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 1עמוד  לתרגם, לצלם, להקליט או להעלות למאגר מידע ללא אישור בכתב מנציג מוסמך של תגליות.אין לשכפל, להעתיק, 

 

 (תורכיה)וס בעיר אפסוס באסיה הקטנה סלקיית רספ
 

ספרים אשר נכתבו על  12,000-ל מאגר של מעלכילה היה, כורתבאפסוס העתיקה, הממוקמת במערב  (Celsus)וס סספריית קל

 הנקראו ה במאה השנייה לספירהתנבנהיא יה הרומית. באימפרשהיו אחד הבניינים המרשימים ביותר  ינההספריה ה .מגילותגבי 

מהווה ההמרשימה המשוחזרת נותרה רק החזית  המפואר של הספרייההבניין מעיר. ל השעל שמו של המושל הרומי לשעבר 

בתקופה  אחד המרכזים הקדומים של ההגות הנוצריתכלמקומה כמרכז לימודי וושל העיר  עושרה התרבותילעדות אילמת 

 הרומית.

 וססאפהעיר 

האימפריה הרומית.  המשך בימיבעיר נמל חשובה בעולם היווני ו ייתהה אהי .יהכורתוף המערבי של על הח תנמצא אפסוס

 קדשמהתפרסמה בתקופה הקלאסית בזכות  עירה .תיהמיקנ ידי בני התרבות לע ,תקופת הברונזהב חלההההתיישבות במקום 

שנת ב הוקם בתחומה, היה זה המקדש הגדול ביותר בעולם היווני והוא אף זכה להימנות על שבעת פלאי תבל.שארטמיס אלה ה

והעיר ירשה בכך את מעמדה של פרגמון  ,ברפובליקה הרומית ,כבירה של הפרובינקיה של אסיהוס סאפ קבעהנ נ"הסלפ 129

סוחרים , מרחבי אסיה הקטנהאליה ו הגיעמהגרים והפכה לקוסמופוליטית  אפסוס. ממלכה עצמאית דומיננטית לפנים ייתההאשר 

, אין אדמיניסטרטיבי מרכזאשר שימשה כית כעיר רומ .תושבים 200,000-אוכלוסייתה מנתה כ. עירבמאיטליה התיישבו רבים 

 יות רבות.ערים רומל ציבוריים שהיה אופייניההמתקנים  דבספרייה ציבורית מרשימה, אח התהדרהשהיא זה מפתיע 

 סאנּוי  מ  ל  ֹוס ּפּוסל  ס ק  יּול  ס יּויּור  טיב  

כדי בנבנתה  פריהס. הויורשי בנייתה הושלמה רק בימיולספירה  114בשנת הספריה הורה להקים את  טיבריוס יוליוס אקווילה

 בין השניםו. קלסוס היה חבר בסנאט הרומי באותה שנה 70בן בהיותו אנוס שמת להנציח את אביו טיבריוס יוליוס קלסוס פולמי

אי על כל לספירה, שם היה אחר 92וס. קלסוס היה גם קונסול ברומא בשנת סהפרוקונסול של אפ הוא היה לספירה 107עד  105

מקום הנצחה וקבורה הולמים לאחד כ וקמהה. הספרייה אפסוסבמבני הציבור, והוא היה אחד מאנשי העסקים העשירים ביותר 

סרקופג שיש תוך ל ל קלסוס, אשר הוכנסשעופרת הארון ולספירה,  117בשנת  המהושל הספריהקמת ה. ירבכירי אזרחי העמ

אפסיס שהיה במרכז הקיר האחורי של הליד  הספריה נקבר מתחת לריצוף ,ת וזרים, ארוס, רוזטוהקשל ני תבליטיםבמעוטר 

 .מקדש למתים, אשר כמותו היו רבים בערים רומיותשהוא  – או הרון לקלסוס . הספרייה הייתה אפוא גם מאוזוליאוםמבנהה

 הספרייה

בצומת המחבר שניים מהרחובות דובר מ אפסוס. העיר ה שלבלב ,השיש חוברס וט  ר  ספריית קלסוס ניצבת בפינת רחוב קֹו

העירונית  לאגורה ההמפוארת שעוצבה בצומת הרחובות ובחזית הספריה, שמשה גם ככניסרחבה ה הראשיים והחשובים בעיר.

לאגורה כניסה ה  השוק המרכזית של העיר.רחבת  -

הייתה מבעד לשער קשתות מפואר עשוי שיש 

. הספרייה היא דוגמה אופיינית לסגנון ומעוטר

בתקופת הקיסר באימפריה שרווח האדריכלי 

 לספירה(, כאשר במיוחד במזרח 138-76אדריאנוס )

