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  העור�דבר 

  : כותב חיי� נחמ� ביאליק" הלכה ואגדה: "במסתו המפורסמת

קשה , מחמרת, זו קפדנית.  פני� שוחקות–לאגדה ,  פני� זועפות–להלכה 

זו גוזרת . מי� מדת הרח–רכה משמ� , מקילה, וזו ותרנית;  מדת הדי�–כברזל 

וזו יועצת עצה ; ה� שלה ה� ולאו שלה לאו: גזרה ואינה נותנתה לשעורי�

  ; מעשה, גו�,  קלפה–זו . ה� ולאו ורפה בידה: ומשערת כחו ודעתו של אד�

  .כוונה, נשמה,  תו�–וזו 

, עול� של זכות וחובה:  הלכה ואגדה–המשפט והרוח נדמי� לעיתי� כשני עולמות נפרדי� 

 –לשו� מנומרת בצבעי� ", אל מול העושר שברוח, וקטריניאלית ורציונליות מובניתנוקשות ד

  : אלא שביאליק יצא כנגד ההפרדה בי� השתיי�". שלטו� הרגש

, עד אי� שעור, על חלופי כינויי� אלה שבי� הלכה לאגדה אפשר להוסי� עוד

 –�  כסברת רבי–אבל כלו� יש לשמוע מזה , ובכול� יהא מצד ידוע אבק אמת

  ?פוכוידבר וה, שההלכה והאגדה ה� שתי צרות זו לזו

למי ? ולמה ה� דומי�, האומרי� כ� מחליפי� מקרה בעצ� וצורה בחומר

ההלכה והאגדה אינ� . שה� שני חמרי� שוני�, שמחליט על הקרח והמי� בנהר

קול המונה של ... שני פני� של בריה אחת, באמת א� ה� אלא שתי� שה� אחת

, מקו� החניה;  זוהי האגדה–ט� מרוצתה לנקודת שאיפתה תביעת הלב בש

החלו� הר
 ונמש� אל .  זוהי ההלכה–ספוק התביעה לפי שעה והשתקתה 
 והאגדה אל –הפרח אל הפרי , המחשבה אל המלה, הרצו� אל המעשה, הפתרו�

  .ההלכה

, א� בלא רוח האד� על מורכבותה. לבדה" הלכה"השיח המשפטי כשהוא לעצמו הרי הוא כ

' ההתבוננות על המשפט איננה צריכה להסתפק א� כ� בעיו� בד. בלי צורההרי הוא כחומר 

יש לראותו יחד ע� רוח האד� וכחלק מיצירה . אלא יש לפרו
 את גדריו, אמותיו של המשפט

מוקדש אפוא לנקודות " עלי משפט"הכר� הארבעה עשר של כתב העת . חובקת כל של רוח זו

  . המפגש שבי� משפט ורוח

כלי� ספרותיי� מסייעי� . המשפט הוא יצירה ספרותית? הרוח) מדעי(פט ע� היכ� נפגש המש
ניתוח היסטורי מסייע להבנת הכוחות . המשפט הוא אירוע היסטורי. לחשיפת רבדיו השוני�

, המשפט הוא כמוב� ג� תופעה חברתית. המניעי� אותו וחוש� את השפעותיו בעבר ובהווה

המשפט הוא יצירתה , בראש ובראשונה. דתית ועוד ועוד, פילוסופית, מדינית, פוליטית, אנושית

המשפט הוא הוא מדעי : אלא ג�, נכו� לא רק לומר משפט ומדעי הרוח,  וככזה–של הרוח 

  . הרוח

רבי� מהכרכי� . כר� זה עוסק כאמור במפגש ובשילוב בי� חקר המשפט לבי� מדעי הרוח

לעיתי� תו� מת� דגש , ציפלינאריתהקודמי� של כתב העת בחנו את המשפט מנקודת מבט דיס

מטרתו : הכר� הנוכחי מבקש נקודת מבט שונה. תיאורטי ולעיתי� תו� מת� דגש פוזיטיבי



  ח"ע תשידעלי משפט   דבר העור�
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להעלות אל מעל לפני השטח היבטי� הנוגעי� למשפט כתופעה השייכת לעול� מדעי הרוח 

  . מושפעת ממנו ומזינה אותו, )מדעי האד�: ואולי נכו� היה יותר לומר(
ובעיקר לשני היבטיו , אמרי� בכר� הנוכחי תורמי� את חלק� להארת קשר זהשמונת המ

המאמר הפותח את הכר� הוא מאמרה של . משפט והיסטוריה ומשפט וספרות: הנזכרי� למעלה

המאמר ממפה וממשיג את ". )בישראל(אי� לעשות דברי� ע� משפט וספרות  "ענת רוזנברג

בכ� מניח . דר� ההווה ועד לאתגריו בעתיד, ני�מצעדיו הראשו, תחו� משפט וספרות בישראל

  . המאמר את התשתית המבואית לענ� משפט וספרות בישראל

על מעמד� : דת אזרחית ותאולוגיה פוליטית "אלעד ליסו
מאמרו של , המאמר השני בכר�

בוח� את מושג שלטו� החוק , "המקודש של שלטו� החוק ושל בית המשפט העליו� בישראל

ובכלי� , "קדושה" בית המשפט העליו� בישראל תו� שימוש מושאל במושג הואת מעמדו של

במוב� מסוי� מאמר זה מניח א� הוא תשתית . מושגיי� של דת אזרחית ותיאולוגיה פוליטית
 באמצעות הפרספקטיבות המושגיות –מבואית חשובה להיכרות ע� המשפט הישראלי 

  . הייחודיות שאות� מציע המאמר ודרכ� הוא צועד

לצד היבטי� של (שלושת המאמרי� הבאי� שבי� ומתרכזי� בהיבטי� של משפט וספרות 

הנרטיב : 'על כ� אנו מבקשי� להיות לו לפה'" במאמרה ליאת פרידגוט נצר). היסטוריה ומשפט

מנתחת את הנרטיב שמבנה , "עיו� מחודש בפסק די� יגאל עמיר: המשפטי והאתוס הלאומי

המאמר . שבאמצעותו הוא מבנה אתוס לאומי, ל חורב� ושואהנרטיב ש, יגאל עמירפסק די� 

המשפט משנה את האתוס המוכר  ביתכי  ,עמיראתוס השואה מצוי במפתיע בעניי� טוע� כי 

של אתוס השואה בהקשר וכי הדי�  משפטיות של פסק�  מטרותיו הלברלפיומוסי� לו מטעני� 

אורית  .לעיצוב הזיכרו� של אירוע זהרצח רבי� מובנה ג� בעזרת ההסדרי� החקיקתיי� שהתלוו 

בי� , 2014על ציד מכשפות בישראל : מגדרית ומשפטיתה כפאניק' מעשה לילית' "קמיר

משפטי סביב מקרה האישה מקריית �מנתחת את השיח התקשורתי, "ומשפט חברה, מיתולוגיה

מגדרית התפרצות של פאניקה "ומגדירה אותו כ, שקיימה מגעי� מיניי� ע� מאות נערי�, גת

שני מאמרי� אלו מתמקדי� אפוא במה שנית� להגדיר ". המושתתת על סיפור מעשה לילית

 עולה – המשפט בספרות –היבט אחר של משפט וספרות . כניתוח ספרותי של המשפט

דילמות של צדק משפטי מול צדק פואטי בסיפורי : 'הסו� הטוב' "'דניאלה גורבי�במאמרה של 

יצוגי� ספרותיי� של משפט וצדק כפי שה� באי� לידי ביטוי בשני יהבוח� , "מארי דה פראנס

מתו� כ� בוח� . עשרה�עשרה ותחילת המאה השלוש� י�סיפורי� קצרי� מסו� המאה השת

ובי� אלה לבי� , )הכנסייה(לסמכות דתית ) המל�(שבי� צדק משפטי המתח הסמוי המאמר את 
   .צדק פואטי

, היסטוריה: בהיבטי� נוספי� של משפט ורוחשלושת המאמרי� האחרוני� בכר� נוגעי� 

חברת הדבורי� : הכול בעיני המתבונ� "רחל חס
מאמרה של . פילוסופיה פוליטית ומשפט עברי

מתחקה אחר הקשר שבי� התמורות המדיניות שחלו , "כמשל לחברה האנושית ברומא העתיקה

פירה לבי� השינוי ברומא בי� סו� המאה הראשונה לפני הספירה לאמצע המאה הראשונה לס

ומצביע על , בפרשנות שניתנה על ידי כותבי� בני התקופה למתרחש בתו� כוורת הדבורי�

 במאמרה ויקי מליכסו
. משל להשקפותיו המדיניות של המתבונ�, הכוורת, היותה של האחרונה

כיי� "בוחנת את ההשפעה של עונשי המוות התנ" עונשי מוות חדשי� באימפריה הקרולינגית"

ובכלל זה שימוש בעקרו� , 877–800 החוק ועל הענישה באימפריה הקרולינגית בשני� על
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, קרל הגדולמליכסו� מראה כיצד . עונש מוות בגי� כישו� ועוד, "עי� תחת עי�"המקראי של 

 שלא –בדבקותו הדתית סלל , שביקש לבנות אימפריה נוצרית ודאג לצמצ� את עונשי המוות
שלמה מסיי� את הכר� מאמר� של . ת עונשי מוות חדשי� את הדר� לגזיר–במתכוו� 

על ): רבינו בחיי ('קר כל המצות וכל העבירותי האד� ועקרישהלב ע'" איל
 סלעוגליקסברג 

המאמר מנתח מקורות מתורת התנאי� ומספרות הראשוני� ". ניסיו� בלתי צליח במשפט העברי

כמו ג� בפרשנות� לסיפור , כתיותהעוסקי� בניסיו� עבירה בלתי צליח במגוו� סוגיות הל

�מתו� ניתוח המקורות מבחי� המאמר בי� גישה הרואה את הציווי . המקראי של מכירת יוס

לבי� גישה ) ולפיכ� מכריזה על עבירה ומוכנה להטיל עונש על ניסיו� בלתי צליח(כעיקר 

החות� ,  זהמשפט ורוח פוני� במאמר). ולפיכ� שוללת ענישה שכזו(הרואה את המעשה כעיקר 

  . לשאלת המתח שבי� כוונה ומעשה במשפט העברי, לכיוו� הפלילי, את הכר�

מגוו� המאמרי� ,  לצד זאת,לכל אחד מהמאמרי� הנזכרי� ייחודיות ותרומה חשובה בתחומו
שיש בה לטעמי אמירה רבת חשיבות על הקשר , מצטר� לתמונה שלמה, כמכלול אחד, בכר�

, אחדהשל� החלקי� של הי ג� חוסר היכולת להפריד בי� שני ההשפעה ההדדית ואול, ההכרחי

  .בי� המשפט לבי� מדעי הרוח

  

  בברכת שנה טובה

  ,וקריאה נעימה ומועילה

  ר אבישלו� וסטריי�"ד

  המרכז האקדמי למשפט ולעסקי�

  2018 אוקטובר –ט "מרחשוו� תשע
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 כמשל לחברה הדבורי� חברת:  המתבונ
בעיני הכול

   האנושית ברומא העתיקה

  מאת

  *חס�) ראקלה (רחל

ריקנית היא ] כש� ש[ריקנית הייתה כאשר ] מוסקבה"[
  ."המלכה עזבה אותה�שהדבורה, הכוורת הגוססת

  )לאה גולדברג: מרוסית(  ושלו�מלחמה  טולסטוילב

 ובתרבות הרומאית בפרט גילו עניי� רב בכוורות של  דעות ואנשי רוח בעול� העתיק בכללהוגי

