  זהה  מטיפוס  לכותרת  מצטרפות  הללו 

סוקניק  א"ל  על־ידי  שפורסמה  יותר  קטנות  מידות 

בשנת Sukenik 1951, 30, Pl. XVI,2( 1951(. אכן, 

הכותרות הקורינתיות מבית הכנסת מתחלקות לשתי 

התחתון  הכותר  באחת,  מידותיהן:  על־פי  קבוצות, 

המצביע  דבר  מ',   0.25 בשנייה  ואילו  מ'   0.50 הוא 

אולי על השתייכותן לקומת הקרקע ולקומה השנייה 

)הגלריה(.

)איור  כאן  המוצגת  נוספת  כותרת  פרסם  סוקניק 

 )barbarized( 'ברבריזנטית'  צורה  שמהווה   ,)30

מנורת  בדגם  מעוטרת  היא  אף  דורית,  כותרת  של 

שבעה קנים, הפעם בריבוי הדגם על־גבי אכינוס )גוף( 

הכותרת. הדגם מזכיר במקצת את כותרות המבואות/

חצרות של בתי כנסת גליליים, ויתכן שגם במקרה דנן 

זה היה מקומה.

באשר לשימוש בדגם היהודי - מנורת שבעה קנים 

- כקישוט לפריט אדריכלי )Levine 2000(, לפנינו 

האידיאולוגי  האמנותי  לעיצוב  היהודית  התגובה 

הנוצרי, ובכך הכותרות הללו כמו אלה שעוטרו בצלבים, מבטאות את מהלך הרוח של המפגשים הבין־תרבותיים שאיפיינו 
את ארץ־ישראל במאות הד'-ז' לספירה, לרבות מעין 'תחרות' בין המגזר היהודי לנוצרי.19

החופרים מייחסים את הכותרות שנדונו כאן לשלב האחרון של בניית בית הכנסת שהחל באמצע המאה הה' לספירה, דבר 

התואם גם את עיצובן האמנותי. התיארוך הזה מתבסס גם על כתובת )מונוגרמה( שהיתה על שני צדיה של כותרת נוספת 

)איור 29(. אבי־יונה פענח את האחת כ־'פטריקיוס', ואילו את השנייה כ־'קונסול' ולפיכך הוא הציע, שהשלב הזה של הבנין 

 .)Avi-Yonah 1960, 46-47, Pl. X, 5-6( הוקם בשנת 459 לספירה, שנת הקונסולאט של פטריקיוס

.Levine 1998 :ראו ;Goodenough 1953/68 על כך המחקר מקדיש מאמץ רב בדורות האחרונים, בעיקר כתוצאה ותגובה לספריו של  19

 איור 28. כותרת מבית־הכנסת עם דגם מנורת שבעת הקנים במרכז, 
על ארבע פאותיה

איור 29. כותרת עם מונוגרמה מבית־הכנסת, שתי פאות
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סיכום

סקרנו כאן את טיפוסי הכותרות העיקריים של קיסריה מאז ייסודה על־ידי הורדוס ועד לכיבוש המוסלמי. מסתבר שקיומה 

ועושרה האדריכלי והאמנותי מאפשרים לסקור את תולדותיה  ועד לשלהי העת העתיקה  ייסודה  הרצוף של העיר מאז 

אחדות  מסקנות  להסיק  אפשר  דלעיל  מהסקירה  בפרט.  העמודים  וכותרות  בכלל  האדריכליים  הפריטים  באמצעות 

המאפשרות לשחזר היבטים שונים של העיר ואופייה: 

בקיסריה הרומית והביזאנטית הייתה העדפה מוחלטת של שיש ושל סוגי אבן מיובאים אחרים לצורך העיטור   .1

האדריכלי בכלל והכותרות בפרט. רק שלד המבנה התבסס על האבן המקומית, בדומה למצב בערים אחרות 

בארץ־ישראל, כגון אשקלון המבוססת על כורכר וסקיתופוליס שבה השתמשו בעיקר בבזלת המקומית. אולם 

כאחד.  האדריכלי  ולעיטור  לבנייה  בקיסריה  הבסיסי  החומר  המקומי  הכורכר  היה  ואחריו  הורדוס  בתקופת 

לקביעה זו נודעת משמעות רבה לחקר הבטים כלכליים וחברתיים של התקופה בכלל ושל קיסריה בפרט, כגון 

רק   - כמובן  ולרע,  לטוב   - בידוד  יצאה ממעין  נראה שארץ־ישראל  הורדוס,  גדולתו של  העובדה, שלמרות 

בתקופה הרומית האימפריאלית, וזאת למרות אובדן העצמאות הלאומית. 

ימי הורדוס. גם כאן מסתבר,  ההעדפה המוחלטת של הסגנון הקורינתי על־פני הדורי והאיוני, בעיקר אחרי   .2

שבתקופה ההרודיאנית נעשה שימוש בשלושת האורדרים כאחד. בשנים האחרונות התגלו אמנם במכלולים 

מהתקופה הביזאנטית גם כותרות איוניות אך לא ניתן לתארכן במדויק בגלל מספרן המועט, אופיין המופשט 

והשתמרותן הגרועה. תפוצתה הרבה של הכותרת הקורינתית במשך כל תקופת קיומה של קיסריה מאפשרת 

לקבוע לה רצף טיפולוגי ומסגרת כרונולוגית נאותה. במאמר נעשה ניסיון לייחס טיפוסים אחדים של כותרות 

למכלולים אדריכליים מוגדרים אך ללא מחקר מקיף של מאות הכותרות מקיסריה לא תהיה התקדמות בנושא 

הזה. 

גם את ארץ־ ובאמצעותה  ניתוח הכותרות של קיסריה מצליחה לשלב אותה  התמונה המצטיירת על סמך   .3

שנוצרים  העובדה  נתיניה.  כל   - מסוים  גבול  עד   - נהנו  הכלל־אימפריאלית שממנה  במסגרת  כולה  ישראל 

מצביעים על דתם באמצעות הצלב ובאותה מידה היהודים מפגינים את עוצמתם בתיאור מפורט של הסמל 

הלאומי-דתי שלהם - המנורה - אומרת דרשני, והכותרות הן המשקפות זאת.

אפילוג

היא המשיכה  הכיבוש המוסלמי  והביזאנטית. לאחר  לכותרות' בתקופות הרומית  'העלו אותה  קיסריה אכן  כותרותיה של 

להתקיים במשך דורות רבים ואף הועלו על נס אחדים מהישגיה )פטריך תשס"ז; וראו מאמריהם של ארנון וטואג בקובץ זה(. 

אולם בכל הנוגע לאדריכלות ולעיטור אדריכלי לפי המסורת הקלאסית, לרבות כותרות העמודים, היא אכן 'ירדה מהכותרות'.

איור 30. כותרת פסאודו־דורית מבית־הכנסת עם שלושה דגמי מנורה
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