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מבוא
חייו ויצירתו של ג'מבטיסטה ויקו

מאת  יוסף מאלי

וזכורים  1670 להורים ישרים  ויקו נולד בנאפולי בשנת  לטוב. אביו ניחן בשמחת חיים, אך אמו נטתה לדיכאון; את התכונות  ג'מבטיסטה   
הללו הם הורישו לילדם. הוא היה נער תאב חיים שלא היה מסוגל לנוח 
הוטח  וראשו  סולם  ממרומי  אחד  יום  נפל  שבע  בן  בהיותו  אולם  לרגע. 
ברצפה. מעוצמת המכה נותר חסר הכרה ובלא תנועה במשך חמש שעות. 
גרמה  הפגיעה  נותר שלם.  פניו  עור  אך  נחבל,  גולגלתו  הימני של  צדה 
לנפיחות גדולה, והילד איבד דם רב עקב חתכים פנימיים. לנוכח הפגיעה 
ברקה ובהתחשב בפרק הזמן הממושך שבו היה שרוי בחוסר הכרה קבע הרופא 
שטיפל בו כי הילד ימות או, במקרה הטוב, יחיה אך ייוותר מוגבל בשכלו. 
בחסדי האל לא התממשה אף אחת מהקביעות, אולם עקב התאונה הזאת 
ורגזן, שתי התכונות המאפיינות בני אדם  ויקו להיות איש עגמומי  הפך 
שחשיבתם מקורית ומחמירה כאחת, לפי שהם מסוגלים, בזכות מקוריותם, 
לתפוס דברים במהירות הבזק, ועם זאת סולדים, בשל חומרת מזגם, מחידודי 

לשון ומהתחכמויות אחרות.1

במילים הללו פותח ויקו את האוטוביוגרפיה שלו, ללמדנו כי תולדות חייו, 
כמו תולדות האנושות כולה, ראשיתן ב"נפילה". העובדה שהילד ויקו נפל, 
המדף  על  שניצב  ספר  אל  להגיע  כדי  עליו  שטיפס  מסולם  הנראה,  ככל 
יותר את ההקבלה לסיפור  העליון בחנות הספרים של אביו, מעצימה עוד 
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המדע החדש יב

גן העדן, שאף בו נגרם האסון עקב תאוות־יתר לידע ולהנאות החיים. רק 
פרט אחד קטן, עובדתי, מקלקל קמעא את הסיפור האמיתי: לאמיתו של דבר 
נולד ויקו בשנת 1668. החוקרים העוסקים בוויקו ובכתביו העלו השערות 
שונות ביחס לטעות זו: האפשרות כי חשש שמא דבק בו חשד )שהיה רווח 
למדיי בתקופתו( שנולד מחוץ למסגרת הנישואין אינה סבירה, שכן הוא היה 
השישי מבין שמונה ילדים במשפחתו. פאוסטו ניקוליני מעלה את הסברה כי 
בהטעיה זו ניסה ויקו לקצר את תקופת ההחלמה מהנפילה, כדי שלא ייווצר 
חלילה הרושם שהפגיעה במוחו הייתה חמורה וממושכת יותר.2 עם זאת, כיוון 
שתיקון כרונולוגי מעין זה אופייני לוויקו ולספרו המדע החדש, ניתן לשער 
כי השגיאה האסטרטגית הזאת במשפט הפתיחה לסיפור חייו נועדה לתכלית 
מסוימת: שמא ביקש ויקו, מתוך אותה הקבלה שמצא או שהמציא בין תולדות 
חייו לתולדות האנושות, ליצור מחדש את סיפור חייו כ"מיתוס" שהתאריכים 
ההיסטוריים המדויקים ושאר הפרטים העובדתיים מאבדים בו את חשיבותם 
כך,  האירועים?  יותר של  והכללית  העמוקה  במשמעות  עיקרו  כיוון שכל 
מכל מקום, ניתן לפרש סעיף זה ברוח דבריו של בנדטו ְקרֹוֶצ'ה, שטען כי 

באוטוביוגרפיה שלו יישם ויקו את עקרונות המדע החדש בתיאור חייו שלו.3
בסגנונו ובתכניו האזוטריים מעיד אפוא קטע הפתיחה לאוטוביוגרפיה 
וניסח את  על מחברו כפי שתפס את עצמו — כהוגה דעות שלא רק גילה 
עקרונות היצירה ה"מיתו־פואטית" של התרבות האנושית, אלא אף מימש 
אותם ביצירתו שלו. כפי שהעיד ויקו על עצמו, הוא אכן היה מלומד גדול 
ורבגוני, ומעל לכל — מקורי מאין כמוהו, לפחות בשיטותיו, גם אם לא תמיד 
והחברה  הרוח  למדעי  ויקו  של  הגדולה  תרומתו  כי  ובדעותיו.  באמונותיו 
ההיסטוריה;  או  החברה  האדם,  של  מודרנית  בתיאוריה  אינה  המודרניים 
ביחס לכל אלה היה ויקו אדוק באמונתו הקתולית. המדע החדש שלו נועד 
הכופרים  כנגד  ולהוכיח  הקודש,  כתבי  של  הישנות  האמיתות  את  לאשש 
ֵּבייל, כי ההשגחה  ופייר  המודרניים מסוגם של מקיאוולי, הובס, שפינוזה 
העליונה היא שכיוונה מאז ומעולם את מעשי האדם, את חיי החברה ואת 
תהליכי ההיסטוריה.4 ואולם, בניגוד למלומדי הכנסייה דוגמת האב בוסואה 
ושמרנים אחרים שהגנו על הדֹוגמה הקתולית בדוגמטיות, ניסה ויקו לא רק 
להגן על עיקרי האמונה הקתולית מפני המתודולוגיה המדעית החדשה של 
באמצעותה: עם כל איבתו להוגי הדעות  ה"כופרים" אלא אף לעשות זאת 
הסקפטיים והביקורתיים של זמנו הבין ויקו כי הדרך היחידה להתמודד עימם 
המדעיות  התורות  כל  כנגד  כן,  על  המודרניים.5  למושגיהם  להיזקק  היא 
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יגחייו ויצירתו של ג'מבטיסטה ויקו

החדשות, הוא פיתח "מדע חדש" אלטרנטיבי של האדם, החברה וההיסטוריה, 
הרי  האלוהית  ההשגחה  יד  מכוונת  אלה  כל  שאת  אף  כי  ההנחה  שעיקרו 
"העולם החברתי הזה הוא בוודאי מעשה ידי אדם, לכן אנו יכולים — ובעצם 
באופניה השונים של התודעה האנושית  לגלות את עקרונותיו  חייבים — 
עצמה" )סעיף 331(. בספרו המדע החדש יבהיר ויקו מהם אותם "עקרונות" 
מכוננים של העולם החברתי וכיצד השכיל לגלותם באופני הביטוי השונים 
של התודעה האנושית — במושגים ובמנהגים, בטקסים ובמיתוסים, ובכל שאר 
"המסורות העממיות" שיצרו את התרבות האנושית של כל האומות וממשיכות 

לשמר אותה.6

ב

על אף כל כשליה, האוטוביוגרפיה של ויקו נותנת בידינו את המידע הטוב 
הוסיף לאוטוביוגרפיה  זכרו  1731. אחד ממוקירי  חייו עד שנת  ביותר על 
)הוא מת ב־1744(, ואף כלל בה  ויקו  פרטים על שנות חייו האחרונות של 
תיאור בלתי נשכח של הלווייתו שהתדרדרה לפארסה מקברית. סיפור חייו 
נאפולי  בעיר  ומת  חי  נולד,  הוא  המובנים.  בכל  ודל  פשוט  הוא  ויקו  של 
שבדרום איטליה. למעט כמה שנים בצעירותו שבהן שימש מורה פרטי לילדיו 
של אציל מקומי בטירה שבקרבת העיר, לא עזב את נאפולי במשך כל ימי 
חייו. עם זאת, ראוי לציין שעובדה זו כשלעצמה אינה מעידה בהכרח כי ויקו 
היה "פרובינציאלי", שכן בימי חייו של ויקו הייתה העיר נאפולי, על חצי 
מיליון תושביה, אחד ממרכזי התרבות התוססים באירופה. מכל מקום, ויקו 
לא הצליח לפרוץ את גבולות העיר: למרות כל מאמציו לפרסם את שמו ואת 
כתביו ברחבי אירופה הוא נותר אלמוני לגמרי מחוץ לאיטליה. התרגומים 
הראשונים של המדע החדש )לגרמנית ולצרפתית( התפרסמו בעשור השלישי 
האיטלקית  המהדורה  הופעת  אחרי  שנים  כמאה  התשע־עשרה,  המאה  של 

הראשונה.7 
לאחר הנפילה בילדותו נאלץ ג'מבטיסטה ויקו לבלות שלוש שנים בביתו, 
והוא ניצל אותן היטב לקריאה וללימוד בעזרת הספרים שמצא בחנותו של 
ויקו מעיד על אביו אנטוניו שהיה מסור לחינוכו, וחרף דלותו דאג  אביו. 
להשיג עבורו את הספרים הנדרשים, על פי רוב בהשאלה מהלקוחות שלהם 
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ספר רביעי

על תהליך התפתחותן של האומות
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]הקדמה[