חזיתות דקורטיביות במיוחד שהיו  מקובל לעצב ההי

 דומיםמבעלות מספר רב של נדבכים, חלונות 

 ופסלים. על גבי בסיסים שקועים, עמודיםו

מה בהחזית המרשימה של הספרייה, הנשענת על 

, יםמטר 21של  וחברמדרגות ב ששב אליה עולים

שתי  היא בעלתועשירים בפיתוחי תבליט מעוטרת 

זוגות עמודים עם כותרות  וצבו ה ומהקכל ב .קומות

בולטים מחזית הקורינתיות התומכות בארכיטרבים 

ים קדקצרים ו הנהעליו קומהה. העמודים של המבנה

המרכזי של זוג ה .ותר מאלו שבקומה התחתונהי

העמודים תומך בגמלון משולש בעוד שמעל לשני 

. בין הזוגות הצדדיים עוצב מעין גמלון בצורת קשת פחוסה

הבניין והספרייה  חזית. שר אפשר כניסה של אור ואוויר לתוך חלל הספריהא חלון גדולנפער בקומה העליונה  םיכל זוג עמוד

 ההספריחזית 

http://www.tagliot.com/
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על ידי  ההושג זושליה אבצורה חכמה כדי שתיראה רחבה מכפי שהיא באמת.  וכולו, תוכננ

העמודים הצדדיים, הכותרות והקורות היו בנוסף ות ולקקמורה  ניית במת הספריה בצורהב

עם  ת, כל אחלתותד ספרייה היו שלושהחזית ב קטנים מעט יותר מאלו שבמרכז הבניין.

על מהפתח המרכזי היה גדול יותר מהשניים האחרים.  עושר רב.ב םימעוטר שקופיםמ

 ,ארבעה פסלים הדלתות הוקמו נישות ובתוכן הוצבוצדי ל .ותנחלו ופערנפתחי הדלתות ל

 :קלסוסלמושל  כונות האיכות אשר יוחסותארבע  ליהם נכתבו ביווניתע ,בסיסים על גבי

 ה(י  פ  חוכמה )סֹו• 

 יה(י  נֹו)א   ינטיליגנציהא •

 ה(מ  ט  יס  פ  ידע )א  • 

 (הט  ר  ָא) וסריותמ• 

בשיש  שר חופתהא ,רצפההשטח  בסך הכלו רטמ 10.92על  רטמ 16.72פנים הספרייה מידות 

 , נבנההמזרחי , המקביל לקיר החזית המפוארהקיר המערבימרכז ב. מ"ר 180-כ , היהמעוטר

פי המקורות ל ע. פריםסנישות לאחסון ה מבנה נקבעוהקירות ב. חצי עגול אפסיס

ימים היה מקובל אותם ב פרים, כתובים על גבי מגילות.ס 12,000 ההיסטוריים היו בספרייה

ון תרמה לעולם את נייר הפרגמנט, פרגמעיר ה להכין את המגילות מיריעות עור או מפפירוס.

 להוציאםעל פי רוב ותר הבמקום ולא  עיוןלנועדו  ספריםה לספרים.אף הוא  שימשאשר 

  .מהספרייה

חלל לא הייתה קומה שנייה בשהמבנה היה גבוה מאוד וחזיתו עוצבה בשתי קומות אף 

הוקמה מעין מרפסת פנימית בצמוד לקירות החלל של הספרייה, אשר ככל הנראה אך  י.מפניה

על מנת להפחית את הלחות  .עליונההה ומקלנישות בניתן היה לעלות אליה ובאמצעותה להגיע 

 ימהפניבחלל בתוך הקירות.  יםריק לליםח נבנו, היקרים בספרייה בכך להגן על הספריםווליצור טמפרטורת פנים יציבה יותר 

 במוזיאון הארכיאולוגי באיסטנבול. וםיכ מוצג סלפה .בנושל של קלסוס או פסלו פסל, ככל הנראה גומחה גדולה שהכילה  ייתהה

 לספריה.  פרים נוספיםסדינרים לרכישת  23,000של השאיר בצוואתו סכום  בןה

 

פנה לקהל פאולוס השליח באסיה, כאשר  למרכז החשוב ביותר של הנוצרים הקדומים הכוס הפסלספירה, אפ 1-במאה ה

 25,000-, תיאטרון שהכיל כעירהבתיאטרון 

מקומות ישיבה והיה מהגדולים ברחבי 

  האימפריה הרומית.

שריפה בלספירה נהרסה הספרייה  262בשנת 

גותית. עם זאת, החזית הפלישה ה במהלך

שרדה ותיקונים נעשו בספריה בסוף המאה 

וקמה הקטנה  הרביעית לספירה ומזרקה

. ההספרייחזית בהמדרגות  גרם במרכז

וצרית חשובה בעת וס נותרה עיר נסאפ

 הועידהה נערכבעיר . העתיקה המאוחרת

. לספירה 431בשנת  אקומנית השלישיתה

במאה העשירית לספירה, רעידת אדמה גרמה 

. הספרייה נחפרה יהפריסה חזיתלקריסת 

הספרייה שוחזרה על ידי חזית  .1904בשנת 

הפסלים המשלחת האוסטרית שחפרה באתר. 

המקוריים שאיתרו את החזית נשלחו 

 .למוזיאון בווינה ואילו באתר הוצבו העתקים
 3D Warehouse :מתוך ,היפריתלת ממדית של הסה דמיה

 סופיה -החוכמה פסל 
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