 התופעה לעומתא� .  הדבורי� העמלניות שבכוורת לבי� מלכת�בי�שדבורי� וביחס 

הפירוש ,  ללא שינוינותרהש –  הפנימי של חברת הדבורי�גו� האר– צפו שבההאובייקטיבית 

 אמצעותב, ר זה אני מתחקהבמאמ. רדיקאלי שינוי שוני� השתנה הוגי� לה שנתנוהסובייקטיבי 

קריאה מוקפדת של טקסטי� שנכתבו בי� סו� המאה הראשונה לפני הספירה לאמצע המאה 

 התמורות המדיניות שחלו ברומא באותה תקופה לבי� בי�ש הקשר אחר, הראשונה לספירה

זו הייתה התקופה של התפוררות .  המתרחש בתו� הכוורתלדרכי הפיענוח השונות ש

בשלהי .  אוגוסטוסידיבחל ע� תפיסת השלטו� המעבר לעיד� האימפריאלי שהרפובליקה וה

כאשר כל , התקופה הרפובליקאית הוש� דגש פרשני על ערכי� שוויוניי� בתו� הכוורת

 עלייתו של לאחר אול� .הדבורי� כולל מלכת� עושות יד אחת להשאת הטוב המשות� לכול�

הרומאי� סברו בטעות כי (תו של השליט אוגוסטוס על כס הקיסרות הועלתה על נס מרכזיו

 ואילו יתר הדבורי� איבדו את מעמד� כאזרחיות בחברה ,)מלכת הדבורי� היא ממי� זכר

 הוא הנמשלכש,  משלמעי� אלא אינו לעיל אמורה. שוויונית והפכו לנתינותיו של השליט

 
היא מרצה מ	 החו� בפקולטה למשפטי� באוניברסיטת תל אביב וסיימה חס	 ) ראקלה(ר רחל "ד   *

   .איל	�דוקטורט בפקולטה למשפטי� באוניברסיטת בר�בתר
 Rachele 2017 באוקטובר  לאוראשר יצא ,עטה מאמר זה הוא גרסה שונה של מאמר קוד� פרי  

Hassan, Bees, Slaves, Emperors, Tyrants: Metaphors of Constitutional Change in Rome 
Between the Republic and the Principate, 63 RIDA 143 (2016) .  

דוקטורט �  בתמיכה של מלגת בתרשנעשהמבוססי� על מחקר ) באנגלית ובעברית(שני המאמרי�   
ש "רכז על עהודות למ(הפקולטה למשפטי� והפקולטה למדעי הרוח , אביב מאוניברסיטת תל

 נעשההמחקר ). אהרו	 שי' אייל זיסר ופרופ' פרופ, תחומי של המשפט�צגלה למחקר בי	
' כ	 אבקש להודות לפרופ. אשר לה נתונה תודתי מקרב לב, נילי כה	' בהנחייתה של פרופ
' פרופליה ו'אוריאל פרוקצ' פרופל, שרו	 חנס' פרופל, ליאו פפה' פרופל, אוליביירו דיליברטו

  .פרייס על עזרת� הרבה'  גונת	'ג
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 – את המציאות  בעיניוצובעות – הוגי דעות בני התקופה –שהשקפותיו המדיניות של המתבונ� 

  . תואמי�בצבעי� –כוורת הדבורי� 

, סנקה: הריבו� הרחמ�. ג. כתיבה על אודות דבורי� ברומא העתיקה. ב. פתח דבר. א

: פרפורי הגסיסה של הרפובליקה הרומית. ד. נירו� ומידת הרחמי� של מל� הדבורי�

: קיקרו. ו. י�על דבורי� וטיראנ: עוד על אודות קיקרו. ה. דבורי� כסמל בכתבי קיקרו

: על ארגונ� הקולקטיבי של הדבורי�. ז. האד� הארגו� החברתי של הדבורי� ושל בני

  . הולדת הקיסרות: וירגיליוס והיפוכה של מטאפורת הדבורי�. ח. וארו וִוירגיליוס

. על האינסטינקט הטבעי של הדבורי�. י. וחברה שוחרת שלו�, הכוורת, וירגיליוס. ט

  .דבורי� אצל סנקה, הערות לסיכו�. יא. ווירגיליוסהשוואה בי� קיקרו ל

  דברפתח. א

החוקה עשויה . של כל שיטת משפט מעוגנת בחוקתה) במובנה הקלזניאני( הבסיסית הנורמה
לכלול ריכוז של מרבית סמכויות השלטו� בידי שליט יחיד ויכולה ג� לעג� את הלגיטימיות של 

 הקטבי� האלה חוקות העול� מכירות בפתרונות בי� שני. המשטר ברצונו הקולקטיבי של הע�
יתר ענפי . או מלוכה קונסטיטוציונית) יהיאוליגרכ(כמו למשל שלטו� מעטי� , ביניי� שוני�

מנושאי� כמו זכויות האד� , המשפט למיניה� מושפעי� בהכרח מ� הנורמה החוקתית הבסיסית
נורמות בסיסיות אינ� .  חברותמיסי� או, כגו� דיני חוזי�, ועד לנורמות הפרגמטיות ביותר

ותמיד מתקיימת השפעת גומלי� ביניה� לבי� המארג החברתי והתרבותי , נולדות בחלל הריק
מצוקות כלכליות או פוליטיות יכולות ליצור תנאי� נוחי� לעלייתו , למשל. הסובב אות�

רי מעמדות או פע; שיחולל מהפ� חוקתי שיצדיק קיומ� של נסיכויות" חזק"לשלטו� של מנהיג 
  .  לכמיהה גוברת לשוויו� ולצמיחת� של רפובליקותלגרו�קיצוניי� יכולי� 

 זה אדגי� כיצד שינויי� שחלו ברומא שבי� המאה הראשונה לפני הספירה למאה במאמר
 ובתפיסת�, הראשונה לספירה באו לידי ביטוי בשיטת המשפט החוקתי של רומא מחד גיסא

תמורות אלה תודגמנה באמצעות . מאיד� גיסא, תקופה גדולי האינטלקטואלי� של הבקרב
פרשנותו של כל (המפרשי� את הנעשה בעיני המתבונ� , כתבי� שחוברו באות� פרקי זמ�

 .באמצעות השוואה למבנה החברתי של הדבורי� כמשל לארגו� חברתי ומדיני) אינטלקטואל
ילו עניי� רב בכוורות  דעות ואנשי רוח בעול� העתיק בכלל ובתרבות הרומית בפרט גהוגי

 ונתנו לכ� ביטוי בכתיבת� �של דבורי� וכ� ביחס שבי� הדבורי� הפועלות שבכוורת ובי� מלכת
, כוורת הדבורי� מייצגת,  אסקור במאמר זהאות�ש הרומיי� הכותבי� עבור. ובהשקפותיה�

 דיי ל ענתפסה היא .אשר במרכזה מלכת הדבורי�, מלוכה אבסולוטית, במוב� מטאפורי
 כי התגלה עשרה�השבע במאה רק למעשה( כמל� זכר, כמו בכל העול� העתיק, הרומאי�

 למל� של הנתיני� הממושמעי� הכפיפות ).מל� ולא מלכה עומדת הדבורי� נחיל בראש
ע� מות , ואכ�. והממושטרי� עולה כתנאי הכרחי לשלומה של הקהילה כולה ולרווחת הכלל

  .המל� הדבורי� מיד ממנות לו יורש
 הארגו� הפנימי – אסקור אות�ש הכותבי� צפובה  התופעה האובייקטיבית,  שאראהפיכ

  נתנו להשה� הסובייקטיבי הפירוש אול�,  ללא שינוינותר – האמור של חברת הדבורי�
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הנקראת  ( המוקדמתהקיסרות מתקופת שלהי הרפובליקה לתקופת רדיקלי שינויהשתנה 
 בי� מקביל Cicero(1( קיקרו ועור� הדי� המחברית בשלהי התקופה הרפובליקנ. )הפרינקיפאט

 חיי הדבורי� את  כ�כמו .רוד� בידיהדבורי� לבי� עבדי� ובי� הכוורת לבי� מדינה הנשלטת 
לעומת זאת לאחר .  שבכוורתבהיררכיה רואה כנובעי� מטבע� ולא מכוח בחירה  הואבכוורת

 את מרכזיותו מדגישי� Seneca(3( סנקה הפילוסו� וVirgil(2 ( וירגיליוס הסופרהקיסרותכינו� 
כוורת הדבורי� היא , א� כ�.  הברורה בכוורת כערובות לשלומהההייררכייהשל השליט ואת 

  .  תקופתורוח לפיחברתיות של הפרש� �והנמשל הוא השקפותיו המדיניות, משל

   העתיקהברומא דבורי� אודות על כתיבה. ב

 חלק נכבד בעול� המשמעויות תופסאנושי  חברת הדבורי� כמשל לארגו� חברתי נושא
� הדבורי� דימוי רבחברת שימשהלאור� ההיסטוריה . והערכי� מאז העת העתיקה ועד ימינו

 לא רק בהגות פילוסופית כדוגמת זו של סנקה – אליתיעוצמה להתוויית מודל של חברה איד
,  וציות למל�יפותבכפהמתאפיי� בחלוקת עבודה ו,  המבנה החברתי בכוורת4. ג� בספרותאלא

 בו ראוה� ).  קוראיה�של – ובעקבותיה�(ריתק דורות על גבי דורות של סופרי� ומשוררי� 
 זו שממנה תי�יאו לע( לזו שייחלו לה אומטאפורה למערכת החברתית והפוליטית הקיימת 

  ). ביקשו להימנע
 רק ול�א 5, של הדבורי� מופיע כבר בתקופת הומרוסאזכור� היוונית בספרות מנ�וא

�ב761 " ההיווצרותעל"; 554–553, 5.20�22 " בעלי החיי�תולדות"( של אריסטו חיבוריוב

למשל ( העתיק בעול� הנוגע לדבורי� בכל התייחסות מדעית ראשונה מוצגת )3.10.759
 על כתיבה מדעית למצוא אפשר העתיקה ברומא ,ואכ�.  ג� אחרי�הלכובעקבותיו ). גידול�
 Lucius Junius( ק�ל!ֶמָלה, )r.r, Marcus Terentius Varro .1.163.-38( אר� נושא זה אצל ואודות

15-.29. r.r, Moderatus Columella( הזק� ו$ִליני!ס )Gaius Plinius Secundus) ("הטבעתולדות " 

 
 ופילוסו� רטוריק	, סופר, מדינאי, וא�נ, היה עור� די	) ס" לפנה43–106(מרקוס טוליוס קיקרו   1

לאחד מהדמויות הבולטות בעול� העתיק הרומאי נחשב הוא . ברפובליקה הרומית המאוחרת
 . ולמודל עבור הספרות הלטינית הקלאסית

שבהזמנתו , היה משורר רומי בתקופת הקיסר אוגוסטוס) ס" לפנה19–70(פובליוס וירגיליוס מארו   2
שנחשבה לפואמה , )Aeneid(הפואמה האפית אינאיס , כתב את יצירתו המפורסמת ביותר

 ). Georgics(והגיאורגיקה ) Bucolics(האוקלוגות : בי	 יצירותיו האחרות. הלאומית הרומאית
. מדינאי ומחזאי רומאי, הוגה דעות, פילוסו�היה )  לספירה65–ס" לפנה3(לוקיוס אנאוס סנקה   3

 ראו התייחסות להיבט זה של חייו בהמש� –הוא שימש ג� מורהו ומחנכו של הקיסר נירו	 
 . המאמר

 Pietro Costa, Le api e l’alveare. Immagine dell’ordine fra על עוצמת דימויי הדבורי� ראו  4
antico e moderno, in ORDO IURIS. STORIA E FORME DELL’ESPERIENZA GIURIDICA 373, 373–

409 (Mario Sbriccoli ed., 2003). 
משורר הבולט ביותר ביוו	 העתיקה שלו מייחסת המסורת כתיבת שתי הפואמות האפיות   5

אשר השפיעו עמוקות על הספרות היוונית והרומית , )Odyssey(והאודיסיאה ) Iliad(האיליאדה 
 .שבאה אחריה	
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כפי ,  בקרב הרומאי�בדבש הרב השימוש היא זו להתעניינות כי אחת הסיבות ייתכ�). 411.-23
 ואי� ספק כי היה משאב חשוב בכלכלה 6,מלטהמ וספרדמ, קפריסי�מ, בוא מכרתי�שמעיד היי