915 ועתה, מכוח עקרונותיו של מדע זה כפי שנקבעו בספר הראשון, ומכוח 
מקורותיהם של כל העניינים האלוהיים והאנושיים של האומות הפגניות, 
"על החכמה הפיוטית"; לאחר  וגילינו אותם בספר השני,  שתרנו אחריהם 
שבספר השלישי מצאנו כי האפוסים של הומרוס הם שני אוצרות בלומים 
הלוחות"  "שנים־עשר  לחוק  בדומה  יוון,  אומות  של  הטבעי  המשפט  של 
שכבר הוכחנו בזמנו את היותו עדות כבדת משקל למשפט הטבעי של אומות 
לאטיום — בעזרת כל האורות הפילוסופיים והפילולוגיים האלה, ובעקבות 
הנצחית  האידיאלית  ההיסטוריה  אודות  על  לעיל  שהצגנו  ה"אמיתות" 
245-243[, נוסיף ונתאר בספר רביעי זה את תהליך התפתחותן   ,146-144[
זה  כך  כל  והשונים  הרבים  מנהגיהן  כל  על  האומות,  שכן  האומות.  של 
מזה, מתפתחות באופן אחיד ובהתמדה בהתאם לשלושת העידנים השונים 
עידן  האלים,  עידן  אלה:  של  לדבריהם  המצרים,  של  בעולמם  שהתחלפו 

הגיבורים ועידן בני האדם ]52[. 
זו אכן מונחת ביסוד קיומן של האומות, בשרשרת  עוד נראה שחלוקה 
ונשנות כל העת בחיי  ותוצאות החוזרות  ובלתי פוסקת של סיבות  עקיבה 
מיני  נגזרו שלושה  אלו  ִמְטָבעים  מיני טבעים.  בהתאם לשלושה  האומות, 
אורחות חיים; מחמת אורחות חיים אלו קיימו העמים שלושה מיני משפט 
טבעי; וכתוצאה משיטות משפט אלו נוסדו שלושה מיני משטר אזרחי, כלומר 
שלושה מיני מדינות. ומשבאו בני האדם בברית החברה האנושית, כדי לשתף 
את חבריהם בכל העניינים הרמים הללו המסתעפים לשלושה ראשים, נוצרו 
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שלושה מיני לשונות ושלושה מיני אותיות; וכדי לבסס ]את המדינות[ על 
נוצרו שלושה מיני משפטנות, המסתמכים על שלושה מיני סמכות  הצדק 
ועל שלושה מיני זכות ונזקקים לשלושה מיני שפיטה. מיני משפטנות אלו 
משקפים שלוש מגמות חיים האופייניות לזמנים שונים, מגמות שהאומות 
מתנהלות לפיהן בכל מהלך חייהן. כל החטיבות האלה, המסתעפות לשלושה 
ראשים, יחד עם רבות אחרות המשתלשלות מהן ושתוזכרנה בהמשך דברינו 
בספר זה, סופן להוביל אל אחדות כללית אחת, הלוא היא האחדות של דת 
המאמינה באל משגיח: אחדותה של הרוח המעצבת והיוצרת את עולם האומות 
שלנו. דברים אלו כבר נידונו לעיל זעיר פה זעיר שם, ואילו במקום זה נציג 

את סדר השתלשלותם.
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]חלק ראשון[

שלושה מיני טבעים

916 מכוח תעתועי הדמיון הגוברים במלוא עוזם אצל מי שבינתו רפה יותר 
היה הטבע ]האנושי[ הראשון טבע פיוטי או יוצר, ויּותר לנו לומר — אלוהי, 
נפש,  בעלות  אלוהיות  סובסטנציות  של  הוויה  לגופים  שיווה  הוא   שכן 
וזאת — בהתאם לתפיסתו העצמית. זה היה טבעם של המשוררים־התיאולוגים, 
שאלה  בזמן  הפגניות  האומות  כל  אצל  ביותר  הקדמונים  החכמים  שהיו 
נשענו כולן על האמונה באלים המיוחדים שלהן, אומה אומה ואלוהיה. מכל 
ומפלצתי; אבל תעתועי הדמיון  זה טבע פראי לחלוטין  היה  בחינה אחרת 
גרמו לבריות להתיירא עד מוות מהאלים שהם עצמם יצרו בדמיונם. מכך 
היחיד  היא האמצעי החזק  נצחיות: האחת, שהדת  השתלשלו שתי תכונות 
לריסון אופיים הפראי של העמים; האחרת, שהדתות קוצרות הצלחות כשגם 

מנהיגיהן מכבדים אותן בסתר לבם. 
917 הטבע השני היה טבע הרואי. הגיבורים חשבו שמוצאו מן האלים, 
כי האמינו שהאלים עושים כל דבר והחשיבו עצמם לבניו של יופיטר מאחר 
פי  על  החשיבו  האנושי1  למין  השתייכותם  בשל  ניבוייו.  בעזרת  שנולדו 
אינטואיציה נכונה את הטבע ההרואי למקור האצילות הטבעית, ובזכותה היו 
לנכבדי גזע האדם. הם התפארו באצילותם הטבעית וראו בה יתרון על פני 
האחרים, שנטשו את השיתוף החייתי הנתעב ]בנשים[ כדי להיחלץ מהקטטות 
התמידיות שנגרמו בעטיו, ובאו לחסות במקלטיהם: וכיוון שהללו באו אליהם 
כשהם חסרי אלים, החשיבו אותם לחיות. וכבר דּנו לעיל בכל אחד משני 

הטָבעים האלה ]449, 508, 561-553[.



המדע החדש 386

© כל הזכויות שמורות

918 הטבע השלישי היה הטבע האנושי, הטבע התבוני וממילא הצנוע, 
המיטיב ובעל ההיגיון, המקבל כחוקיו את המצפון, את התבונה ואת החובה 

המוטלת עליו.
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]חלק שני[

שלושה מיני אורחות חיים

919 אורחות החיים הראשונים ספוגים היו לגמרי ברוח דתית של יראת 
שמים, כדוגמת אורחותיהם של ֶדאּוָקליֹון ופיָרה כפי שהיו מיד אחרי המבול, 

על פי הסיפור ]79, 523[.
920 אורחות החיים השניים התאפיינו ברגזנות ובהקפדה ]על ענייני 

כבוד[, כפי שמסופר על אורחותיו של אכילס ]667, 786[. 
ונלמדים  בחותם המחויבות,  החיים השלישיים טבועים  921 אורחות 

מתוך שימת דגש בחובות האזרחיות.
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]חלק שלישי[

שלושה מיני משפט טבעי

922 המשפט הראשון היה אלוהי, ומכוחו האמינו בני האדם שהם וכל אשר 
להם קיימים בזכות האלים, על פי הסברה שהאלים הנם הכל או שהם העושים 

את כל הדברים. 
זה  היה  אבל  הכוח —  דהיינו משפט  הֶרואי,  היה  השני  923 המשפט 
כוח שלפניו כבר באה הדת, שרק היא יכולה לשים גבול לכוח כשאין חוקים 
לפיכך התקינה  לכך.  מועילים  אינם  אלו  או כשחוקים  לריסונו,  אנושיים 
באמת  יאמינו  מטבעם,  האכזריים  הקמאיים,  שהעמים  העליונה  ההשגחה 
וכן שיעריכו את  טבעי,  באורח  הכוח  עם  וישלימו  בדתות שלהם  ובתמים 
הזכות על פי ההצלחה, שעל אודותיה נועצו בניבויים, מאחר שעדיין לא היו 
מסוגלים לחשיבה תבונית. משפט הכוח האמור הוא משפטו של אכילס, הׂשם 

את מלוא זכותו על חוד חניתו.
924 המשפט השלישי הוא המשפט האנושי, והתבונה האנושית בשיא 

התפתחותה היא המוָרה אותו.
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]חלק רביעי[

שלושה מיני משטר

925 המשטרים הראשונים היו אלוהיים )היוונים לבטח היו קוראים להם 
"תיאוקרטיים"(, ובמסגרתם האמינו בני האדם שכל דבר מצּווה מפי האלים. 

היה זה עידן האורקלים — הדבר העתיק ביותר הרשום בדפי ההיסטוריה. 
הֶרואיים, דהיינו אריסטוקרטיים — הווי  926 המשטרים השניים היו 
אומר: "משטרי נכבדים", בהוראת "חזקים ביותר" ]586[. ביוונית הם נקראים 
גם "משטרי הֵראקלידים", דהיינו משטריהם של בני זרע הרקולס, במשמעות 
"אצילים" — והלוא בתקופה הקדמונית היו משטרים כאלה בכל רחבי יוון, 
ואחרי כן שרד מהם המשטר הספרטני. עם אלה נמנים גם "ממשלי הקּוֵרטים", 
שאותם גילו היוונים פזורים בכל רחבי סאטורניה, הלוא היא איטליה העתיקה, 
וכן בכרתים ובאסיה ]593[; וכזה הוא "ממשל הקוויריטים" של הרומאים — 
ממשל של כוהנים נושאי נשק המתכנסים באסיפה ציבורית ]594[. במשטרים 
אלו הוגבלו כל הזכויות האזרחיות למסדרי הגיבורים השליטים, מפאת יתרונו 
של הטבע האצילי הנעלה, שנחשב לנובע ממוצא אלוהי, כפי שאמרנו לעיל 
]917[. לפלבאים, שנחשבו לבעלי מוצא חייתי, הוענקו רק הזכות לחיים וזכות 

החירות הטבעית.
927 המשטרים השלישיים הם האנושיים. מפאת שוויון הטבע האנושי 
התבוני — טבעו של האדם לפי עצמיותו — במשטרים אלו זוכים הכל לשוויון 
בתוקף החוקים, כי כולם נולדו חופשיים בעריהם. כך קורה בערים החופשיות 
העממיות, שבהן מזוהים כל אזרחי העיר או רובם עם כוחות הצדק של העיר, 
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שבהן  במונרכיות,  קורה  וכך  העממית;  החירות  אדוני  הם  שכאלה  ובתור 
השליטים היחידים מעניקים בתוקף חוקיהם שוויון לכל הנתינים, אלא שכוח 

