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דמותו  ,עויתו

ותולדותיו של אוסביוס בישוף קיסריה

( 260

לסה " נ לערך -

 339לסה " נ )

מצויים זה זקן במוקדו של מחקר תולדותיה של הכנסייה בכלל וזו שבארץ  -ישראל בפרט  .עולמו

ופועלו של ישוף

,

זה נדונים במחקר  ,בעיקר בעשורים האחרונים  ,בגלים  -מהם המוקדשים למקטעים

מפרשת חייו ולקשריו עם הקיסר קונסטנטינוס  ,מהם המתמקדים בניתוח עולמו ההיסטוריוגרפי  ,ומהם

ן

העוסקים בפרשנות המקרא שלו ובפולמוסיו עם העולמות הסובבים  ,הפגנים
 1משלל
מזה יה הודים מזה ; ועדיין רב הסתום על אודות בישוף זה .
םשש%
$

ן

ודתית  -במקרים לא מעטים ברורה  ,ובמקרים מסוימים נפתלת

,

~r

% fsh

המאמר :

בשער
שעון שמש מן

ההקופה הביזנטיני

ונסתרת  .הוא טיפס בתככים שונים לצמרת ההנהגה הכנסייתית בימיו  ,ובאמצעותם  ,יש להודות  ,גם
ישראלית והציב אותה במעמד שלי מעין
!
הגביר את הנוכחות הפוליטית הסגולית של הכנסייה הארץ -

למעלה  :כתובת מן

מעצמה אזוקי . 4ברצוני להציע במאמר זה בפירוט מסוים כמה פרשיות שיש ביניהן זיקה מרתקת ,

שנמצא בממשית

התקופה הביזנטית
שנמצאה במתחם

בקיסריה ,

והקשורות לה34הלותו הפוליטית הכנסייתית של אוסביוס ( ומצטרפות  ,יש לומר  ,לאחרות שלא אדון

השלטוני
ובה מצוטט פסוק
מן האיגרה אל

בזה נחלקותן לשתי יחידות  ,שתיים מהן התרחשו בפרקי זמן סמוכים ועניינן מאורעות מחייו של

רצונך שלא הירא

אוסביוס  ,ו רשייה נוספת שהתרחשה עשורים רבים לאחר מותו של אוסביוס אך קשורה קשר בל

הרומיים  ' :אם

הרשוע  ,עשה
הטוש
מן

( יג

ג)

בהן עתה )  ,וכולן יחד משרטטות את הצד הנסתר בדמותו של אוסביוס  .הפרשיות הפוליטיות הנסקרות

"

יינתק לדימויו

ולמורשתו  .כפי שאין מוקדם ומאוחר בתורה  ,כך בפרשיות המתוארות בזה יש מרכיבים

; תודת המערכת ללאה
די ס

((

י

)

מאמר זה הוא הרחבה של הרצאה שנשאתי ביוב

השיו

על קיסריה ( ראו ' בפתח קתדרה '  ,לעיל  ,עמ '  . ) 6 - 5שרשיו וטל

המאמר בעת קהלתי בשבתון בארצות  -הברית בתשס " ג ועיקרו נכתב בעת ישיבתי בסכוליון  ,מרכז המחקר הבין  -תחומי

,

במדעי היהדות למנון למדעי היהדות ע" ש מנדל באוניברסיטה
1

בשל

קוצין

העברית .

קיריעה אציין רק מספר מוגבל מן המחקרים מן העשורים האחרונים העוסקים בדמותו של בישוף זה
) 6ש5ט 5 . 0 . Hall , 1ש  . Cameronג ; 981ן Barnes , Constantine and Eusebius, Cambridge , MA

וביצירתו  :ן4

45 . ( , Eusebius, Christanie/ and fudaismט ) Hata

חס " Essayג

Christiani r:

חס

'

 0.ש

of Constantine, Oflord 1990 ; H . W. Attridge

,

,

 .טן

The 1

"

( . Mendels , The Media Revolution oלו ; 42 ( , Leiden 1992
; 41 1999ג Grand Rapids ,
Eusebius' .Ecclesiastical .
M .T. Hollreich, .Eusebius:

,

(Sidia Post-Biblica

~
s ~ Co ? mentary
~
. ) ): fuden ,
Isaiah: Christian Exegesis ! the: Age
.
 Ulrich, Euseb von Caesareaן ; ofConstantine Oiord 1999
 . Kofsky, Eusebius andiPaganismג ; T bingen 1999
.
, Leiden 2000 ; A. H. Drake , Constantine and the
5 : Theק0