  7.של העת ההיא
 משפט השל בהקשר דבורי� כתיבה העוסקת בג� העתיקה ברומא מוצאי� אנו  זאתלצד
ולא ) ציבורי(פוליטי � החוקתיבהיבט משפטי בדיו� מתמקדת אני זה במאמר כי א�. הפרטי

 התקיי� במשפט הפרטי 8. בקצרה בשורות הבאותאזכיר�  זאתלבכ, בסוגיות המשפט הפרטי
 בעלות של ואובדנה רכישתה דר� ועל לדבורי� הנוגעת והבעלות הקניי�דיו� ער סביב סוגיית 

   9.זו
 נלהבי� פולמוסי�ב ובנאומי� מרכזי נושא שימשו חשיבותה של סוגיית הדבורי� ה� בשל

 ביחס שבי� המשפט עסקו והפולמוסי� ומי�הנא .במהל� המאות הראשונה והשנייה לספירה
)ius (לבי� הטבע) natura( ,משפט "בכ� נכנסו למסגרת הדיו� המורכב יותר בדבר דוקטרינת ו

 על הצביע הוא .)Mantovani( מנטובאני בידילאחרונה הוארה נקודה זו ). naturale Ius ("הטבע
 וראו בדבורי� משל לדרכי �הדבורי אודות עלכ� שמשפטני� רומיי� ניהלו דיוני� ערי� 

  שלבעניינ� מנטובאני כי הקושי המובנה הבהיר על כ� נוס�. בחברה בני האד� בקרבהתנהגות 
השאלה , לומרכ). possessio(אלא של חזקה ) proprietas( לא היה סוגיה של קניי� דבורי�ה

 כללבי�  החמקני וההפכפ� של הדבורטבע� א� שהעסיקה את אות� משפטני� רומיי� הייתה
   10.מאפשר להחזיק בה�

.  זהחיבורי שבה� עוסק טקסטי� לת נוגעואינ� המשפט הפרטי מעול�סוגיות אלה , ואול�
ולמעשה ,  במוב� המטאפוריבדבורי� עוסקי�הטקסטי� ששימשו אותי במחקר הנוכחי 

היבט אחרו� . האד�  חברת בנישל הנדרש לקחי� באשר לארגו� החברתי להפיק כדי, הפוליטי
  .ה הוא ההיבט היחיד שבו אעסוק בחיבור זהז

 הדגשי� בספרות הדבורי� אפשר למצוא אודות על והמשפטית המדעית הכתיבה לצד
הדבורי� נחשבו , למשל. שלנו העתיקה ועד ימינו עתה למ� – הסימבוליות של הדבורי� בעניי�

 
   :י קולצה' במילו	 על מדע וטכניקה ביוו	 וברומא שכתבה פאולה רדיצapicolturaו את הער� רא  6

I Paola Radici Colace, v. apicoltura, in DIZIONARIO DELLE SCIENZE e DELLE TECNICHE di 
GRECIA e ROMA 144 (Paola Radici Colace et al. eds., 2010). 

7  � Louise ראויה בדבר חשיבות הדבש והדבורי� בעת העתיקה ראו לסקירה היסטורית תמציתית א
Cilliers & Francois Pieter Retief, Bees, Honey and Health in Antiquity, 53 AKROTERION 7 

 CORRADO SODDU, STORIA DEL MIELE. ARCHEOLOGIA, STORIA E:  ראו ג�.וההפניות ש�, (2008)

SIMBOLOGIA DEL MIELE E DELL’APE IN EPOCA CLASSICA 62–78 (2012). 
 .Edwin Jospeh Cohn, Bees and the Law, 218 L.Q. REVכפי שצוי	 אצל ,  בחשבו	להביאיש   8

החיי� אשר עולי� על הדבורי� ביכולת� לספק לפרקליטי�  מעטי� ה� בעלי"כי , (1939) 289
 Bruce W. Frier, Bees and ובעניי	 זה ראו בהרחבה רבה יותר". סוגיות קטנות ואטרקטיביות

Lawyers, 78.2 THE CLASSICAL JOURNAL 105 (1982–1983). 
 PIETRO BONFANTE, ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO 75–76כוונתי כא	 היא כפשוטה לקלסיקה   9

(10th ed. 1987) . 
 Dario Mantovani, I giuristi, il retore e le api. Ius controversum e natura nellaראו   10

Declamatio maior, in TESTI E PROBLEMI DEL GIUSNATURALISMO ROMANO 328–336 note 2 
(Dario Mantovani & Aldo Schiavone eds., 2007). 
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, לערכי הצייתנותנאמנות ,  מוסרהשחתתמ מניאו� וסולדותל,  של ונוספיתוייה פניבלחסינות 
,  להפר�שאי� לחוקי� וכפופות נבואיי� כוחות בעלות, סולידריות והתנזרות, אלטרואיז�ל

מאפלטו� .  תנועותיו של הנחיל כולואת ה�ו ידואליתוו כל דבורה אינדיתנועתהמסדירי� ה� את 
   11. הדבורי� סמל לצחות לשו�נחשבוועד וירגיליוס 

 למפות את ריבוי – וא� לא תהא בכ� תועלת –כוונתי  באי� חיבור זה במסגרת,  ועודזאת
 זה מבקש מאמר, למעשה . העתיקה ועד ימינועת למ� ה– 12 לדבורי�הקשורות המשמעויות
.  תקופת הרפובליקה לבי� ראשית הקיסרותק% החוקתיי� שחלו בי� השינויי� יאורלהתמקד בת
  .  בדבורי� ובארגונ� החברתי מקורות ספרותיי� בני התקופה העוסקי�על תבססמ לש� כ� הוא
 פורה לדיוני� כר בבחינת והיא,  ההיסטורית המדוברת היא סבוכה ומורכבתהתקופה

טר� נעשה ניסיו� לפרש תקופה זו על בסיסה של ,  אול� למיטב ידיעתי.עיוניי� נרחבי�
 את טיב� של לחשו� מעניי� יהיהלפיכ� ). חברת הדבורי�(מטאפורה מעול� החי 

 חוקתיי� שינויי� המשקפי� , של הטקסטי� השוני� שייבחנו להל�ביסוד�שת האידאולוגיו
 נראה כיצד השימוש המטאפורי בארגו� חברתי בעיקר. ברומא העתיקה בתקופות הנזכרות

 במקורות מ� התקופה שבי� ק% הרפובליקה לבי� השלב הראשו� של –המשתיי� לעול� החי 
דיגמה הפרשנית המשמשת לתיאור המהפכי�  מאפשר להבחי� בקלות בשינוי בפר–הקיסרות 

  13.פוליטיי� שהתרחשו באותה העת�המוסדיי� והסוציו

  של מל� הדבורי�הרחמי� מידתנירו� ו, סנקה: הרחמ� הריבו�. ג

 בי� חברת הדבורי� לחברה רות מנת להבי� את ההשוואה שצמחה בכתיבה בתקופות הנזכעל
 Lucius( סנקה –) מבחינה כרונולוגית (�האחרו במחבר את הדיו� דווקא אתחיל, האנושית

Annaeus Seneca( , אשר חי בתקופת הקיסרות של נירו�)ההתחלה היא נקודת).  לספירה68–54 
 חיובית בכל הנוגע לצור� החברה תפיסהלו ניכרת אצ). De Clementia ("הרחמי� על "חיבורו

 56ר עצמו נכתב סביב שנת החיבו.  ללמוד ולפעול כמו חברת הדבורי�השליט לצור�האנושית ו
 מפקדו סנקה.  היה ממוריושסנקה,  נירו�הצעיר) princeps( בשליטוהוא ד� במפורש , לספירה

ובכ� ,  והמתינותכמהו ערכ� של החבדבר את הקיסר הצעיר הדריכוהמשמר הפרטוריאני 

 
 .divinatראו , ידי קיקרו כפי שמסופר על, על האגדה בדבר הדבורי� הנחות על שפתיו של אפלטו	  11

1.78, 2.66. 
 Gianfranco Purpura, Le api, l’accademia e ilשל מטאפורת הדבורי� ראו על הפוליסמיות   12

potere, 4.1 ATTI DELL’ACCADEMIA DI SCIENZE, LETTERE E ARTI DI PALERMO 425 (2009–
 . וההפניות ש�(2010

בעלי החיי� של טוטמיז� ): "2003, אבנר להב תרג� (115 הטוטמיז� היו�שטראוס �קלוד לוי  13
מבעד . סוגדי� לה� או חומדי� אות�, יצורי� שחוששי� מפניה�, א� ורק בעיקר,  להיותמפסיקי�

נגלי� מושגי� וקשרי� שגובשו בחשיבה הספקולטיבית על סמ� נתוני , למציאות� המוחשית
אלא מפני ', טובי� לאכילה'מביני� סו� סו� שהמיני� הטבעיי� לא נבחרו מפני שהיו . התצפית

 ."'טובי� לחשיבה'שה� 
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 ידועת בהירות היסטריוגרפית ניכר�  איא� על. הובילו לשלב הראשו� והמאושר של שלטו� נירו�
  14. הדברי� הסתיימווכיצד ,בהמש� נירו� השתנתה של מדיניותו כילנו 

 פדגוגי יבור חמעי� 15," הרחמי�על" חשובה מתו� פסקה רלוונטית לנושא חיבור זה באשר
 קובעכ� ,  הרחמי�מידת. 17 לשלטו� עוד בטר� הגיעו לגיל עלהאשר , הממוע� לנירו� הצעיר

 יוכלאשר , הריבו� עבור ולא� מעל לכ, ל האזרחי� עבור כלהכרחית מידההיא , סנקה
 שלימד את הקיסר נירו� לדבוק בדרכי ,סנקה.  את נאמנות� של נתיניולהבטיח באמצעותה

 אינו מעניש בגי� הריבו�. הצהיר שהחמלה היא המבחינה בי� ריבו� לערי%, כמהווחחמלה 
 הרחמי� אי� משמעה מידת, בסופו של דבר. אלא רק כאשר הדבר נחו%, ההנאה שבענישה
 של נפש חופשיתאלא בחירה מודעת ו) מחושבות ואינ� מוציונליותשה� א(חמלה או סלחנות 

  .וצנועהאצילית 
 זה של החברה האנושית וזה של חברת – בי� שני מבני� חברתיי� משווה זה סנקה בהקשר

  . מוצא טובה לדיו�נקודת היא סנקה של מעניינת זו השוואה. הדבורי�

Hoc tamen maxime distinguitur: iracundissimae ac pro corporis captu 

pugnacissimae sunt apes et aculeos in volnere relinquunt, rex ipse sine 

aculeo est; noluit illum natura nec saevum esse nec ultionem magno 

constaturam petere delumque detraxit et iram eius inermem reliquit.  