הנשק נתון כולו בידיהם ולכן רק הם עצמם נהנים ממעמד ייחודי בחברה. 
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אגיס ה־3, מלך ספרטה   592, 668, 
1021 ,985

אגממנון   191, 425, 517, 585, 597, 
 ,782 ,708 ,683 ,680 ,667 ,611

1058 ,968 ,801 ,786 ,783
אגריקולה, גנאיוס יוליוס   644

אגתוקלס, הרודן שליט סירקוזה   517
אדם   13, 51, 310, 371, 381, 401, 

1079 ,430
אדריאנוס   39, 1023

אובאלדי, באלדו דלי־   627, 657, 988, 
1077

אובויה   760, 789
אוביאדו אי ואלדס, גונזלו הרננדז דה־   

517
אובידיוס   467

אּוּבים   778
אוגוסטוס   29, 47, 287, 292, 372, 

 ,1001 ,996 ,995 ,969 ,909 ,517
1104 ,1088 ,1084 ,1008 ,1007

אוגוסטינוס הקדוש   38, 80, 88, 175, 
668 ,425 ,366

אוגיאס   561
אוגיגוס   296

אוגיגיה   89, 750
אוואנדר הארקדי   307, 440, 762, 764, 

772 ,771 ,766
אוונטינוס   1051

אוונטינוס )ההר(   112
אוזביוס   54, 83, 169, 222, 382, 465, 

1099 ,901 ,515
אוטוכתוניים   370, 531
אולדנדורפ, יוהן   1085

אולוס קייקינה   1001
אולימפוס )ההר(   4, 89, 399, 712, 

955 ,750 ,742 ,726
אולימפיאדה   3, 371, 733

אולפיאנוס   320, 322, 569, 575, 578, 
 ,990 ,978 ,949 ,641 ,633 ,582

1079 ,1023 ,1007
אומאיוס   683

אומפאלה   657, 1076
אוניברסיטת ז'נבה   334

אוסה )ההר(   399, 712
אוסוניוס, דקימוס מאגנוס   447

אוסטיה   736, 770
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אופס   586, 587, 588
אוקיאנוס   17, 22, 47, 63, 375, 724, 

1095 ,753 ,742 ,736
האורוות של אוגיאס   561

אוריאדות   437
אוריאה   433, 859

אוריגנס   227, 465
אורידיקה   72

אוריפידס   786, 906, 911, 968
אורליוס, מרקוס   44

אורניה   365, 381, 391 
אורפיאוס   59, 79, 80, 81, 93, 128, 
 ,647 ,625 ,614 ,523 ,427 ,336
 ,735 ,734 ,721 ,694 ,661 ,659

901 ,890 ,745 ,744
אורקוס )המפלצת(   635

אורקוס )הדס(   604, 688, 717, 718
האותיות הרּוניות   430

אזופוס   91, 424, 425, 426, 499, 559
אטאלנטה   653
אטיארכוס   546

אטיליוס רגולוס, מרקוס   668
אטיקה   71, 423, 592, 635, 655, 751, 

1031 ,1028
אטיקוס, טיטוס פומפוניוס   335, 397, 

1109
אטלנטיס   431

אטלס   59, 93, 726, 750, 751
אטלס )ההרים(   712, 726, 750

אטלס )הנהר(   750
אטרוריה   305, 487, 559, 604, 668, 

1033 ,769 ,759
אטריאוס   545, 680

איאקס, בן טלאמון   559, 1033
אידנתירסוס   48, 99, 435, 488, 490, 

745 ,604 ,535

ִאיֹו   656
איוב )הספר(   465, 544, 963

איולה   657, 1076
איזיס   469

איטליה   29, 70, 77, 86, 93, 117, 
 ,439 ,438 ,433 ,427 ,370 ,160
 ,486 ,485 ,483 ,482 ,464 ,462
 ,535 ,531 ,529 ,525 ,506 ,487
 ,611 ,602 ,595 ,594 ,593 ,545
 ,706 ,699 ,642 ,640 ,624 ,613
 ,762 ,759 ,752 ,743 ,735 ,732
 ,778 ,775 ,772 ,771 ,770 ,769
 ,957 ,926 ,909 ,817 ,803 ,786
 ,1034 ,1018 ,1002 ,974 ,965

 ,1074 ,1063 ,1059 ,1058 ,1051
1095 ,1086

איי הארכיפלג היווני   760
אייאוליה   724, 753

אייאטס   760
אייגאיון   437

אייליאנוס, קלאודיוס   79, 469, 854
אייניאס   86, 307, 432, 512, 546, 
 ,742 ,721 ,716 ,660 ,611 ,558

773-770 ,764 ,761
אייסכילוס   906, 910, 911

איכסיון   583, 649, 719
אילוס   296

איליום   296, 432
איליריה   935

האימפריה הביזנטית   466
אינאכוס   75, 79

איסוקרטס   592, 678
איסיפילוס   87

איפיגניה   191, 517, 968
איפיטוס )ראה איסיפילוס(

אירוס   654
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אירופה   25, 50, 67, 224, 287, 300, 
 ,471 ,470 ,438 ,435 ,369 ,303
 ,645 ,643 ,582 ,531 ,525 ,485
 ,778 ,760 ,750 ,748 ,743 ,658
 ,1062 ,1056 ,1051 ,1002 ,803

 ,1085 ,1080 ,1078 ,1077 ,1066
1095 ,1094 ,1092 ,1086

איריס   514
אירלנד   615

איתקה   634, 683, 736, 856
אכאיה   530, 643, 748, 1017 

אכילס   27, 243, 403, 432, 585, 597, 
 ,681 ,673 ,667 ,654 ,617 ,611
 ,726 ,724 ,712 ,708 ,693 ,683
 ,786 ,783 ,782 ,781 ,750 ,742
 ,868 ,809 ,801 ,797 ,794 ,793
 ,966 ,934 ,923 ,920 ,908 ,879

1059 ,1058 ,977
אכרון   719

אל השינה   967
אלאצ'י, ליאונה   788, 989

אלבה לונגה  )אנשי אלבה(   75, 76, 
 ,771 ,770 ,645 ,641 ,595 ,532

1021 ,963
אֵלי היער )פאונים(   464

האלים המאנים   715
אלינג, לורנץ  אינגוואלד   428, 935

אלכסנדר הגדול   46, 103, 243, 297, 
1023 ,441

אלכסנדריה   47-46, 89
האלפים   117

אלקינואוס   786, 789, 795, 870, 879
אלקמנה   508

אמדריאדות   437
אמוליוס   76, 641, 645

אמפיון   81, 338, 523, 615, 647, 661, 
901 ,734

אמפיון איש ֶמִתיְמנָה   906, 908, 910, 
911

אמפיטריון   858
אמפיפוליס   612

אמפריסוס )הנהר(   1059
אמריקה   89, 170, 375, 435, 437, 

 ,542 ,538 ,517 ,488 ,486 ,470
 ,841 ,658 ,582 ,562 ,557 ,546

1095 ,1033
אנגליה   517, 548, 644
אנדימיון   80, 528, 730

אנדרוטיון   79
אנדרומדה   635

אנדרוניקוס, ליוויוס   438, 471
אנטונינוס פיוס   1023

אנטילים   334
אנטינואוס   558

אנטנור   86, 660, 761
אניוס   450, 464, 471, 478, 517

אנכארסיס   100, 128, 745
אנכיזס   512

אנתאיוס   614, 618, 653, 721, 1065
אסטראיה   713, 733, 1042

אסיה   48, 59, 77, 86, 301, 369, 435, 
 ,762 ,760 ,736 ,658 ,624 ,594

 ,1051 ,926 ,803 ,778 ,776 ,770
1091

אסיה הקטנה   44, 743, 789
אסכולת פריז   159

אסקלפיוס   98, 749
אפולו   79, 80, 97, 98, 317, 449, 646, 

 ,536 ,535 ,534 ,533 ,512 ,508
 ,580 ,568 ,565 ,542 ,538 ,537
 ,714 ,689 ,651 ,647 ,615 ,614

1059 ,1021 ,783 ,734 ,730
אפולודורוס   564

אפוליה   1056
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אפיון   66, 429, 440, 788, 819, 850
אפיוס קלאודיוס העיוור   81, 661, 734

אפימנידס   901
אפיקורוס   5, 130, 135, 179, 335, 
 ,696 ,630 ,499 ,345 ,342 ,338

 1109
אפירה   781

אפלטון   12, 47, 59, 80, 95, 100, 
 ,296 ,253 ,227 ,131 ,130 ,102
 ,398 ,384 ,379 ,365 ,364 ,338
 ,469 ,444 ,437 ,431 ,412 ,401
 ,522 ,515 ,504 ,503 ,499 ,473
 ,634 ,629 ,588 ,547 ,525 ,523
 ,745 ,720 ,714 ,691 ,639 ,636
 ,913 ,879 ,853 ,820 ,780 ,753

 ,1022 ,1021 ,1005 ,982 ,962 ,950
 1109 ,1097 ,1087 ,1041

אפריקה   44, 93, 334, 369, 435, 543, 
 ,778 ,750 ,748 ,658 ,644 ,636

1051
האקדמיה באתונה   46

אקוויליוס, גאלוס   969, 993
אקוסטה, חוסה דה־   337

אקטאיון   528
אראטוס איש סולי   756

אראטוסתנס   755
ארבוס   717

ארגונאוטים   545, 760
ארגוס   75, 611, 656, 680, 957

ארגוס )מפלצת בעלת מאה עיניים(   
656

ארוס   508, 513, 515
אריאדנה   611, 635

אריאופאגוס   590, 592, 678
אריאנים   1048
ארידנוס   752

אריה )המזל(   733

האריה הנמאי   540, 543, 733, 734
אריוסטו, לודוביקו   817, 856

אריכתוניוס )בנו של דרדנוס מלך 
טרויה(   742
אריסטאיוס   901

אריסטו   103, 163, 227, 267, 269, 
 ,429 ,424 ,401 ,384 ,363 ,271
 ,501 ,499 ,487 ,455 ,444 ,433
 ,638 ,636 ,620 ,611 ,588 ,582
 ,820 ,816 ,809 ,708 ,685 ,668
 ,962 ,959 ,906 ,891 ,838 ,824

 ,1042 ,1029 ,1026 ,1022 ,1021
1101 ,1079

אריסטופנס   808, 906, 911
אריסטיאס   94

אריסטידס הצדיק   191, 243, 592
אריסטרכוס המדקדק   855, 860

ארכילוכוס   912
ארם נהריים   298, 377, 736

ארמידה )דמות מיצירה אפית של טאסו(   
856

ארמיניה )דמות מיצירה אפית של 
טאסו(   856

ארנו, אנטואן   334
ארס   592, 778

ארסמוס מרוטרדם   679
ארץ הקודש   559

ארקדיה   307, 762, 770, 771, 772
אשור   34, 48, 55, 60, 62, 74, 298, 

738 ,737 ,467 ,317
אתונה   26, 29, 46, 52, 71, 86, 92, 
 ,422 ,416 ,414 ,285 ,284 ,102
 ,537 ,500 ,499 ,469 ,426 ,423
 ,616 ,612 ,592 ,590 ,561 ,542
 ,855 ,853 ,806 ,776 ,769 ,620

 ,1022 ,1001 ,1000 ,992 ,968 ,904
1107 ,1043 ,1040 ,1031 ,1028
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אתוס )ההר(   750
אתיופיה   59, 435, 546, 1090

אתנה )ראה מינרבה(   423, 590, 592, 
616

"באר השבועה" )הכוונה לבאר שבע(   
527

בארוניוס, צ'זארה   94, 989
בארטולוס מסאסופראטו   960, 1029, 

1054
בבל   93

בודה, גיום   1074
בודן, ז'אן   663, 665, 952, 1009-

1084 ,1062 ,1060 ,1019
בויאוטיה   72

בויארדו, מתיאו מריה   817, 856
בויס, הקטור   435
בולדוק, ז'אק   374

בוקאצ'ו, ג'ובאני   526, 564
בוקסדורף האב, יוהנס   94

הבורגונדים )שושלת מלכים(   961
בוריאס   742

בורקהרט, הבישוף של וורמס   479
בושאר, סמואל   62, 440, 711, 772

בזיליקה )בזיליוס(   1002

ביד   169
בייל, פייר   334, 1110

בייקון, פרנסיס   80, 163, 359, 384, 
654 ,499

בייקר, תומס   422, 466
בית פיסיסטרטוס )שושלת שליטים(   

856 ,855 ,854 ,853
בלונה   562, 590

בלרופון   433, 541, 543, 565, 713, 
859

בני ישראל )ראה גם עברים, יהודים(   
1017 ,530

בני נוח   195, 301
בקכוס   508, 543, 565, 747, 906, 910
בקכנטיות )חסידותיו של האל בקכוס(   

659
בקמן, כריסטיאן   430

ברבריה   636
ברבריות   637

ברוטוס, לוקיוס יוניוס   26, 105, 108, 
 ,664 ,663 ,627 ,517 ,316 ,285

1019 ,1015 ,668 ,665
ברוסוס )כוהן בבלי(   59

ברוקר, יעקב   647
ברזיל   334

בריאריאוס   437
בריסון, ברנבה   979

בריסיאיס   597, 667, 708, 783, 786, 
1058

הברית האייטולית   1092
הברית האכאית   1092

ברנגר, מתיאס   471
בתולות וסטליות   549

גאלוס אקוויליוס, גאיוס   969, 993
גאליה   93, 517, 538, 582, 594, 624, 

957 ,668 ,657 ,643
גאלנוס   45, 227, 401, 444

ג'אמבולרי, פייר פרנצ'סקו   305
גביאי   435

גבעת היאניקולום   112
גבעת הקפיטול   550, 644, 688, 958
גולץ, הוברט )יוברטוס גולציוס(   491

גונתר   471, 817
גופרדו )גוטפריד מבויון(   205

גורגונה   423, 542, 713
גורגיאס איש ליאונטיני   459, 462, 

469
גורל )מונח סטואי(   387
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גותים   369, 420
גטי, העם ה   746

גיברלטר   726, 750, 755
גיזת הזהב   542, 545

גייטקר, תומס   401
גיניאה   337

גלאבריו, מאניוס אקיליוס   469
גליוס, אולוס   97, 227, 525, 638, 961

גן עדן   430
גנגס   546

גנואה   29, 1018, 1094
גנימדס   80, 515, 565

גרוטיוס, הוגו   135, 310, 313, 318, 
 ,493 ,395 ,394 ,350 ,338 ,329

1109 ,1002 ,972 ,662 ,553
גרונוב, יעקב   285

גרמניה   29, 32, 153, 170, 369, 375, 
 ,471 ,470 ,458 ,452 ,445 ,435
 ,536 ,529 ,517 ,507 ,485 ,479
 ,594 ,584 ,559 ,556 ,546 ,545
 ,643 ,637 ,636 ,624 ,618 ,608
 ,985 ,961 ,841 ,778 ,766 ,671
 ,1033 ,1018 ,1014 ,992 ,988

 ,1093 ,1077 ,1066 ,1056 ,1051
1094

גרמניקוס   44, 85
גרציות   569, 604

גרקכוס, המשפחה   115, 276, 288, 
949 ,595 ,592 ,289

דאבוס   967
דאוקליון ופירה   65, 79, 296, 338, 

919 ,901 ,734 ,523
דאיי, הקרדינל פייר   169, 740

דאסיה, אנדרה   856
דארס מפריגיה   84

דדלוס   634, 635

דוברובניק   29, 1018, 1094
דודונה, האורקל של   100, 745

דומיטיאנוס   243
דיאבולוס   1036

דיאנה   80, 317, 528, 534, 535, 536, 
782 ,730 ,724 ,714 ,690 ,670

דידו   78, 611, 660
דיו כריסוסטומוס   308, 309, 312, 

1107 ,525 ,437
דיו קאסיוס   44, 308

דיוגנס לארטיוס   780, 906
דיודורוס מסיציליה   47, 52, 53, 100, 

1099 ,435 ,166 ,125
דיומדס   86, 761, 781, 800

דיון איש סירקוזה   1087
דיוניסיוס מהליקרנסוס   284, 285, 

586
דיוניסיוס העריץ   1087

דיוניסיוס הקדוש איש האריאופאגוס   
45

דיס )פלוטו, אל השאול(   546, 721, 
723

דיקטיס איש כרתים   84
דלּות   406

דלמטיה   29, 1018, 1094
דלפי, האורקל של   100, 745

דמאראטוס איש קורינתוס   307, 440
דמודוקוס   901
דמטריוס   447

דמטריוס העברי מפאלרון   94
דנאה   80, 548

דנאוס   75, 656, 660
דנובה   752

דנטה אליגיירי   485, 564, 786, 817, 
938

דניאל, ארנו )טרובדור מימי הביניים(   
438
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דנמרק   961, 1079, 1083, 1092
דפנה   80, 553, 538

דקיוס מוס האב, פובליוס   668
דקיוס מוס הבן, פובליוס   668
דקמווירים )ראה ועד העשרה(

דקרט, רנה   706
דרדנוס   296
דרדניה   789

הדרדנלים   789
דרואידים   93, 517

דריאדות   437
דרייווש   48, 99, 435, 488, 535, 604

דרקון   284, 423, 469, 500, 542, 592, 
679 ,616

הובס, תומס   179, 338, 553, 1109
הוגו, הרמן   428

הודו   47, 93, 300, 435, 549, 803, 
1091

'הוועד הקדוש של נאפולי'   1082
הוטינגר, יוהנס היינריך   94

הוטמן, פרנסואה   437, 600, 606, 
1079 ,1035 ,1063 ,1057 ,1017

הומרוס   4, 6, 7, 23, 27, 28, 41, 66, 
 ,156 ,97 ,94 ,90 ,89 ,86 ,84 ,67

 ,391 ,384 ,365 ,338 ,221 ,174
 ,438 ,437 ,433 ,432 ,429 ,399
 ,498 ,447 ,446 ,443 ,442 ,440
 ,541 ,533 ,530 ,521 ,508 ,503
 ,557 ,554 ,548 ,547 ,546 ,545
 ,590 ,585 ,579 ,576 ,564 ,559
 ,629 ,624 ,617 ,611 ,604 ,596
 ,673 ,667 ,659 ,652 ,643 ,634
 ,708 ,707 ,696 ,691 ,681 ,680
 ,726 ,724 ,715 ,714 ,712 ,709
 ,755 ,754 ,753 ,750 ,742 ,735
 ,939 ,915 ,914-780 ,772 ,756

 ,1017 ,1005 ,967 ,962 ,955 ,950
1082 ,1059 ,1058

הונגריה   445, 778
הונים   462, 778

הוראטיים   641, 963
הורטיה   641, 963, 1022, 1078, 1079

הורטיוס )אחד האחים ההוראטיים(   
 ,662 ,641 ,590 ,521 ,500 ,268
 ,1078 ,1036 ,1022 ,1021 ,966