ה� , דל�ויחסית לגו,  ביותרמזג  חמותה� ורי�הדב:  ההבדל העיקרי הוא זהאול�
 א� למל� , את עוקצ� בפציעות שה� גורמותת נועזות המשאירולוחמות

אשר ביקש שלא יהא המל� אכזר או , הטבע. כלל הדבורי� עצמו אי� עוק%
  והותיר את זעמונשקו את המל� מ� נטל, יבקש נקמה שמחירה קשה מנשוא

   16.מפורז

 הקבלה למל� סנקה עור�,  רחמי� בהתנהגותויפגי� הריבו� מנת להצדיק את הדרישה כי על
פטור מכל , לעיל המובא 2 בטור כ� ציי� , המל�17.הדבורי� ולמבנה החברתי של חרקי� אלו

 הגדול ביותר ההבדלאול� . עבודה ונהנה מזכויות רבות שהדבורי� האחרות אינ� נהנות מה�
 מוקד העניי� בדיוננו הוא�והוא,  סנקהידיב הודגש שהוא) נתינותיו(לבי� הדבורי� בי� המל� 

אשר נותר בפצע שנגר� ( ומצוידות בעוק% מכאיב ביותרהדבורי� ככלל ה� נועזות , למעשה. זה

 
 . התאבד–ובעודו במנוסה , הודח, הוא הוכרז אויב הע�, לאחר שהחל במסע הוצאות להורג  14
והמקורות  SUSANNE BRAUND, SENECA, DE CLEMENTIA 16–76 (2010)לעניי	 יצירה זו ראו   15

 Malcom Schofield, Seneca on Monarchy and the Political life: Deראו ג� . המצוייני� ש�
Clementia, De Tranquillitate Animi, De Otio, in SENECA 68 (Shadi Bartsch & Alessandro 

Schiesaro eds., 2015). 
 בהסתייעותהתרגו� לעברית מ	 המקור הלטיני נעשה בידי המחברת .1.19.3, "על הרחמי�" ,סנקה  16

 .15ש "לעיל ה, BRAUNDבתרגו� לאנגלית של 
-JEANהחברתי והפוליטי של הדבורי� ככלל ראו לאחרונה לקריאה נוספת על אודות ארגונ	   17

FRANCOIS LHERMITTE, L’ANIMAL VERTUEUX DANS LA PHILOSOPHIE ANTIQUE À L’ÉPOQUE 

IMPÉRIALE 325–327 (2015). 
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:  ביקש שלא יהא המל� אכזרהטבעש משו� 18, אינו חמוש בעוק%המל� ואילו, )מעקיצת�
  .תירו ללא תחמושת ממנו את נשקו והונטלהטבע 

 בבואו לעצב את 19,הטבע עצמו.  מעול� החי מתגלה כא� במלוא עוצמתההמטאפורה
. למעט המל�, בחר להעניק עוק% לכל אחת מ� הדבורי�, מאפייניה� הגופניי� של הדבורי�

  שלהדרכת� א� בלשמש זו דוגמה יכולה שְ'שלה היא הסיבה 20דווקא טבעיותו של מאפיי� זה
 חיובי זה חשוב להדגיש כי סנקה תופס את חברת הדבורי� כמודל בהקשר. שיי� האנוהשליטי�

 להשתמש בטיעוני� מוסדיי� כדיסנקה מנצל את מטאפורת הדבורי� . האד� י עבור בנלחיקוי
  . של השלטו� הקיסרי שהתעצב בתקופה זויו של הריבו� ולמטרותוופוליטיי� הקשורי� לכוח

 לתאר מנת על במטאפורה מעול� החי משתמש סנקהש,  זאת נדמה כי ברור לא פחותע�
כמו .  בוהשתמש וכיצד יש להשלטוני כוח של התו הנוגע למהובכל" קתיותחו "בחנותה כמה

  .  הלגיטימיות של הקיסרות בעיניו של סנקהמטרותיה מה� על ללמוד אפשר כ�
נקה  סשלהשקפה חיובית זו , באמצע המאה הראשונה לספירה,  נתגבשה לה אפואכיצד

 את שני המהלכי� התפיסתיי� להבי� כדי ? לחברה האנושיתהקבלתה וא�, לדבורי� בנוגע
  . מקדימות בחנותה כמה ונעלה אחורה לכתיבה קודמת נחזורהללו 
  

 
שעלה חרונו , זאוס): 234משל (אצל איזופוס , הסיפור בדבר העוק� הופיע בספרות הרבה לפני כ	  18

יאבדו את , וידא כי כאשר יעקצו, האד� אשר לא הואילו לתת דבש	 לבני, י�בשל זדוניות הדבור
  .344–343'  בעמ,15 ש"לעיל ה, BRAUNDלדיו	 בדבר שורות אלו לאיזופוס ראו . עוקצ	 וימותו

, )וההפניות ש� 10ש " לעיל ה,Mantovani( התייחסתי לדבריו של מנטובאני, naturaאשר למושג   19
לפחות החל בתקופה שבה , מבנה תרבותי] הטבע[שג� הוא ", "יסת הטבעתפ"המבי	 את המושג כ

 " . החל להיכלל בפרקטיקה אינטלקטואלית דוגמת המשפט
 PIETRO PAOLO ONIDA, STUDI SULLA CONDIZIONE DEGLI ANIMALI NON UMANI NEL SISTEMAראו   20

GIURIDICO ROMANO 71–118 (2012).  דת התייחסות חיובית נקוהואנראה כי אצל סנקה הטבע .
 ,G.M. Fiore, Il concetto di educazione in Seneca, in SCIENZA, CULTURAבנושא זה ראו 

MORALE IN SENECA, ATTI DEL CONVEGNO DI MONTE SANT’ANGELO (27–30 SETTEMBRE 

1999) 299 (Paolo Fedeli ed., 2001) ,כי ב 	סנקה מזכיר קיומו של  "על הרחמי�"המציי �דח
. המניע את כול� לבקש את טובת הכלל ולפעול לאורה, אינהרנטי לכל אד� ואד�, חברתי טבעי

מאותה תשתית פיורה מדגיש כי הפילוסו� דיבר בשבחו של הטבע בשל כ� שיצר את כול� 
 membra sumus corporis magni. Natura ("95.52 מוסר מכתבי"בהתבסס על , ולאותה תכלית

nos cognatos edidit, cum ex isdem et in eadem gigneret; haec nobis amorem indidit mutuum 
et sociabiles fecit. .(ראוברוח דומה  BRAUND , 341' בעמ, 15ש "הלעיל )sub v. 1.9.2–4(, 

סנקה מפתח אנלוגיה בי	 , בעוברו דר� הרעיו	 אשר לפיו מל� הינו תופעה טבעית"מציי	 כי ה
אשר , בעיקר על מנת להמחיש את תפקידה של מידת הרחמי�, האד�  של בניחברת הדבורי� לזו

במסגרת הכנת הקרקע . הדבורי� אי	 עוק�' מל�'בקרב הדבורי� מוצאת את ביטויה בכ� של
הוא מזמי	 את , )praeterea… praeterea… hoc tamen maxime(הפאראטקטית לקראת טיעו	 זה 

, לרבות מגוריו,  בי	 מל� הדבורי� לבי	 השליט האנושיהקוראי� להעלות הקבלות אחדות נוספות
הוא שב וחוזר על . עלייתו של הטוב ביותר לשלטו	 ומראה חיצוני מרשי�, תפקידו הפיקוחי

 )".commenta est, noluit, est… illimos(האנשתו של הטבע בחלק זה 
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  :  של הרפובליקה הרומיתיסה הגספרפורי. ד
 דבורי� כסמל בכתבי קיקרו

 De haruspicum ("ות מגידי העתידתגובת" את שכתב,  נחזור אחורה בזמ� לקיקרוכעת

responsis ( השנה באותה שמסרו נבואה של קיקרו נועד להפרי� נאומו.  הספירהלפני 56בשנת 
 חילול של על קיקרו האשמות לטפול כדי) Clodius (די!ס פנה קל�שאליה� תמגידי העתידו

 �aedilis כיה� בעת ההיא כקלודיוס. פאלאטי�ה ולאל% אותו לוותר על ביתו בגבעת קודש

curule ,בי� השניי�שני�  הפאלאטי� הייתה סוגיה שבמחלוקת רבתוגבעת .   
ומכריז ,  אל קלודיוסבחזרה מאשימה אצבע עמדתו באמצעות הפניית על בנאומו מג� קיקרו

 טוע� , אחד הגורמי� לחילול הקודש של קלודיוס21. ואויב הרפובליקהקודש עליו כעל מחלל
 חורי� בני בקרב להתערב)  כשחקני�ה�ה� כצופי� ( טמו� בכ� שהתיר לעבדי� ,קיקרו

�, טמא" וקלודיוס עשה מעשה , קדושת המשחקי�ללהבכ� ח!. Megalesia במשחקי ולהשתת
  ).inquinatum, deformatum, perversum, conturbatum”, har.12.25“" (סוטה ומטריד, מעוות

 : לנו עניי� מיוחד בה אשר דוגמה מוסי� בקלודיוס קיקרו שמטיח העלבו� זה בהקשר

Si examen apium ludis in scaenam caveam venisset, haruspices acciendos ex 

Etruria putaremus: videmus universi repente examina tanta servorum inmissa 

in populum Romanum saeptum atque inclusum, et non commovemur? Atque 

in apium fortasse examine nos ex Etruscorum scriptis haruspices ut a servitio 

caveremus monerent. 

היינו מוצאי� ,  עולה על הבמה באודיטוריו� המשחקי�� היה נחיל דבורילו
 אינו יתנווהאי� אנו נזעקי� כאשר איש מא. לנכו� לזמ� מגידי עתידות מאטרוריה

סתערי� לפתע על הע� הרומי המ, רואה דבר מלבד נחילי� רבי� של עבדי�
אפשר שהיה , לו בנחיל דבורי� עסקינ�, ואכ�? הלכוד בי� כתליו של בניי�

לאחר שנועצו בכתביה� , לפנינוביכולת� של מגידי העתידות להתריע 
   22.להיזהר מפני אוכלוסיית העבדי� שבקרבנו, קיי�האטרוס

 ידיב והמקודמי� – עבדי�  בנוכחות קהלהנערכי� הספורטיביי� מדמה את המשחקי� קיקרו
.  למה שהיה מתרחש לו היה נחיל דבורי� פולש לאודיטוריו� או לבמה– נפשו קלודיוס שנוא

 בדבורי� סימ� שראו, היו מוזעקי� מגידי עתידות מאטרוריה,  של קיקרולדבריו, במקרה כזה

 
קהל ישירות אל תוככי כאל מסמ� המוביל את הDe Haruspicum Responso � לעניי	 ההתייחסות ל  21

 Mary Beard, Cicero’sבי	 הדת לשיח הפוליטי ראו ש אלוהיי� ועל היחסי� אותותפרשנות� של 
‘Response of the Haruspices’ and the Voice of the Gods, 102 THE JOURNAL OF ROMAN 

STUDIES 20 (2012) .זירה הצצה"בירד מדגיש כי חיבורו של קיקרו מציע לקורא , למעשה � אל תו
 ).39' עמב, ש�" (אשר האליטה הרומאית למדה זה מכבר לקיי� במסגרתה דיוני� דתיי�

22  Cic., de harusp. resp. 12.25 .המקור הלטיני נעשה בידי המחברת 	התרגו� לעברית מ ,
 .NEVILE HUNTER WATTS, CICERO THE SPEECHES 349 (1961)הסתייעות בתרגו� לאנגלית של ב
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 המסמלת  לסכנה אדירההופ� של קיקרו בראייתו נחיל הדבורי� 23.מבשר רעות וחששו מפניה�
  .שנלכד ללא מוצא,  ותוקפי� את הע� הרומיתיעעבדי� המתקוממי� במפ

 .har( מרד העבדי� בהנהגת ספרטקוס פרשת את מפורש במזכיר קיקרו זה יאור תלאחר מיד

 שליש בהשתקופה ,  הספירהלפני במאה הראשונה  העבדי�מרידותשבהבולטת , )12.26
בחשיבות הכלכלית והחברתית של העבדי� לצד ההכרה . מתושבי רומא עצמה היו עבדי�

   24. באזכור ספרטקוסמגולמותסכנות ש,  לסכנות העשויות לנבוע מה�רגישות התפתחה

 טיראני
על דבורי� ו:  קיקרואודות על עוד. ה

 שנחשבו לאירועי� היסטוריי� ולא רק לאירועי� בנוגע הנזכרות בהקשר זה – הדבורי�
 אירועי� שרשרת בדבר של קיקרו בתיאורוועולות ג�  שבות –כמטאפורה מתקבלת על הדעת 

  .סירקוזה ממלכת של רוד�ה, הנוגעת לדיוניסוס הזק�
ובכ� מעודדת ,  לבאותאות, �ostentum במקרה זה נוכחות� של הדבורי� מתקשרת לג�

  . פרשנות מ� התחו� הנבואי

Facta coniectura etiam in Dyonisio est, paulo antem quam regnare coepit; 

qui cum per agrum Leontinum iter faciens equum ipse demisisset in flumen, 

submersus equus voraginibus non existit; quem cum maxima contentione 

non potuisset extrahere, discessit, ut ait Philistus, aegre ferens. Cum autem 

aliquantum progressus esset, subito exaudivit hinnitum respexitque et equum 

alacrem laetus adspexit, cuius in iuba examen apium consederat. Quod 

ostentum babuit hanc vim, ut Dionysius paucis post diebus regnare coeperit. 

במהל� מסעו בשטחה . זמ� קצר בטר� עלייתו לשלטו�,  נעשו ג� במקרהו של דיוניסוסניבויי�
לאחר שלא עלה בידו . והסוס שקע במערבולות ונעל�, של לאונטיני הדרי� את סוסו במורד נהר

.  המקו� וליבו שבורתעזב דיוניסוס א, כ� מספר פיליסטוס, לחלצו על א� מאמצי� כבירי�
ולמרבה שמחתו ראה את , הביט לאחור, רב בהמש� דרכו שמע לפתע צהלה לא מרחקבאול� 
אות זה הוביל לכ� שמק% ימי� אחדי� עלה דיוניסוס .  נחיל דבורי�רעמתו עלכש, סוסו

   25."לשלטו�

 
 D. MacInnes, Dirum Ostentum: Beeתות לבאות בדמות נחילי דבורי� ראו השקפתו של על או  23

Swarm Prodigies at Roman Military Camps, 10 LATOMUS, STUDIES IN LATIN LITERATURE 

AND ROMAN HISTORY 56 ( 2000) . כפי שמסבירMacInnes , אותות נחיל הדבורי� אפשרו
לי להגביר את הדרמטיות של הנרטיב ולנצל את ציפיות הקהל לאור להיסטוריו	 באופ	 פרדוקס

 . המשמעות התרבותית והדתית המקורית שיוחסה לה�
הסיפורי� על ספרטקוס  . ALDO SCHIAVONE, SPARTACUS (Jeremy Carden trans., 2011) ראו  24

 . קיקרו לאוגוסטוסשבי	צמחו במיוחד בתקופות 
25  Cic., divin. 1.33.73 .המקור הלטיני נעשה בידי המחברתהתרג 	הסתייעות , ו� לעברית מ �תו

 .DAVID WARDLE, CICERO: ON DIVINATION 69 (2006) בתרגו� לאנגלית של
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 חיבור פילוסופי הנחלק לשני ,)De divinatione( " הנבואהעל" שלעיל מובאת מתו� הפסקה
בחיבורו זה מבקר קיקרו את ההיבטי� השוני� של . הספירה לפני 44אשר נכתב בשנת , ספרי�

 מסכ� את דבריו הוא זאת ע�.  העתידות ומתייחס לעיסוק זה כאל סוג של אמונה טפלהגילוי
 המסורתיי� הרומיי� להג� על המוסדות יש טובת הרפובליקה למע� כי באומרובנימה מפויסת 

,  שנראה להל�כפי, יבט זה מתגלהה. באמצעות שמירה על הטקסי� והריטואלי� העתיקי�
  .באופ� האמביוולנטי שבו נעשה שימוש במטאפורת הדבורי�

 לאונטיני הולי� הלה ר מסעו של דיוניסוס בשטחה של העיבמהל�.  את הטקסטונבח� הבה
לאחר ניסיונות שווא ממושכי� .  נתקל במערבולת ושקע במי�הסוס.  אל תו� נהרואת סוס

אול� .  לפי תיאורו של פיליסטוסכ� , הגדוללצערו , לבסו� דיוניסוסרויתלהשיבו אל פני המי� 
 ונחיל, רועד,  בחיי�וולשמחתו מצא כי סוס, שמע לפתע צהלה,  קצר לאחר שהמשי� בדרכוזמ�

 דיוניסוס  שללהפיכתו זה היה אות סימ�.  מתקב% סביב רעמתוexamen apium(26(דבורי� 
  27.� אחדי� לאחר מכימי�  סירקוזהשל רוד�ל

א� הפע� בהיבט שונה מזה ,  הדבורי�בדימוי קיקרו משתמשבמקרה שלפנינו שוב , והנה
 – אמיתיי� חרקי� כמתוארות הדבורי� " הנבואהעל" מתו� הראשו� בטקסט. שראינו לפני כ�

 מדומינת של נחיל דוגמה משמשות לש� אינ�ה� ,  ומשכ�–ג� א� ה� מופיעות בהקשר נבואי 
על א� ,  כי הדבורי� עצמ�נראה " הנבואהעל" מתו� השני במקרה. די�השוואה לאיו� העב�רב

  . דיוניסוס, הנרטיבה� אות לאירוע מנובא המיטיב ע� גיבור , ספקנותו של קיקרו
� ב ובספר , ולא בסימ� לבאותשוט בצירו� מקרי� פמדובר קיקרו בעיני כי למדי ברור, לבסו

  –  כי, לאותה תקריתבאשר קובע הוא " הנבואהעל "של

Nam Dionysi equus quid attulit admirationis, quod emersit e flumine 

quodque habuit apes in iuba? Sed quia brevi tempore regnare coepit, quod 

acciderat casu vim habuit ostenti.28 

או בכ� שדבורי� ,  כה מפליא בעובדה שסוסו של דיוניסוס הגיח מ� המי�מה
 –מכיוו� שדיוניסוס עלה לשלטו� זמ� קצר לאחר מכ� , ואול�?  רעמתורבצו על

   29. האירוע הנזכר נחשב לאות–צירו� מקרי� ותו לא 

נדמה בכל זאת כי , עתידותה לגילוי קשר לספקנות שמפגי� קיקרו בכל הנוגע לי באול�
ה� אכ� פני א� הא� אלו . הדבורי� בסיפור הנדו� מייצגות סימ� חיובי לגורלו של דיוניסוס

 ההשתלטות על סירקוזה אודות עלהנבואה .  השערה אחרתלהעלות אפשר, דעתיל? הדברי�
אי� ספק , מנגד.  דיוניסוסרוד� הבעיני בהחלט באמצעות הדבורי� היא נבואה חיובית המיוצגת

 דוגמת קיקרו י שלילית בעיניו של שמר� רפובליקאתכי עלייתה של עריצות נתפסה כהתרחשו
  )." הנבואהעל"שנת חיבורו של , ס"לפנה 44 בשנת וודאיב(

 
 .ARTHUR STANLEY PEASE & M. TULLI CICERONIS, DE DIVINATIONE Libri Duo (1963)ראו   26
 .285–284' בעמ, 25 ש"לעיל ה, WARDLEלעניי	 השורות הנידונות ראו בפרט   27
28  Cic., divin. 2.31.67. 
 .התרגו� לעברית מ	 המקור הלטיני נעשה בידי המחברת  29
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 את מעוררות התרחשויות העוינות הדבורי� של דבר נדמה כי עבור קיקרו בסופו
 נבואי להפלתו של הסדר החוקתי אות  שה�ובי� מייצגות המוני עבדי� ה�שבי� , רפובליקהה

  regnum(.30(הרומאי המסורתי באמצעות עלייתה של מלוכה 
 זמ� תו�ב. ויי� בתקופת הדמדומי� של אות� מערכי� חברתיי� או חוקתיי�אנו מצ, כלומר

העלאת דימוי הדבורי� וסדריה� ,  סנקהאצל ראינו שכבר יכפי שנראה בהמש� וכפ, קצר
 רהוטה מטאפורה היא תשמש דווקא, יחיד) מל� (שליט והמוכפפי� לי�הממושטר, החברתיי�

  .  ברומאהקיסרותבדבר עלייתה של 

 האד�  החברתי של הדבורי
 ושל בניארגו�ה: קיקרו. ו

, מתוארות הדבורי�, (divin. 1.3.73, 2.31.67) עטו של קיקרו פרי,  לעילשהובאו טורי� הבשני
 אינו מתאר� הואהיות ש,  יותרת לדבורי� שונה ומורכבהתייחסותו אול�. בדמות נחילי�, ככלל

 מכא�. בנה החברתי של בני האד� מטאפורה יעילה למ– מאורגנת ילהפשוט כהמו� אלא כקה
 הטקסטי� של ג� א� מתו� כוונה שונה –וא� מבשר , האד�  חברת בנישל ימוי הוא דהנחילש

   .להל� טקסטי� שנדו� בה� –מתקופת הקיסרות המוקדמת 

Atque ut apium examina non fingendorum favorum causa congregantur, sed 

cum congregabilia natura sint, fingunt favos, sic homines, ac multo etiam 

magis, natura congregati adhibent agendi cogitandique sollertiam.31 

 אלא ,כפי שנחיל דבורי� מתקב% יחד לא לש� עשיית חלות של דבש, ועוד
 כ� – חלות הדבש את ה� מייצרותמשו� היות הדבורי� מטבע� נוטות להתקב% 

בהיות� חברתיי� מטבע� ה� מיישמי� את יכולת , יתר שאתא� ב, בני האד�
   32.העשייה והחשיבה שלה�

 –ס "לפנה 44 שנתשנכתב בשלהי , (De officiis) " החובותעל" זו היא מתו� החיבור פסקה
 ואשר במסגרתו מציג קיקרו את – לעיל נדו� החיבור הקוד� ששל בקירוב התקופהבאותה 

  33. של הצעיר הרומאי החותר לקריירה ציבוריתאליתיהמלצותיו באשר להתנהגותו האיד

 
 ,Roberto Sammartanoעל המטאפורה של הדבורי� במקרה של עלייתו של דיוניסוס לשלטו	 ראו   30

La formazione dell'esercito di Dionisio I. Tra prassi, ideologia e propaganda, in HORMOS – 

RICERCHE DI STORIA ANTICA n.s 270–271 (2010). 
31  Cic., de off. 1.157. 
  .)2003, תרגמהאביבה קציר , יוחנ	 גלוקר מהדיר (102, 157,א על החובותקיקרו   32
 INTRODUZIONE A CICERONE:  כרקע כללי,ראו, לקיקרו "על החובות"להרחבה בדבר תוכנו של   33

21–26 (Emanuele Narducci ed.,1992) ,ראו ג� את חיבורו העדכני והתמציתי . וההפניות ש�
 ROBERTO FIORI, BONUS VIR. POLITICA, FILOSOFIA, RETORICA E DIRITTO NEL DEיותר של 

OFFICIIS DI CICERONE (2011) .  
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 השיא של משבר פוליטי וחברתי חרי� ביקש קיקרו לחזק את הערכי� שבה� האמי� ברגעי
יסודותיה האידאולוגיי� "תכליתו הייתה לאשש ולחזק את . ושלמענ� נאבק מאז ומתמיד

 אדניה� –האימפריה  בהצדקה ההיסטורית של א�הכרוכי� , והתרבותיי� של המדינה הרומית
 ואת תבניות ההתנהגות הפוליטית אשר צריכות להיות – החיי� הרומאיי� של אליי�יהאיד

 34".מושרשות בחיי� הפוליטיי� עצמ�
 הספרותיי� האמצעי� יתר בי�, האד�  קיקרו בבואו לתאר את חברת בניש זה משתמבהקשר

האנושי בחברה ובהצטרפות  ור� את הצמעמידקיקרו . במטאפורת הדבורי�, המשמשי� אותו
  . האד� ני אחרי� במוקד השקפותיו בדבר חברת באד� לבני

 honestum והעוסקת בעיקרה בהתפתחות המושג א ספרהלקוחה מתו� ,  הנדונהבפסקה
ת דבש אלא  חלוליצור כדיאשר אינ� מתקבצי� , טוע� קיקרו כי בדומה לנחילי הדבורי�, )כנות(

, א� יותר מ� הדבורי�, האד� כ� ג� בני,  להתקב% יחדיויתהטבע �יוצרי� אות� בשל נטיית
 היות� מידת לפי האנושית החברה במסגרת למחשבהלהוטי� להקדיש עצמ� לפעילות ו

  natura congregati.(35(חברתיי� מטבע� 
,  טבע�מכוח הדבורי� מתקבצות ומתארגנות יחדיו כי מבהיר המחבר כי יש להדגחשוב

כ� .  חברתיתהתקהלות הדח� הטבעי ללש, ולא הגור�, יא התוצאה של כוורות הבניית�שהרי 
  . האד� ג� בני

היא גלויה ומפורשת ) האד� בי� הכוורת לבי� חברת בני (אד�  בי� דבורי� לבניההשוואה
 אשר השערה מעלה שקיקרו לעובדה חשיבות רבה לייחסאפשר , לדעתי, יתר על כ�. במקרה זה

אינו נובע מגיבושה של ) האד� ומכא� א� של בני(בורי�  של הדקהלות אינסטינקט ההתלפיה
 דוחה את קיקרו נראה כי 1.157 " החובותעל"ב, ואכ�. טבעית תופעה הואאלא , ברית או אמנה

 אשר הדדית ומצדד בהשקפה הסכמה מתקבצי� לקהילות מכוח אד�  בנילפיה אשרהתאוריה 
  . חברתיי�באינסטינקטי� , כדר� הטבע,  מתאפייני�אד�  בנילפיהש

השימוש בדמות� של ,  שנראה להל�כפי.  היבט מרכזי בבנייתו של חיבור זה של קיקרוזהו
 שימוש זה צפוי 36. הפוליטי של קיקרוחזונו את משק� מובנית תהדבורי� כסמל לחברתי!