1081 ,1079
הורטיוס פלאקוס, קווינטוס )המשורר(   

 ,463 ,388 ,381 ,344 ,233 ,100
 ,806 ,804 ,657 ,568 ,567 ,502
 ,891 ,856 ,838 ,824 ,809 ,807
 ,938 ,912 ,910 ,909 ,908 ,906

1034
הורטיוס קוקלס   559, 759, 1003

הידאספס   546
הידרה   540, 542, 543, 734

הירקאניה   543
היין, תומס   445

היינריך ה־1, המכונה "צייד הציפורים"   
1014

הימנאיוס   508, 513, 713
היפוקואון   858

היפוקרטס   98, 499, 857, 906, 914
היפוקרנה   534

היפרבוראים   100, 745
הירונימוס )הקדוש(   103, 465, 935, 

1048
הליוגבלוס   797
הליודורוס   435
הליקון, ההר   97
הלמודיוס   1057

הלנה   79, 512, 534, 611, 641, 708, 
963

הלנוס בן דאוקליון   70, 79, 734, 1017
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הלנים   70, 643, 1017
הלספונטוס   789

הספרוס   743
הֶספרידות )בנותיו של אטלס(   540, 

751
הֶספריה   546, 734

הר סיני   396
הראקלידים )בני הראקלס. ראה גם 
הרקולס(   77, 423, 433, 592, 

926 ,678 ,618 ,593
הרה )ראה יונו(

הרודוטוס   7, 52, 90, 97, 98, 100, 
 ,746 ,546 ,442 ,435 ,103 ,101
914 ,867 ,858 ,857 ,847 ,748

הריוט, תומס   337
הרמוגניאנוס   550, 982

הרמונדורים   955
הרמס )ראה מרקורי(

 הרמס טריסמגיסטוס הזקן   59, 66, 
 ,416 ,412 ,209 ,207 ,79 ,68 ,67
 ,615 ,605 ,493 ,483 ,432 ,427

 737
הרמס טריסמגיסטוס הצעיר   74, 79, 

128
הרקולס   3, 4, 14, 25, 47, 53, 59, 77, 

 ,199 ,198 ,196 ,93 ,87 ,82 ,80
 ,514 ,508 ,486 ,371 ,307 ,200
 ,546 ,543 ,541 ,540 ,536 ,517
 ,605 ,604 ,592 ,563 ,561 ,558
 ,658 ,657 ,653 ,642 ,618 ,614
 ,745 ,734 ,733 ,726 ,721 ,659
 ,765 ,764 ,762 ,761 ,751 ,750
 ,802 ,777 ,775 ,772 ,771 ,766
1077 ,1076 ,1065 ,1034 ,926

וארו, מרקוס טרנטיוס   6, 14, 25, 40, 
 ,175 ,158 ,97 ,88 ,62 ,59 ,52 ,47

 ,442 ,437 ,366 ,364 ,284 ,196
 ,735 ,722 ,658 ,642 ,598 ,568

1046 ,1045 ,990 ,761
הוולגטה   585

וולטורנו   1056
וולטיוס, הרמן   990

וולקן   317, 549, 564, 579, 680, 690, 
724 ,713 ,691

ויטבורן, ריצ'רד   337
ויטס, הרמן   44

ויי   641
ויינסברג   972

וילאני, ג'ובאני   564, 766
ויליאם מאפוליה   471, 817

ויסקונטי, משפחת   542
וירגיליוס   338, 379, 389, 391, 407, 

 ,555 ,553 ,546 ,536 ,514 ,478
 ,696 ,657 ,648 ,635 ,604 ,558

 ,1034 ,801 ,732 ,721 ,717 ,716
1059

וירג'יניה   337
וליוס פאטרקולוס, גאיוס   97

ולריוס פובליקולה, פובליוס   1014
ון־דר־דרישה, יאן )יוהנס דרוזיוס(   517

ון־דר־קון, פטר )קונאיוס(   20, 94
ון־הרן, אוטו   44, 93, 100, 745

ון־חורפ, ז'אן   430
ון־לאט, יוהנס   435

ון־לינסחוטן, הוגו   337
ונוס )האלילה(   80, 317, 447, 448, 
 ,689 ,604 ,579 ,569 ,565 ,562

796 ,781 ,730
ונוס )כוכב הלכת(   730
ונציה   29, 1018, 1094

וסטה   317, 549, 690, 722, 776, 958
ועד העשרה   81, 284, 285, 422, 566, 

1107 ,1001 ,661
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ועידת ארל   479
ועידת בראגה   479

זאוס   447
זאלמוכסיס   746

זאסיוס, אולריך   960
זכירה   699, 819

זמזומים   371
הזמן   730

זנון   5, 499, 630, 1109
זפירוס   724, 742

זרתוסטרא   55, 59, 62, 74, 79, 100, 
 ,737 ,711 ,440 ,427 ,298 ,128

745 ,739
הזִקנה   407

חבשים   658
החגיגות הכלל־אתונאיות   854

חוק הורטיוס   112
חוק הורטנסיוס   112

"חוק המלוכה" של טריבוניאנוס   1007, 
1084

החוק הסאלי   657, 961, 988, 989, 
1077 ,992

חוק פאפיוס־פופאיוס   603
חוק פואטליוס   26, 38, 105, 115, 

 ,1017 ,659 ,658 ,612 ,604 ,158
1088 ,1069 ,1066 ,1065

חוק פובליליוס   26, 38, 104, 105, 
 ,420 ,415 ,158 ,115 ,113 ,112

1088 ,1006 ,945 ,620 ,612
חוק פורקיוס   425

החוק של פלקידיוס   987, 995
חוקי ווקוניוס   987
חוקי פוריוס   987

חכמי לשון הקודש   465

החכמים המסתגפים   93
חם   13, 62, 63, 195, 301, 369, 371, 

736 ,373
חניבעל   117, 594, 644

טאיגטוס )ההר(   566
טאנאקוויל   989

טאניס   557
טאסו, טורקואטו   205, 1003

טולוס הוסטיליוס   268, 419, 500, 
 ,1079 ,1078 ,1021 ,662 ,521 ,501

1081
טוסקנה   365, 620, 732, 817

טורמאייר, יוהנס   1051
טורפן, הבישוף של פריז   159, 817

טחו   546, 644
טטרים   582, 658, 1090

טיבר   517, 566
טיבריוס )הקיסר(   243, 304, 1008

טיבריוס קורונקאניוס   1086
טיטיוס )הענק(   387, 503, 719

טיטן )ראה פרומתיאוס(
טלמכוס   590, 629, 662, 683

טנאוס   48
טנטלוס   580, 583, 719

טקיטוס, קורנליוס   21, 29, 44, 47, 
 ,307 ,292 ,183 ,170 ,121 ,85

 ,420 ,379 ,376 ,375 ,369 ,337
 ,507 ,481 ,479 ,470 ,440 ,435
 ,556 ,546 ,545 ,536 ,529 ,517
 ,608 ,603 ,594 ,585 ,584 ,559
 ,671 ,645 ,644 ,643 ,637 ,618
 ,979 ,955 ,778 ,775 ,763 ,737
 ,1008 ,1004 ,1001 ,992 ,985

1084 ,1079 ,1066 ,1061 ,1019
טרוגוס פומפיוס   717



531מפתח שמות

© כל הזכויות שמורות

טרויזנים   612
טרטוליאנוס   62

טרטרוס )הנהר(   79
טריגו, ניקולה   50

טריטון   558
טריסינו, ג'ובאני ג'ורג'יו   438

טרנטום   116, 304, 307, 422, 763, 
771 ,769

טרנטיוס   80, 388, 566, 703, 808, 
967 ,955 ,819
טרנסילבניה   778

טרקוויניוס, בני משפחת )טרקווינים(   
1019 ,855 ,664 ,279 ,108 ,26

טרקוויניוס סופרבוס   26, 316, 435, 
1015 ,664 ,619 ,517

טרקוויניוס פריסקוס   96, 307, 316, 
1050 ,1030 ,664 ,619 ,517 ,435

יאמבליכוס   68, 207, 208, 227, 401, 
444 ,431 ,412

יאסון   79, 82, 611, 634, 736, 760
יהודים )ראה גם בני ישראל, עברים(   

169
היהודים הירושלמים   94

יובנאליס   592
יוון   70

יוון האסיאתית )הכוונה לאסיה הקטנה(   
743 ,742 ,17

יווני־דורי )הדיאלקט(   526
יוחנן ה־8, האפיפיור   989

יוליאנוס, סאלוויוס   39, 1023
יוליוס קיסר   170, 243, 369, 388, 
957 ,677 ,644 ,637 ,636 ,517

יוליסס   38, 86, 403, 425, 437, 447, 
 ,585 ,576 ,558 ,547 ,516 ,503
 ,654 ,648 ,634 ,629 ,615 ,590

 ,715 ,712 ,688 ,683 ,667 ,660
 ,781 ,761 ,757 ,755 ,743 ,736
 ,856 ,809 ,801 ,789 ,786 ,784
 ,939 ,934 ,881 ,879 ,870 ,868

982
יונו   80, 317, 511, 514, 515, 540, 
 ,650 ,649 ,587 ,586 ,579 ,554
 ,967 ,933 ,734 ,713 ,656 ,652

985
יוניה   90, 303, 305, 554, 869

יוסטינוס   48, 100, 517, 717
יוסטיניאנוס   984, 993, 995, 1002, 

1086 ,1037
יוסף   601

יוספוס פלביוס   49, 54, 66, 94, 126, 
 ,788 ,465 ,440 ,438 ,429 ,396

858 ,850 ,839 ,819
יופיטר   14, 398, 433, 447, 448, 473, 

489
יחזקאל )הספר(   542

הים האגאי   635
הים האדום   47

הים האזובי   757
הים האטרוסקי   759, 772

הים היֹוני   743
הים הפיניקי   297, 736, 750

הים השחור   760
הים התיכון   20, 22, 47, 63, 736, 760

יעקב   526
היער הנמאי   3, 4, 371, 733

יפטוס   61, 70
יפן   542, 549, 1091

יפת   13, 62, 63, 195, 301, 369, 371, 
736 ,373

יצחק   526
ישו   816, 948
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ישעיה )הספר(   94
ישעיהו )הנביא(   94

כאוס   688, 717
כאלקיס   760

כוהני הדת )הודיים(   549
כורש   47, 475

כיוס   612
כייריאה   80
כיירמון   45

כימרה   541, 543
כינוס אלווירה   1014

כלקדונים   612
כנבוזי   546

הכנסייה   479, 948, 1014, 1051
כסנופון   47, 103, 336, 515

כסנתוס   437
כסרכסס   750
ֵּכף ָמֵלָאה   755

כף פלורום   636
כרונוס   3, 73, 732

כריבדיס   437
כריסיאיס   783

כריסס   783
כרתים   77, 469, 593, 594, 624, 635, 

926 ,763 ,760 ,655
כשדים   32, 43, 49, 50, 54, 55, 57, 
 ,317 ,298 ,126 ,100 ,93 ,60 ,59

 739 ,737 ,727 ,474 ,440 ,435

לאביאו, אנטיסטיוס )הצעיר(   996
לאביניה   611
לאומדון   858

לאטיום   52, 73, 154, 160, 284, 306, 
 ,517 ,452 ,440 ,437 ,405 ,307
 ,588 ,569 ,561 ,550 ,535 ,532
 ,759 ,736 ,728 ,660 ,613 ,594

 ,771 ,770 ,769 ,764 ,763 ,762
1085 ,1031 ,915 ,904 ,772

לאיסטריגונים   756
לאפירר, איזק דה־   50

לאפיתים   649
לאציוס, וולפגנג   300, 736

לדה   80, 512, 534, 568
לוב   803

לוטופאגים )אוכלי הלוטוס(   755
לומברדוס, פטרוס   159

לונגינוס, דיוניסיוס   387, 447, 703, 
 ,868 ,866 ,856 ,817 ,803 ,780

890
לוקאניה   96

לוקה   29, 1018, 1094
לוקיליוס, גאיוס   448

לוקינה )ראה יונו(   
לוקרטיה   26, 664

לוקרטיוס   191, 634, 968
לטונה   535

ליבוניה   479
ליוויוס, טיטוס   17, 38, 86, 93, 114, 

 ,433 ,307 ,285 ,284 ,160 ,117
 ,561 ,532,521 ,500 ,499 ,488

 ,612 ,595 ,594 ,592 ,587 ,567
 ,658 ,654 ,649 ,647 ,620 ,619
 ,777 ,771 ,763 ,668 ,665 ,664

 ,1019 ,1001 ,966 ,945 ,944 
 ,1066 ,1056 ,1036 ,1030 ,1022

1078
ליטא   1079

לייבניץ, גוטפריד וילהלם פון־   347
לינוס   81, 647, 661, 734, 901

ליפס, יוסט   470, 955
ליקאמבס   912

ליקורגוס   67, 284, 469, 500, 1107
ליקיאום   46
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לירה   615
לליוס, גאיוס )הצעיר(   191, 967

לנגביין, ג'ררד   856
לנגובארדים   961, 1002

לסקארבו, מרק   517
לפלנד   479

לקדאימון )ראה ספרטה(   
לקטנטיוס פירמיאנוס   54, 94, 188, 

396 ,382 ,375
לתי )הנהר(   717

מאביון, ז'אן   485
מאוריטניה   93

מאלינקרוט, ברנהרט פון־   428, 935
מאניוס קפיטולינוס, מרקוס   592, 668

מאנליוס, טיטוס  טורקוואטוס, בנו נדיב 
הלב   517, 668

מאנליוס, טיטוס  טורקוואטוס, המכונה 
"השתלטן"   517, 668

מארס )האליל(   80, 317, 448, 560, 
 ,730 ,662 ,596 ,592 ,579 ,562

782 ,781 ,778 ,746 ,744
מארס )כוכב הלכת(   730

מבוך   635, 760
המגדלור של אלכסנדריה   89

מדוזה   541, 614, 616, 734
מדי   48

מדיאה   611, 760
המדע החדש, הנוסח הראשון המודפס 

)ויקו(   6, 28, 33, 35, 63, 161, 
 ,986 ,624 ,492 ,462 ,452 ,445

1064
מודסטינוס, הרניוס   110, 554, 598

המוזיאון האלכסנדרוני   46
מולך   191, 517

מומיוס, לוקיוס   643
מונסון, אולוף   430

מונסון, יוהנס   430
מוסאיוס   81, 647, 661, 734, 901

מוסלמים   334
מוסקבה   582, 658, 1090

מורהוף, דניאל גיאורג   471
מוריאה )ראה פלופונסוס(

מוריאה הלבנה   748
מורני, פיליפ דה־   517

המזלות   87, 733
מזרח   44, 48, 59, 62, 224, 427, 435, 

 ,737 ,736 ,728 ,711 ,447 ,441
758 ,738

המזרח הרחוק   1091
המחוזות המאוחדים )מדינות הולנד(   

1092
מטיוס פופטיוס   1021

מטפיזיקה )דמות "בציור הפתיחה"(   2, 
41 ,5

מידאס   580, 649
מיזיס   967

מיזנוס   558, 732
מילנו   542

מינוטאורוס   635, 655
מינוס   469, 500, 634, 635, 655, 736, 

760
מינרבה   80, 304, 317, 423, 542, 

 ,592 ,591 ,590 ,589 ,579 ,562
 ,781 ,734, 652 ,629 ,616 ,596

782
מיתרידאטס   760

המלחמות הפוניות   43, 86, 101, 117, 
 ,817 ,668 ,665 ,471 ,279 ,274

1091
מלחמת טרויה   79, 84, 86, 296, 425, 

 ,585 ,559 ,555 ,541 ,437 ,432
 ,708 ,667 ,660 ,643 ,641 ,634
 ,781 ,772 ,770 ,761 ,736 ,735
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 ,873 ,865 ,803 ,789 ,786 ,783
1059 ,963 ,881 ,876

מלחמת פלופונסוס   101, 665
מנזר סן לורנצו באברסה   1056
מנזר סן לורנצו בקפואה   1056

מנלאוס   86, 641, 660, 708, 761, 963
מננדרוס   808, 906, 911

מנניוס אגריפה, מרקוס   424, 499
מנתון   46, 222, 361, 515, 605, 733, 

846 ,844
מסאלה, מרקוס ולריוס   525, 568, 598

מסעי הצלב   1049
מצר מרמרה   760

מצרי מגלן   338, 369
מצרים   3, 9, 14, 19, 20, 31, 32, 34, 

 ,51 ,50 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43
 ,62 ,59 ,58 ,57 ,56 ,54 ,53 ,52
 ,90 ,89 ,85 ,83 ,74 ,68 ,67 ,66

 ,128 ,126 ,103 ,100 ,99 ,95 ,93
 ,209 ,208 ,207 ,173 ,158 ,146
 ,369 ,361 ,317 ,303 ,224 ,222
 ,416 ,413 ,412 ,399 ,396 ,382
 ,437 ,436 ,435 ,432 ,430 ,427
 ,467 ,443 ,441 ,440 ,439 ,438
 ,515 ,493 ,487 ,483 ,476 ,469
 ,594 ,591 ,557 ,548 ,546 ,542
 ,688 ,660 ,656 ,605 ,604 ,601
 ,803 ,761 ,738 ,737 ,728 ,727

915 ,844
מקדוניה   750

מקיאוולי, ניקולו   1003, 1109
מקסימוס מצור   469

מקסיקו   337, 435
מקרוביוס   499, 1050

המרובינגים )שושלת מלכים(   1084
מרוקו   749, 750, 1090

מרטיני, האב מרטינו   50

מריוס, גאיוס   286, 1001
מרים הבתולה   816

מרסיאס   647, 1021
מרקורי   24, 89, 317, 437, 483, 541, 

 ,680 ,629 ,615 ,606 ,605 ,604
 ,757 ,750 ,734 ,730 ,717 ,713

967 ,786
מרקיוס, אנקוס   736, 769, 770, 771

מרשם, ג'ון   44, 58, 66
משה   16, 44, 68, 94, 396, 465, 481, 

794 ,601 ,585
המשוררים הפרובנסלים   438

מתייוונים   94

נאיביוס   471
נאפולי   

נאפולי, הממלכה   526, 1082
נאפולי, העיר   304, 529

נאפיאות   437
נביאי העברים   95, 948

הנגוס של אתיופיה   1090
נגרופונטה )ראה אובויה(
נוח   13, 298, 369, 371

נומה פומפיליוס   93, 418, 769, 803, 
876 ,865 ,855

נומיטור   76, 641, 645
נומנטיה   644, 645, 971, 1088

נורבגיה   1079
נורמנים   559, 961, 1033

ניגידיוס פיגולוס, פובליוס   227
ניו אינגלנד   337

ניוטון, אייזק   347
נילוס   546
נימפה   528

נינוס, מלך אשור   55, 736, 737
נירון   243, 797, 1008

נירנברג   29, 1018, 1094
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נמרוד   62, 371
נסוס   658, 802