  . כאשר יוצב על מישור אידאולוגי חדש לגמרי אצל וירגיליוס,  בתו� זמ� קצרלהתהפ�

  ירגיליוסווִ וארו : ולקטיבי של הדבורי� ארגונ� הקעל. ז

 המבנה במטאפורתכדאי להזכיר כי השימוש ,  נעבור לניתוח הטקסט של וירגיליוסבטר�
 היה נפו% בקרב החוגי� האד� עבור בני" אלייאיד" כמודל הדבורי�החברתי של 

 יסבבסש ייתכ� כי היה אחת מהנחות היסוד .האינטלקטואליי� של שלהי תקופת הרפובליקה
די א� נציי� ,  הנוגע למטאפורת הכוורתבכל.  המשמעות שיידו� להל�רבהמבנה האידאולוגי 

  : אחד הטקסטי� המובהקי� ביותר בנושא זה של וארואת לענייננו

 
 .16' בעמ, 33ש "לעיל ה, INTRODUZIONE A CICERONEראו   34
 .ARTHUR R. DICK, A COMMENTARY ON CICERO, DE OFFICIIS 339 (1996)ראו   35
36  MARIO ATTILIO LEVI, AUGUSTO E IL SUO TEMPO 322 (1986).  
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Apes non sunt solitaria natura, ut aquilae, sed ut homines. Quod si in hoc 

faciunt etiam graculi, at non idem, quod hic societas operis et aedificiorum, 

quod illic non est, hic ratio atque ars, ab his opus facere discunt, ab his 

aedificare, ab his cibaria condere. Tria enim harum: cibus, domus, opus, 

neque idem quod cera cibus, nec quod mel, nec quod domus.37 

. האד� אלא דומות לבני, שלא כמו העיטי�,  בעלות טבע מתבודד אינ�דבורי�
הרי שאי� מדובר באותו , ה� דומי� בהיבט זה] מי� עורב[וא� שג� הָק*ִקי� 

 שהרי במקרה הראשו� יש אחוות עמל ובנייה שאיננה מצויה במקרה ,מקרהה
 ומכא� לומדי� בני האד� – הראשו� נמצא תבונה ומיומנות רהבמק; השני
 והמזו� ,עמל, מעו�, מזו�:  שלוש מטלותלפניה�. לאגור מזו�, לבנות, ללעמו

   38. או למעו�לדבשאינו דומה לדונג או 

ארגונ� החברתי של הדבורי� הופ� .  מלא חיוניות וסוגסטיבי ביותרתיאור אפוא לפנינו 
מעל שכ� , אד� הדבורי� מושוות לבני. יטבלמטאפורה יעילה ביותר של חברה בריאה ובנויה ה

וארו מסביר כי , למעשה. ברוח� הקיבוצית)  המתבודדי�עיטי�כ שלא( ה� מתייחדות וללכ
   39. נדמה ממש כאילו אנו קוראי� כא� בכתביו של קיקרו– מתבודדות אינ� מטבע�הדבורי� 

כלומר את הספונטניות המאפיינת את , הטבעיותשוב אנו רואי� את הדגשת יסוד ,  כ�א�
בדר� זו מודגשת ג� הנטייה האנושית המובנית .  אצל הדבורי�הרוח הקהילתית המצויה

 כפי שמציי� וארו בהמש� –אשר במסגרת� כל חבר בקבוצה , למערכות ארגוניות קולקטיביות
אלו ה� בדיוק המרכיבי� : עמל, מעו�, מזו�.  רציונליי�קריטריוני� לפי מבצע מטלה מדויקת –

  .ל וירגיליוסאצ, ת מוגברמידה א� בא�,  נראה מידשאות�

 הולדת הקיסרות:  והיפוכה של מטאפורת הדבורי�וירגיליוס. ח

הכותב בימי , וירגיליוס.  בסיס� יעבודשעל של וירגיליוס תפיסותיוו הנחות היסוד  אפוא היואלו
 מסמלת את "איניאדה"ויצירתו המרכזית ,  בחזונו הפוליטילחלוטי� מקיקרו רחוק ,אוגוסטוס

 –א� ההקשר והכוונות ,  לא רבות חלפו לה�שני�. בו של תור הזהבתהילתו של השליט כמשי
 של המשורר משקפות את המעבר מ� הרפובליקה –המוסריות והספרותיות , הפוליטיות

   .האריסטוקרטית של קיקרו לקיסרות של אוגוסטוס
מבצע , ארווָ  של קיקרו ומזו בהרבה שונה שאינההיוצא מנקודת מוצא , וירגיליוס, למעשה

 מפואר של חברת הדבורי� ייצוג פנינולהמשורר מתווה . פו� של הפרדיגמה הפרשניתהי
)Georg. 4.149–227 (תור הזהב " של המפוארת בתקופה האד�  בניחברתל ומופת דוגמהכ

 
37  .Varr., r.r. 3.16.4–5 
 CATOהסתייעות בתרגו� לאנגלית אצלב, התרגו� לעברית מ	 המקור הלטיני נעשה בידי המחברת  38

AND VARRO, ON AGRICULTURE 501 (William Davis Hooper & Harrison Boyd Ash 
trans.1960). 

 . 10ש "הלעיל , Mantovaniראו  ,לעניי	 יסוד הטבעיות  39
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א� , אד�  בי� דבורי� לבנילאנלוגיה מפנה המשורר 40. מבשר שלטו� אוגוסטוסשעליה" החדש
 החדשה של תקופת לאידאולוגיה המתאי�, גמרי לפי מפתח פרשני חדש לבה משתמש
, וארו המחבר על וס לתאר את ארגונ� החברתי של הדבורי� נסמ� וירגיליבבואו 41.הקיסרות

 שימוש הלעניי� ה�ו) hist. 9.40( ה� לעניי� סיווג� של הדבורי� ליוסשהוא המקור של וירגי
  .האד�  בנילחברת סמלבדימוי של ארגונ� החברתי כ

 29–37( לאור� תקופה ממושכת יחסית נכתב "הגיאורגיקה"זור השירי� המכונה מח, כידוע
 חיבור לבי�) "ה'!ק�ליקה" ג� המכונה השירי�מחזור  ("הֶאקל�ג�ת" חיבורבי� , ) הספירהלפני

ודאות �יצירה זו משקפת מחד גיסא תקופה של אי). "האיניאדה" הידועה ג� בש�( "איניאס"
ומאיד� גיסא את ,  מלחמות האזרחי�של  תוצאותיה�את, טי ברומאפולי�ושל שינוי סוציו
מוקדש לדבורי� , הנוגע לענייננו, ד ספר.  הזהבלתור שיבהל של שלו� אולוגיההקשר שבי� איד

כפי ,  ארגונ� החברתי של חרקי� עמלניי� אלו נקשרדימוי. ומציג בבירור את הזיקה האמורה
 וירגיליוס כמודל לתיאורה של החברה אצלס ונתפ,  האלוהיהממדג� אל , להל�שנראה 

   .בתיאו� מוחלט ע� התעמולה האוגוסטיאנית, אליתיהאיד
 עולה בקנה אחד ע� "גיאורגיקה" הרענ� של הציוויליזציה החקלאית העתיקה בהייצוג

העתיקי� בעקבות השחיתות הנרחבת " מנהגי האבות"שאיפתו של אוגוסטוס להשיב את 
   42.פובליקה תקופת הרבשלהי שפשתה

 מתמקד המשורר בניגוד שבי� זערוריות� של "הגיאורגיקה" זאת בספר האחרו� של ע�
 יו�אצל וירגיליוס נקודות הדמ, למעשה. הדבורי� לבי� הגד!לה האצילית של אורח חייה�

 האד� היחיד אלא אודות על אינה להשיח לקוראיו מטרתו 43; המאקרובהיבטמשמשות לייצוג 
באמצעות תיאור עול� הטבע כפי שהוא ,  אחרותלי�י במ44.אנושי ככלל המי� האודות על

 עולה בקנה הדבר 45.האד�  את ההזדמנות לתאר את חברת בניוס וירגילימנצלמתגל� בדבורי� 

 
 Mario Attilio Levi, Il regno delle api e la ‘Domus Augusta’, 37 LA PAROLAלעניי	 זה ראו   40

DEL PASSATO 345 (1983). 
 Francesco: ראש וראשו	, ומשפטי ראוא� כמודל לארגו	 פוליטי , לעניי	 הדבורי� אצל וירגיליוס  41

Della Corte, v. ape (apis), in ENCICLOPEDIA VIRGILIANA 211 (Istituto della Enciclopedia 
Italiana ed., 1984) I, 	וכ Donald E. W. Wormell , v. apicultura, ibid., 214 והמקורות הנזכרי� 

 FRANCESCO SINI, BELLUM NEFANDUM. VIRGILIO E ILלקריאה נוספת ברוח דומה ראו . ש�

PROBLEMA DEL ‘DIRITTO INTERNAZIONALE ANTICO’ 159 (1991). 
 .MICHAEL VON ALBRECHT, VIRGILIOלסיכו� תמציתי של ספר ד ראו לאחרונה   42

UN’INTRODUZIONE 87–116 (Aldo Setaioli trans., 2012). 
בעיקר לעניי	 הניגוד בי	  ,ALESSANDRO BARCHIESI, VIRGILIO, GEORGICHE 102 (1980) ראו  43

ֵתמה מרכזית , BARCHIESIלדעת , זערוריות הדבורי� לגדולה האצילית של אורח חייה	 המהווה
 . בספר ד

 Thomas N. Habinek, Sacrifice, Society and Vergil’s Ox-born Bees, in CABINET OF THEראו   44

MUSES: ESSAYS ON CLASSICAL AND COMPARATIVE LITERATURE IN HONOR OF T.G. 
ROSENMEYER 209 (Mark Griffith & Donald J. Mastronarde eds., 1990) . ראו ג�Richard F. 

Thomas, The ‘Sacrifice’ at the end of the Georgics. Aristaeus and Vergilian Closure, 86 
CLASSICAL PHILOLOGY 211 (1991).  

 MANFRED ERREN, P. VERGILIUS MARO, GEORGICA,781–1003.ראו " גיאורגיקה" ל'על ספר ד  45
(Band 2. Kommentar, 2003).  
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" ייחודי לחלוטי�" טבע� של דבורי� הוא לפיה אשר, )Büchner(אחד ע� טענתו של ביכנר 
 מדבר רגיליוסי כאשר ו46.של רעיו� המדינה" נושיא� על"ומייצג את הסמל ה, בקרב בעלי החיי�

וירגיליוס מהלל את . הוא אינו מתכוו� לאד� היחיד אלא לחברה האנושית כולה, על הדבורי�
  .  שלה�הפעולה שיתו� אתאת שקדנות� ו, הארגו� של כוורת הדבורי�

 וכפי שצוי� 47,)40פרק , טספר ( ה� אריסטו "גיאורגיקה" בד ספר העיקריי� של מקורותיו
 שהדבוראות קשורה לעובדה ה התמטית של וירגיליוס אינבחירתואול� ). r. r. 3.16(וארו , לעיל
שימש ה� ממתיק במקו� סוכר , שנחשב למתת האל, הדבש( להערכה רבה בקרב הרומאי� זכתה

במקו� זאת באמצעות השימוש בדימוי זה ביקש וירגיליוס לתת ביטוי ). וה� למטרות רפואיות
  48. ולחזונו הפוליטיוגיהאידאולל

הציבה , יחידה במינה בעול� החי,  וההערצה כלפי קהילה חרוצה וממושמעת זוההתפעלות
 חברת בני) מופת( להצביע על כולת� המשורר הזדמנות ליצור דימויי� חדשי� אשר בילפני

  49.תרבות� והאד�

 שלו� שוחרתוחברה , הכוורת, וירגיליוס. ט

   51. קהילת הדבורי�אודות על 50"גיאורגיקה"של וירגיליוס ב את דבריו  אפואנבח�
 את הפואמה בתשבחות למתת יי� מדגיש וירגיליוס כי בכוונתו לסד לספר הקדמה בכבר

 protinus " (דורו� שמימי,  האוורירילדבש ועתה"אי� זה מקרי כי הוא כותב ;  הדבש–האל 

aërii mellis caelestia dona (v. 1) .(אותו ב�ח כי בהמש� עיסוקו בבעלי חיי� יד!המשורר מבטי 

 
46  K. BÜCHNER, VIRGILIO. IL POETA DEI ROMANI 372–373 (Elisabetta Riganti trans., 1986). 
יעקב לור�  (4–1 ,ב759, 10 ספר ג מבחר מ� החיבורי� בביולוגיהתו� ב" על ההיווצרות"אריסטו   47

�. אלא שבלתי סביר הוא ג� שהדבורי� נקבות והקיפני� זכרי�): "ד"תשלה, נמרוד ברי תרג�, עור
�א� הקיפני� ה� חסרי; הרי הטבע אינו מעניק לא� אחת מ	 הנקבות נשק לצורכי שימוש בכוח

 ". ואילו הדבורי� כול	 יש לה	 עוק�, עוק�
48  Sam Van Overmire, The Perfect King Visions of Kingship in Classical Antiquity, 56 

AKROTERION 32 (2011).  
על אודות [נעשה שימוש במושגי� ובתפיסות "המציי	 בחריפות כי , ש�, Van Overmireראו   49

ע� זאת . מתו� תחו� מוכר על מנת להפו� היבטי� מורכבי� יותר של החיי� למובני�] דבורי�
] אשר התייחסו לדבורי�[מחברי� אלו : מודע� לא היה א� ורק תהלי� תתייצוגו של מל� הדבורי� 

כ� זכה המופת למבנה . תו� שימוש בדוגמה טבעית לפי בחירת�, שאפו ג� להשפיע על קוראיה�
 LE GEORIGICHE DI VIRGILIO III–IV 107 ברוח דומה ראו ג�". החברתי לאישור מעול� הטבע

(Francesco Della Corte trans & comm., 1986).  
 – המדגיש כי התדירות ,L.P. WILKINSON, THE GEORGICS OF VIRGIL 260–261 (1969)ראו   50

 ומידת הדיוק בהתייחסויותיו של וירגיליוס לדבורי� ביצירותיו האחרות –עשר אזכורי� �שישה
 .מעידות על כ� שהיה לו עניי	 מיוחד בה	

ש� , (Hyblaeis apibus) 1.54 "אקלוגות"ירגיליוס בראוי להדגיש כי הדבורי� כבר אוזכרו אצל ו  51
 VIRGILIO MARONE, LE BUCOLICHE 158–159על אודותיה	 ראו . נזכרות דבורי היבלאיה

(Alfonso Traina trans., 2012) .זה של דבורי� יופיע שוב ב 	איניאס"ז".  
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,  ואשר ע� נופלו על הפרחי� ע� שחר52,�י אשר הקדמוני� האמינו כי הוא טל משמיהחומר
   53. דבורי� אותומלקטות
 על שמי� של ליקוט סבלני אלא יורד מ� התוצר אינו הדבש וירגיליוס לראות שאצל נית�

 4.30 "אקלוגות" שנית� לראות ג� בכפי, ותפרחי� במהל� הלילה או בשעות הבוקר המוקדמ
)et durae quercus sudabunt roscida mella – " טל דבשייטפו עיקשי�ואלוני�  ("

רעיו� ").  בצו� נקטראי� את התומגדישות" – distendunt nectare cellas (4.164 "גיאורגיקה"וב
, במילותיו של וירגיליוס,  הדבש:aërius)( משלי� את רעיו� האווריריות (caelestis)השמימיות 

   54.ומכא� ייחוסו לְספָרה האלוהית, היינו האלי�, י�ימקורו ה� ברקיע ה� בשוכני שמ

 י של המשורר לדבר בשבחבכוונתו.  הראשו�בטור מתבהרת כבר ד ספר של התמה
–53(לפנינו תיאור של חייה� הקולקטיביי� של הדבורי� : ועולמ� הדבורי� וגידול הדבוראות

לאחר ). 94–88(ותיאור קיצו של הקרב בי� שתי המלכות ) 87–67(הדי מלחמת האזרחי� , )62
בטר� נגיע אל מוקד , )148–95 (הדבוראי של עבודתו אתמכ� אנו מוצאי� תיאור של דבורי� ו

 ראשלאחר שהסביר כי ). 169–153( חייה� המאורגני� של הדבורי� –התעניינותנו בדיו� זה 
ממשי� , יק לדבורי� זכויות טבעיות כגמול על שהזינו אותו בכרתי� העניופיטר האלי�

מקיימות , הדבורי� לבד� מביאות צאצאי� ודרות במשות�. וירגיליוס לתיאור של חיי הדבורי�
 במיוחדנבח� . ויש לה� מולדת ומעו� קבועי�, אורח חיי� המוסדר בכללי� מחמירי� וצנועי�

  : הקטע שלהל�את

Solae communes natos, consortia tecta 

urbis habent magnisque agitant sub legibus aevum, 

et patriam solae et certos novere penates,  

venturaeque hiemis memores aestate laborem 

experiuntur et in medium quaesita reponunt.  

Namque aliae victu invigilant et foedere pacto 

exercentur agris.55 

 
52  .Aristot. Hist. Anim. V, 22, 554 a 4  כי דבש 	יטע 	יהוא יזע השמיפליניוס הזק �)n.h. XI 30 .(

 Armando Salvatore, Lettura del quarto libro delle Georgiche, in LECTURAEלעניי	 זה ראו 

VIRGILIANAE 126 (Marcello Gigante ed., 1982) . 
ידי וירגיליוס  המדגיש כיצד דימוי השמי� שמה� ניגר הדבש תואר על, ש�, Salvatoreראו   53

והשוו אובידיוס . "גיאורגיקה"העוד לפני שעלה בדעתו לחבר את ) 4.30 "אקלוגות"(
, )11.12 "תולדות הטבע"(פליניוס הזק	 , )84 "מכתבי מוסר"(סנקה , )1.12 "מטמורפוזות"(

  .המקשרי� דבורי� לדימוי אלוהי
קה המציי	 כי בעת העתי ,P. VERGILIUS MARO, GEORGICS 29 (J.L. Whiteley ed., 1969)ראו   54

 אמונה טפלה –) roscida mella 4.30 "אקלוגות"והשוו (י� יהאמינו כי דבש ירד כטל מ	 השמ
חרקי� מיקרוסקופיי� מכנימות ומהמופרש , טל דבששנוצרה בשל הבלבול בי	 דבש לבי	 

 . מסוימי� על גבי עלי�
55  Verg. Georg. 4.153–159.  
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מחזיקות יחדיו את מגוריה� במקו� , לבד� מביאות צאצאי� יחדיו] הדבורי� [ה�
ה� לבד� יודעות מולדת .  של החוקשרביטו לפימושב� ומנהלות את חייה� 

עושות את ימיה� בעמל לאגור , בזוכר� את החור� הצפוי, ובקי%, ומגורי קבע
�ומכוח ברית ,  ליקוט המזו�שהרי חלק� משגיחות על. פרי עמל� במחס� משות
   56.של קבע עמלות בשדות

 ):169–162 טורי�(בהתייחס לדבורי� ,  לאחר מכ�ושוב

 […] aliae spem gentis adultos  

educunt fetus, aliae purissima mella  

stipant et liquido distendunt nectare cellas.  

Sunt quibus ad portas cecidit custodia sorti,  

inque vicem speculantur aquas et nubila caeli  

aut onera accipiunt venientum aut agmine facto  

ignavum fucos pecus a praesepibus arcent.  

Fervet opus, redolentque thymo fragrantia mella. 

 דוחסות דבש טהור אחרות; תקוות הע�,  מטפלות בצאצאי�אחרות
ובגורל� של חלק עלה לשמש . מגדישות את התאי� בצו� נקטרו, שבטהורי�

או נוטלות את , ואלו בתור� צופות לגשמי� ולענני� שברקיע, שומרות בשערי�
, ]הזכרי�[או במער� קרב מניסות ממחוזותיה� את הקיפני� , המשא מ� הבאי�

   57.ומתוק ניחוח הדבש מבוש� הקורנית, זוהר כל עמל�. עדר עצל

  :202–197 ובטורי�
 

 
, "האקלוגות"ו "גיאורגיקה"הזה מתו� בדומה למובאות האחרות המשולבות במאמר , תרגו� זה  56

 ע� זאת ראוי לציי	 במקרה זה ובנוגע .לצור� מאמר זה, נעשה בידי המחברת מ	 המקור הלטיני
אצל (רק אצל� : " ג� את התרגו� המובא בגרסה עברית ליצירות אלו–ליתר המובאות האמורות 

� ג� כל הבתי� שבכל כל דור הבני� החדש שיי� לכל כול� במשות� ומשותפי� כ) הדבורי�
רק ה� יודעי� מולדת מהי ואת החוקי� ; וה� חיי� תו� שמירה קפדנית על התחיקה, העיר

בשקדנות , על אחד למע	 הכלל, מתו� דאגה לחור� הממשמש ובא עובדי� ה�; השוררי� בבית�
�פי סדר �אחדי� דואגי� למזו	 ועל. רבה ומשמרי� את ס� התנובה הכללית שבבית כרכוש משות

יוס�  (196 האניידה; הבוקוליקה והגאורגיקהוירגיליוס " (מוסכ� ורבוע עפי� בחו� בכל הסביבה
 .)1996, תרג�) נבו(האוב	 

אחרי� מטפלי� : "197–196' עמב, ש� , )נבו(של יוס� האוב	 , תרגו� אחר. תרגו� של המחברת  57
הודות , הנקי מכל למע	ושוב אחרי� צוברי� את הדבש ; בעתידו של הע�, בתקוותו, בדור הצעיר
על אחרי� מוטל התפקיד לסירוגי	 לצפות בענני . יתרחבו התאי� ככל האפשר, לעסיס שבו

, או כול� ביחד; או לקבל בשער את פני הבאי� ואת משא� שהביאו עימ�, ענני גש�, השמי�
ה ללא הפוגה מתנהלת התעסוק. מ	 האבוסי�, כאותו מי	 עצלני, להרחיק את הדבורי� הזכריי�

  ."הנלהבת ועז הוא ניחוח הקורנית העולה מ	 הדבש
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Illum adeo placuisse apibus mirabere morem,  

quod neque concubitu indulgent nec corpora segnes  

in Venerem solvun taut fetus nixibus edunt:  

verum ipsae e foliis natos, e suavibus herbis 

ore legunt, ipsae regem parvosque Quirites  

sufficient aulasque et cerea regna refigunt.58 

אשר אינ� ,  תתעורר א� אל מול נוהג זה השורר בקרב הדבורי�ופליאת�
או נקשרות , אינ� מפקירות איבריה� למעשה האהבי�, נקשרות בקשרי הנישואי�

 מלקטות את ילדיה� בפיה� מ� העלי� והעשבי� לבד�אלא , בחבלי עמל הלידה
 ומתקנות תקנה, ונתיני� זערוריי�לבד� מקימות מלכי� חדשי� , המתוקי�

  59. הדונגממלכות היכלותל

� :218–212טורי� , ולבסו

[…] Rege incolumi mens omnibus una est;  

amisso rupere fidem constructaque mella  

diripuere ipsae et crates solvere favorum.  