נסטור   432
נפטון   317, 402, 491, 629, 634, 714, 

967 ,753 ,736 ,724
נצרות   68, 95, 169, 179, 223, 310, 
 ,961 ,948 ,636 ,602 ,365 ,334

 ,1055 ,1051 ,1049 ,1048 ,1047
1110 ,1094 ,1092 ,1091 ,1056

סאבוי   988, 1077
סאטורן )האליל(   3, 73, 80, 154, 191, 

 ,588 ,587 ,549 ,517 ,464 ,317
 ,732 ,730 ,723 ,713 ,665 ,593
990 ,957 ,776 ,739 ,736 ,734

סאטורן )כוכב הלכת(   730, 739
סאלרנו   559, 1033

סאמניום   668, 1056
סאנשז, פרנסיסקו   455

סבינים   379
סגונטום   117, 644

סואידס   97, 469
סווטוניוס   372, 517

סוזיאס   967
סולה, לוקיוס קורנליוס   286, 1001

סולון   92, 100, 284, 414, 415, 424, 
1107 ,1043 ,904 ,636 ,426

סולפיקיוס, סרוויוס   284
סומז, קלוד דה־  )סלמסיוס(   47

סופוקלס   906, 911
סוקרטס   102, 191, 336, 424, 499, 

1040 ,911 ,906 ,808 ,504
סוריה   34, 49, 305, 467, 776, 778

סחאוטן, יוסט   337
סחוק, מרטין   50, 169, 430, 858

סטואה   46
סטואיקנים   130, 227, 335, 342, 345, 

706 ,585 ,387
סטיכס   527, 546, 714

סטראבון   45, 71, 296, 401, 634, 772, 
847

סיאם   337
סיבארים   612

סיבילה   381, 464, 558, 721, 757
הסיודוס   97, 856, 901

סיזיפוס   583, 719
סימו   967

סין   32, 48, 50, 54, 83, 99, 126, 303, 
 ,542 ,470 ,462 ,435 ,427 ,423

1091 ,1090 ,935 ,616
סיציליה   86, 516, 636, 735, 756, 

803
סיקולים   778

סירינגות   467
סירינכס   467, 649

סיריס   304
סירנה   648

סירקוזה   86, 1087
סלבים   935

סלדן, ג'ון   310, 313, 318, 329, 394, 
1109 ,974 ,972 ,517 ,493 ,395

סלוסטיוס   425, 668, 775, 776, 778, 
1079

הסלע הטארפיאי   668, 1021
סמוס   612, 743

סמלה   508
סנאט   1062, 1078, 1080, 1081

סנאצארו, יאקופו   1059
סניי, ברנרדו   620

סנכוניאתון   83, 440, 442
סנקה   337, 789, 1096

ססוסטריס ה־3   48, 85, 737
ספונד, אנרי דה־   989

ספינכס   648
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ספנסר, ג'ון   44
ספפו   703

ספרד   117, 438, 482, 485, 486, 517, 
 ,743 ,645 ,644 ,557 ,546 ,537

1061,1051 ,1014 ,1002 ,957 ,778
ספרטה   67, 284, 285, 423, 433, 469, 

 ,645 ,619 ,566 ,562 ,529 ,500
 ,985 ,926 ,678 ,670 ,668 ,664
1107 ,1022 ,1021 ,1019 ,1000

סקאיוולה, גאיוס מוקיוס   668
סקאיוולה, קווינטוס מוקיוס   284

סקאליג'ר, ג'וזף יוסטוס   430, 740
סקאליג'ר, יוליוס צזר   384, 455, 551, 

807 ,785
סקוטלנד   435

סקילה   437
סקיפיו איימיליאנוס אפריקנוס, 

פובליוס קורנליוס   644, 971, 
1088

סקיפיו אפריקנוס, פובליוס קורנליוס   
1101 ,967 ,243 ,191

סקיפיו נאסיקה סראפיו, פובליוס 
קורנליוס   115

סקיתיה   17, 32, 43, 48, 50, 54, 56, 
 ,517,516 ,435 ,126 ,100 ,99 ,83

957 ,604
סקמנדרוס   437
סקנדינביה   430

סקסוניה   430, 778
סקסטוס אייבוטיוס   1001

סקסטיוס סקסטימוס, לוקיוס   592
סרה   1090

סרוויוס )פרשן של וירגיליוס(   14
סרוויוס טוליוס   25, 93, 96, 107, 108, 

 ,613 ,612 ,604 ,420 ,307 ,111
 ,654 ,653 ,640 ,620 ,619 ,618

 ,1065 ,1062 ,989 ,772 ,769 ,763
1076 ,1072 ,1069

סרצנים   559, 1033, 1048

עבר   1017
עברים )ראה גם בני ישראל, יהודים(   

 ,54 ,53 ,51 ,50 ,44 ,43 ,16 ,13 ,9
 ,167 ,166 ,165 ,126 ,95 ,94 ,68
 ,301 ,298 ,256 ,223 ,172 ,168
 ,371 ,365 ,350 ,334 ,329 ,313
 ,441 ,433 ,430 ,401 ,396 ,372
 ,527 ,526 ,481 ,465 ,448 ,445
 ,658 ,557 ,555 ,548 ,542 ,530

1094 ,1017 ,948
על ספרי השנים של הבואיים )אוונטינוס(   

1051
עמודי הרקולס   712, 726, 750

הענקים   61, 170, 171, 172, 193, 
 ,374 ,373 ,372 ,371 ,370 ,369
 ,528 ,520 ,504 ,503 ,502 ,399
 ,712 ,670 ,555 ,535 ,531 ,529

1030 ,734
עקרונות המשפט האוניברסלי )ויקו(   26, 

 ,317 ,284 ,155 ,109 ,102 ,29
612 ,598 ,462 ,448 ,422

ערב   462, 466, 557, 712, 796
עשו   585

פאבר, אנטואן   410, 566
פאולוס, יוליוס   1066

פאוסניאס   480, 564, 647, 906
פאלאימון, קווינטוס רמיוס   906

פאלאס )ראה אתנה(
פאן   649, 654, 688, 910

פאפיריוס מוגילאנוס, לוקיוס   115
פאראדן,  גיום   1048
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פאריס   611, 641, 652, 708, 800, 
1059 ,963

פביוס מקסימוס רוליאנוס, קווינטוס   
626 ,619

פבריקיוס לוסקינוס, גאיוס   668
פגסוס   537, 713
פדובה   660, 974

פדרה   635
פו )הנהר(   752

פובליקולה, ולריוס   1014
פוטיוס )הפטריארך של קונסטנטינופול(   

989
"פוימנדרוס"   47, 128, 427

פולוכס   79, 512, 534
פוליאיון   304

פוליביוס   179, 285, 334, 592, 636, 
1110 ,1043 ,1003

פוליכסנה   786
פולין   1064, 1079, 1083, 1092

פוליפמוס   447, 503, 516, 547, 576, 
982 ,629 ,615

פומונה   402
פומיה, ז'אק לה   70

פומפוניוס, סקסטוס   284, 584, 586, 
953 ,627 ,612

פומפיוס   677
פונטוס   545, 634, 736

פוס, גרהרד יוהן   428, 641, 858,
פוס, דניס   388

פופנדורף, סמואל   310, 313, 318, 
 ,493 ,397 ,394 ,350 ,338 ,329

1109 ,974 ,972 ,553
פוצואולי   527

פּוריֹות   776, 957
פורסנה, מלך האטרוסקים   668

פורפיריוס   83, 97

פטגוניה   170, 338, 369, 449, 708
פטו, דני   77, 388, 591, 740

פטרארקה, פרנצ'סקו   817
פטרוקלוס   667, 786, 793, 906

פטריצי, פרנצ'סקו   384, 808
פטריקים   165, 256

פיאקים   789
פיגמליון   78, 660

פידיוס   602, 658, 761, 765, 766, 
1065

פיידרוס נעים ההליכות   425
פייזולה   766

פייטראסנטה, סילבסטרו דה־   542
פייסקר, גיאורג כריסטוף   471

פיית, אוורארד   66
פייתון   651, 713, 752

הפילאיניים, האחים   775, 778
פילאמון   901

פילו, קווינטוס פובליליוס, "הדיקטטור" 
)ראה חוק פובליליוס(   

פילולאוס   427
פילומנה   566

פילון היהודי   435
פילון מביבלוס   517

פיליפוס, לוקיוס מרקיוס   619
פינדרוס   100, 909

פיקו דלה־מירנדולה, ג'ובאני   169
פירה )ראה דאוקליון(

פירו   780
פירוס   96, 307, 422, 585, 668, 763, 

773
פירמידות   45

פירנצה   407, 526
פיתגורס   59, 93, 94, 95, 128, 307, 
 ,745 ,743 ,713 ,615 ,499 ,427

 1087 ,1042 ,771 ,763
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פיתון   449, 463, 464, 542
פלאוטוס   191, 449, 478, 517, 544, 
 ,966 ,957 ,955 ,891 ,636 ,549

1036 ,967
פלאסגוס   564, 643 

פלגתון   719
פלוטו   546, 714, 716, 721, 723

פלוטרכוס   268, 469, 518, 636, 652, 
1003 ,867 ,780

פלופונסוס   423, 592, 748
פלופס   660, 680

פלורה   402
פלורוס, לוקיוס אנאיוס   116, 595, 

644
פליאוס   611

פליון )ההר(   399, 712
פליניוס הזקן   100, 643, 755

פלמית   430
פמפילוס )דמות מאנדריאה של  

טרנטיוס(   566
פיניקיה   20, 34, 43, 57, 63, 66, 72, 

 ,303 ,302 ,191 ,90 ,89 ,83 ,78
 ,442 ,440 ,430 ,317 ,305 ,304
 ,736 ,728 ,727 ,679 ,660 ,517