Ille operum custos, illum admiruntur et omnes  

circumstant fremitu denso stipantque frequentes 

et saepe attollunt umeris et corpora bello  

obiectant pulchramque petunt per volnera mortem. 

מיד ישברו ברית , וא� יאבד;  כאחתכול�תהא נפש ,  המל� ישכו� לבטחוכאשר
ו את רשתות ובעצמ� יהרסו את מאגרי הדבש שאגרו בעמל� ויחריב, האמוני�

אליו ייאספו כול� ; לו יראת כבוד�; הוא שומר עמל�. הדונג של חלות דבש�
,  קרובות א� יישאוהו על כת�תי�יולע. ובהמוניה� יסעדוהו, בקהל רוגש

  60.ובמטר פציעותיה� יבקשו את מות� בתהילה,  על גופו בקרבנוובגופ� יג

כי קיומה , למעשה, מדגיש וירגיליוס, 218–153 טורי�, ארו� זה) אקספוזיציה( פתיחה בהיצג
 כפופי� לחוקי� ומוקדשי� שחייה� א�,  על מידותיה� הטובות של הדבורי��של הכוורת נשע

הדבורי� נוהגות לחלוק בבעלות על בית� ועיר� . הנהנית מפרי עמל�, במלוא� לקהילה

 
 & .LE GEORGICHE DI VIRGILIO 150 (Francesco Della Corte trans ראו בפרט, 201לעניי	 טור   58

comm., 1986) .כי הדבורי� ראויות 	להערכה , אד� לא רק להשוואה לבני המחבר מציי �אלא א
ה כי וירגיליוס מבקש להציב את הדבורי� במדרגה יש להודות כי במקרה זה לא נרא. רבה יותר

 הדעתאלא להוקיר את הרומאי� באמצעות השוואת� לחרקי� אלו יצירי , האד� עליונה על בני
 ).rex(והצגת� כאזרחי� האוהבי� את מלכ� , )mens divina(האלוהית 

 . תרגו� של המחברת  59
 . תרגו� של המחברת  60
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consortia tecta urbis, v. 153) –" ת פירות עמל� לאחד א; ")יחדיו חוסות תחת גגות עיר�
  .  ממנוחה משותפתנותוליה

,  את אבני הפינה של חברת מופת זוצגי�החוקי� והמולדת המשותפת מיי, המעו�, הפריו�
 כא� הד לזהות אפשר  61. קיבוציתקומונה המחמירות ביותר של ה הלכותיפי המאורגנת על

 את ערכיה של המזכירי�, "פריו�"ו" חוק"כגו� ,  חדשי��בתוספת מושגי, לדבריו של וארו
לרבות אינטרסי� פוליטיי� , ואת האינטרסי� העיקריי� של וירגיליוס(החברה האוגוסטינית 

   62.)מובהקי�
 Namque aliae victu invigilant et (4.158�159 "גיאורגיקה" להדגיש בהקשר זה כי בראוי

foedere pacto exercentur agris –" כוח ברית של ומ,  חלק� משגיחות על ליקוט המזו�שהרי
 foedus(מציי� וירגיליוס כי הדבורי� מאורגנות במסגרת ברית קבע , )" בשדותתקבע עמלו

pactum(ברית הנכרתת הודות לקבלה – של תפקידי� ועבודה מת מושלחלוקה הקובעת,  ביניה� 
   63.יחיד הערב לה) שליט(הכפופה למל� , מודעת של הסדרי�

 ה� 64)215 טור(של העבודה ) שומר או אפוטרופוס(custos � כ ה� וירגיליוס אצל מוצג המל�
 הדבורי� את ירותעל כ� במותו של הריבו� מפ.  שערב לאחדות שנכרתה מכוח הבריתכמי

–213טורי� ( ביניה� ומשמידות ומחריבות את כל מה שבנו לפני כ� שקשרו (fides) האמוני�
היא , טוס עלייתו של אוגוסע�,  למלחמות האזרחי� אשר נסתיימו זה לא כברהרמיזה). 214

  . ברורה בעליל
טורי� ( והפריו� בחברת הדבורי� הרהוברורה לא פחות היא ההתייחסות לערכי הט, ואול�

 רצהאשר ,  של אוגוסטוסשהועלו ג� ה� על נס במסגרת האדאולוגיה והחקיקה, )209–197
 פוליטיות רפורמות באמצעות, זמנו של רומא  לבי�הקדומה רומא בי� המשכיות ליצור

   65.המשפחה דיני בתחו� בעיקר, מסורתיי�ה ערכי�ה של והחזרת�
,  הזדמנות להלל ולשבח חברה המתאפיינת בכנותוירגיליוסוהכוורת מעניקה ל,  כ�א�

 ע� זאת אב� הראשה של 66.המכבדת את החוקי� ומנהגי האבות, סדרב ופייסנותב, טוהרב
הערבה והשומרת של ערכי� , כות השלטוניתהסמ, מערכת זו טמונה בקיומה של סמכות יחידה

ע� נפילתו של המל� שבי� הכאוס והדחפי� הרצחניי� של דבורה כלפי רעותה לשרור . אלו
   .בקהילת הדבורי�

 
 .373' בעמ, 46 ש"הלעיל  ,BÜCHNERראו   61
 Rachele Hassan, Tradizione giuridica antica e ideologiaעל המשפט אצל וירגיליוס ראו   62

augustea. Un catalogo di dannati nel Tartaro Virgiliano (Aen. 6.608–614), in LA 

REPRESSIONE CRIMINALE NELLA ROMA REPUBBLICANA FRA NORMA E PERSUASIONE 493 
(Bernardo Santalucia ed., 2009) ,וההפניות ש�. 

63  Oliviero Diliberto, v. pactum/paciscor, in III ENCICLOPEDIA VIRGILIANA 918 (Istituto della 
Enciclopedia Italiana ed. 1986).  

  .ש�, Diliberto, v. pactum/paciscorראו   64
 .י	 והילודההוא הכניס חוק נגד ניאו� וחוקי� לעידוד הנישוא, למשל  65
 ,VIRGILIO, BUCOLICHE על המשמעות המשפטית של חברת הדבורי� אצל וירגיליוס ראו  66

GEORGICHE. L’AMORE PROFONDO PER LA TERRA, PER GLI ANIMALI, PER I CICLI DELLE 

NATURA 236, note 2 (Luca Canali intr.& trans., 1992) . 
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 וירגיליוסוהשוואה בי� קיקרו ל.  האינסטינקט הטבעי של הדבורי
על. י

, עניי� רב, לדעתי, מעוררת אחת הנקודהא� יש . ברור התפיסתי בי� וירגיליוס לבי� קיקרו הפער
 הדבורי� של טינקטנסמדגיש קיקרו את האי"  החובותעל"נזכיר כי ב. ואשר ראוי להדגישה

ג� תיאורה של מושבת .  עדריתלהתנהגות טבעה כדר�המניע אות� , )האד� בדומה לבני(
  .בהרבהאינו נבדל מכ� , המתאר אות� כחברתיות מטבע�, הדבורי� אצל וארו

למע� מטרה פוליטית או מכוח , כפי שהודגש לעיל, י� אינ� מתקבצות יחדיוהדבור, כלומר
  .אלא מכוחו של אינסטינקט טבעי, טימשפ�הסכ� מעי�
 מתו� פועלות ואינ� בריתהדבורי� כורתות . מתהפכי� וירגיליוס הדברי� אצל זאת לעומת

� , א� כ�foedere pacto(.67( היה בקיא בה ליוסכפי שעולה מ� השפה המשפטית אשר וירגי, דח
הוא מקור העוצמה הבלעדי � הואלבריתהערב .  ולא צור� אינסטינקטיביבחירה מוצגת לפנינו

   .הברית ג� תתמוטט ותקרוס נופלווב, והראשי
 – אוקטביאנוס אוגוסטוס –קיסר , מל� לעשות לה� בוחרי�ג� אזרחי רומא ,  לזהבדומה

כמו (צנועה ומאוחדת , שאינה מושחתת, תחברה עובד, "אמנה חברתית"הערב לאותה ברית או 
 על, המייצגי�, בכ� יישמרו הערכי� החדשי�).  מבי� וקורא את הסדר של הדבורי�רגיליוסיווש
נקייה , חרוצה: את החזרה לערכי� העתיקי� של רומא המוקדמת,  האוגוסטיניתלה התעמופי

  . מפוכחת ובעלת לכידות פנימית, משחיתות

 רי
 אצל סנקה דבו, לסיכו�הערות. יא

  . פתחנו שבו,  אנו שבי� לסנקהוכ�
,  היללו את הלכידות של חברת הדבורי�מנ�ו של תקופת הרפובליקה המאוחרת אהכותבי�

קיקרו דימה אות� להמו� של עבדי� :  בוא הק%את מבשרהא� ראו בבעלי חיי� אלו אות 
   .או לעלייתה של עריצות, המאיי� על הרפובליקה

 כמובנת האד� ה שבי� חברת הדבורי� המאורגנת לבי� חברת בני ראה את ההקבלסנקה
 את מטאפורת מל� הדבורי� כמופת לשליט ולתמיד בבד קיבע הפילוסו� אחת בד. מאליה

)princeps (ימי בראשית שחי, וירגיליוס לעומתאול� .  לספירהשונהברומא במהל� המאה הרא 
כמי שערב לקיומו של הסדר החברתי " טשלי" נדרש להדגיש את תפקידו של העדיי�ו, הקיסרות

ומשכ� , נטול העוק%( הדבורי� )rex ( של מל�דוגמהאצל סנקה ה, ) הקיסר– רי�מל� הדבו(
 המיועדת, מוסרית� היא יסוד פרדיגמטי בכוונתו הפדגוגית) clementia –מסור למידת הרחמי� 

א� : הטבע אל ָיהימת הפנָ קי, וארולו ולקיקרובדומה , ג� אצל סנקה. לחינוכו של נירו� הצעיר
,  תפיסה שאיבדה מתוקפה– להתקבצות הטבעי אינה מתייחסת עוד אל האינסטינקט זו הפניה

, כלומר.  של עוק% אצל מל� הדבורי�דרו דווקא אל היעאלא –כבר אצל וירגיליוס , כפי שראינו
 י�א של סנקה בתקופה, למעשה. קיסר לרחו��דווקא הטבע הוא המבקש לעשות את המל�
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אלא משתמשי� , "האמנה החברתית" ספק עוד במעמדו של הריבו� המאפשר את מטילי�
, בפעולותיו,  בתפקידיו– והכוורת על מנת לדו� במאפייני השליט רי�בדימוי של הדבו

 .  עליו להפעיל כוחשבו באופ�ולמעשה ,  אחריותותחומיב, תכונותיוב
 משתנה – הדבורי� של בעיקר –זה וכטענתי בחיבור ,  של ממלכת החיותשהדימוי מכא�

.  מוסדיי� ברומא העתיקהשינויי� ע�  בבדבד,  של פחות ממאה שני�במהל� קיצוני שינוי
 של חיבור� להצדקת האידיאלי� שרווחו בזמ� ה� נתפסת ה� כהד לתמורות אלה הכוורת

  68.רות ק% הרפובליקה לייצובה של הקיסשבי� השקט� אי תותי בעולוהכ, הטקסטי� שנדונו כא�
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ליצור את אשליית , נוגע ליכולת שלא להציג תשובה אלא דווקא לצעוד צעד לאחור] לדבורי�
על אודות סדר� המסתורי של אות� חלקי� מתו� השל� הממשיכי� להיות מוצבי� [...] ההגות 

  ." המהותיות ביותר שלנו'השאלות הגדולות'כאחת משוב ושוב 