935 ,803 ,796 ,737
פנלופה   654, 796, 879

פס   1090
פסטוס, סקסטוס פומפיוס   464, 471, 

960 ,910
פסיפאה   655, 656

פסמטיכוס   48, 90, 103, 303, 803
פקטולוס )הנהר(   546

פראנקים   1017, 1060, 1062
פראקאסטורו, ג'ירולמו   542

פרגמון   296, 432
פרו   337, 480

פרוטו, מלך דנמרק   961

פרוטיאוס   688, 700
פרויטוס, מלך ארגוס   433, 859

פרומתיאוס   64, 387, 503, 549, 701, 
719 ,713

פרוסרפינה   541, 546, 714, 716, 721
פרוקופיוס   369

פרטנופה )ראה נאפולי(
פריאמוס   667, 766, 781, 786, 797, 

801
פריגיה   90, 307, 660, 770, 771, 772
פרידריך משוואביה, קיסר "האימפריה 

הרומית הקדושה"   435, 1051
פריקלס   592

פרניקוס מהרקליה   100
פרנסוס )ההר(   65, 79, 534, 537

פרס   47, 48, 93, 103, 336, 470, 475, 
1091 ,717 ,648 ,538

פרסיאוס   423, 542, 616, 635, 734, 
1021 ,748

הצו התמידי   1023
צור   78, 297, 736

צ'ירצ'לו )ההר(   757
צרפת ז'נבה )הרפובליקה(   334, 433, 
 ,489 ,487 ,482 ,461 ,438 ,435
 ,988 ,657 ,622 ,563 ,535 ,491

 ,1056 ,1051 ,1048 ,1017 ,1002
1084 ,1081 ,1078 ,1077

קאדווידאס   100, 745
קאטו מאוטיקה )קאטו הצעיר(   677

קאטים   955
קאליפסו   89, 797, 879

קאלכס   541
קאלפה )ההר(   726, 750

קאמרריוס )פיליפ ליבהארט(   430
קאנוליוס   592
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קאסובון, איסאק   47, 94
קאסטלבטרו, לודוביקו   384, 807, 

820 ,812
קאפה )שושלת מלכים(   1084

קאפה איג   1048
קאפל, ז'אק   47

קאריה   90, 303, 305
קארמנטה   440, 762

קבלה   44
קבס איש תבאי   1

קדמוס   66, 72, 81, 338, 430, 442, 
 ,660 ,583 ,563 ,561 ,541 ,446

935 ,734 ,679 ,661
קווינטיליאנוס, פביוס   806

קוויריטים   112, 562, 594, 595, 603, 
1078 ,1073 ,961 ,926 ,625 ,624

קווירינוס   317, 562
קוז'אס, ז'אק   961, 1057

קולאטיה   1030, 1050
הקולוסוס מרודוס   303

קולכיס   82
קומיי   757

קונסטנטינוס הגדול   1001
קונפוציוס   50, 427

קונצ'ינה, ניקולו   974
קונרד ה־3   972
קוס )האי(   749

קוראן   712
קורווינוס, מרקוס ולריוס מסאלה   525

קורונקאניוס, טיבריוס   1086
קורטיוס רופוס, קווינטוס   517

קורטיוס, מטיוס   668
קוריאטיוס   641, 963

קוריולאנוס, מרקיוס   108, 595, 654, 
772

קוריולי   595
קוריוס, מאניוס דנטאטוס   668

קורינתוס   971
קּוֶרס )שם עיר(   595

קורפו   789
הקטאיוס ממילטוס   847

קטולוס   703
הקטור   667, 781, 786, 800

קיבלה   402, 549, 586, 587, 588, 
724 ,722 ,690 ,593

קימרים   757
קינוסארגס   46

קינתיה )דיאנה(   714
הקיסרות הרומית הקדושה   485, 1092
קיקלופים   191, 243, 296, 338, 503, 

 ,644 ,584 ,564 ,547 ,522 ,516
 ,1013 ,1012 ,1005 ,982 ,962 ,950

1098 ,1021
קיקרו   39, 52, 66, 79, 100, 108, 115, 

 ,462 ,459 ,422 ,335 ,285 ,284
 ,537 ,528 ,526 ,514 ,490 ,469
 ,777 ,664 ,644 ,638 ,627 ,601

 ,1001 ,968 ,950 ,945 ,901 ,854
 ,1078 ,1076 ,1023 ,1022 ,1019

1109
קירילוס הקדוש )מאלכסנדריה(   99, 

1099 ,935 ,435
קירכר, אתנזיוס   605
קירנה, הממלכה   775

קירקה   437, 648, 757, 798, 879
קירקיי   757

קלאבריה   1056 
קלאודיוס, אפיוס   81, 661, 734

קלאודיוס, הקיסר   439, 517, 1008
קלטים   582

קליאו   533, 555
קליגולה   243, 1008

קלמנט מאלכסנדריה   45, 83, 99, 
440 ,435 ,432
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קלר, כריסטופר   776
קמפניה   910, 1056, 1088

קנז )ראה חאן(   1090
קנטאורים   649

הקנטונים השווייצריים   1092
קנידוס   612

קניי   644
קנסורינוס   52

קנף   548, 605, 733
קסטור   79, 512, 534
קסיוס, ספוריוס   592

קפואה   660, 769, 1088
קפיס   660, 761

קקרופס   71, 442, 660
קראטס ממאלוס   756

קרברוס   491, 718, 721
קרוטון   86, 93, 307, 763, 771

הקרולינגים )שושלת מלכים(   1084
קריטיאס   100
קרל ה־5   557
קרניאדס   135

קרס )האלילה(   541, 546, 597, 716, 
957 ,721

קרסוס, לוקיוס ליקיניוס   284, 1001
קרתגו   78, 285, 517, 611, 636, 644, 

1101 ,1088 ,971 ,775 ,769 ,660

רביריוס, גאיוס   1022
רגילוס, לוקיוס איימיליוס   469

רדמאנטוס   1041
רוג'רי, מיקלה די־   50

רודבק, אולוף   430
רודולף מאוסטריה   435, 1051

רודוס   303, 305
רוורד, יעקב   526

רולן, הרוזן )ראה גם אורלנדו(   1033
רומולוס   17, 76, 105, 106, 108, 114, 

 ,317 ,316 ,268 ,160 ,158 ,131
 ,525 ,508 ,500 ,417 ,415 ,379
 ,613 ,605 ,562 ,561 ,550 ,532
 ,658 ,654 ,645 ,641 ,640 ,621
 ,944 ,777 ,772 ,771 ,769 ,662
 ,1063 ,1062 ,1057 ,1021 ,987

1079
רוקה, אנג'לו   935

ריאנצו, קולה די־   699, 786, 819
רידיגר, אנדריאס   334

ריין )הנהר(   643
רינאלדו )דמות מיצירה אפית של טאסו(   

856
רכנברג, אדם   471

רמוס   550
רסוס   724, 742

רעמסס   44, 85, 439, 737
רפסודים   66, 851, 852, 855, 856

שאמּפיֶה, סימפוריין   1048
שאסאניון, ז'אן   170, 369

שבדיה   1079, 1083, 1092
שבעת חכמי יוון   91, 92, 98, 365, 

914 ,906 ,499 ,424 ,416
שדות אליסיום   715, 720, 721

שוואבים   637
"השילוש הקדוש"   605
שיפלה, ז'אן ז'אק   542

השירים הסאליאריים   438, 469, 908
שלזיה   34, 471

שליחים   948
שם   12, 62, 195, 301, 369, 373, 736
שמים   4, 13, 64, 399, 504, 525, 712

שמש   375, 560, 579, 651, 713
"שנים־עשר הלוחות"   26, 29, 38, 52, 

 ,256 ,191 ,154 ,146 ,109 ,102
 ,422 ,410 ,386 ,370 ,285 ,284
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 ,526 ,513 ,486 ,469 ,449 ,433
 ,582 ,570 ,566 ,558 ,545 ,529
 ,617 ,612 ,610 ,598 ,592 ,586
 ,653 ,642 ,640 ,638 ,621 ,620
 ,915 ,906 ,904 ,772 ,769 ,657
 ,968 ,957 ,956 ,955 ,952 ,944
 ,988 ,987 ,985 ,984 ,983 ,978

 ,1023 ,1001 ,999 ,993 ,992 ,991
1077 ,1073 ,1070 ,1042 ,1031

שפינוזה, ברוך   335, 1109
שפר, יוהנס   52, 427, 854

תאלס איש מילטוס   92
תאמיריס   901

תבאי )עיר ביוון(   72, 81, 442, 523, 
734 ,661 ,561 ,541

תבאי )עיר במצרים(   44, 85, 439, 442
713 ,555   )fama( תהילה

תוקידידס   7, 76, 101, 557, 634, 645, 
1019 ,1014 ,756 ,748 ,665

תורה   601
תורכיה   445, 1055, 1091

תורכים   1055
תזיאוס   71, 268, 500, 561, 565, 611, 

1028 ,777 ,776 ,721 ,636 ,635
תחות   59, 66, 67, 68, 79, 207, 209, 

 ,493 ,483 ,432 ,427 ,416 ,412
737 ,615 ,605

תטיס   585, 712, 726, 750
תיאודקטס   94

תיאופומפוס   94
תיאוקריטוס   1059
תיאסטס   545, 566

תלמי פילדלפוס   94
תמיס   65, 523

תספיס   906, 910
תפוח המריבה   652, 713

תראקיה   17, 59, 79, 93, 750, 752
תרגום השבעים   94

תרסיטס  425 