ע "4

"

,

*"

פ

~

 2000טא Politics o( Intolerance, Baltimore ,
קתדרה

, 122

טבת

תשס " ז

,

עם

,

98 - 63
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תאולוגיי

מאוחרים המלמדים על מאורעות קודמים  .אקדים ואומר  ,התנהלותו הפוליטית של יסביוס

מעידה

רגישותו לממד

כאלף עדים שהיה בעל חושים פוליטיים חריפים ביותר  .אוסביוס מצטייר כמנהיג

לאורך זמן את דמעתך שלי הכנסייה ,
ההיסטורי הובילה אותו לגיבוש מהלכים גורפים שנועדו ילעצב י
~

את עקרונות אמונתה ואת ניהול גופיה הנבחרים וכן את מערכת יחסיה
עם ההנהגה האימפריאלית  -כל זאת בשעת דמדומי שחר של תמורה
עצומה ובמציאות של חוסר ודאות מתמשכת באחד מפרקי הזמן
הפורמטיוויים ביותר בתולדות הכנסייה  ,ובעת מפגש האינטרסים

הראשון בין הכהונה הנוצרית למלוכה בשלהי העת העתיקה  .בה
בשעה יש להדגיש כי רגישותו של אוסביוס לממד הביוגרפי האישי
הנחתה אותו באורח מתוחכם ביותר להבליט לעתים את חלקו ולעתים
לטשטש או לעמעם את מהלכיו  ,עובדה שזרעה מבוכה מסוימת אצל

מי שתיעדו את דרכו .
אוסביוס שייך לדור המנהיגים הנפילים של הכנסייה הקדומה שניצבו
אל מול אחת משעותיה הקשות  ,עידן הרדיפות הגדולות ( , ) 311 - 303
ובה בשעה עמדו נפעמים למול

תקומתה .

2

אוסביוס היה מאלו שניסו

להפנים  ,לא תמיד בהצלחה  ,את ערכה הסגולי של התמורה שחלה
בגורלו של העולם הנוצרי בכלל ובגורלה של הכנסייה בפרט  ,ולנסות
ולהציב לתמורה זו אדנים אידאולוגיים מוצקים  ,במיוחד בכל הנוגע לזיקה שבין
ולסמכותה של הכנסייה

;3

ילוכה

לכהונה

ובה בשעה ניסה שלא להיגרר אחר התפעמות משיחית 14וקליפטית ולא

לראות בהתפתחות הזו משום בשורה

אסכטולוגית .

4

אוסביוס אכן ניחן במידת הזה רות ובפרגמטיזם

רעיוני פוליטי  ,ותכונות אלה באו לידי ביטוי בדרכים שונות לאורכה של הקריירה הורכבת שלו .

"
-

2

,
ייו ! תמורה דומה חלה
" ,,
םג
" "

התמורה בעולמו של אוסביוס משתקפת בהבדל שבין ' המרטירים של פלסטינה '  ,שחיבר במהלך ה ך פות הגדולות ומיד
עם סיומן  ,לחיבור השבח על קונסטנטינוס וממלכתו הנוצרית ' חיי קונסטנטינוס '  ,שחיבר בערוב

כמדומה אצל בן דורו מצפון אפריקה
2000

פקו and Rome, Ithaca ,

לקטנטיוס ; ראו כעת בהרחבה : :

7-25

3

' : ofa ~Christianה

0 . Nicholson
 , [ actantiusוכן 4185 quae adhuc sustentat omnia" : Lactantius :ן " ' ,
~

 Lateת45 . ( , The Limits ofAncient Christianier: Essays 0ט ) Vessey

 .קק

,

4 .ג ש IGingshim

.

 Honor' o( Robert 4ח ntique Thought and Culture
41 1999 ,נ  Arbor,מהן . . Markus ,

הויה
תפיסותיו העיקריות בסוגיה זו באו לידי ביטוי בספר השמיני של חיבורו האפולוגטי המוקדם ' ~
.

ק ? on, DC 1966 ,

614-622

,

הבשורה ' ובנאום

בהרחבה

] Dvornik , :

Early Christan a~ d Byantine Political Philosophy: Origins and Background , 11 , Washin

~

לפני כארבעה עשורים ויותר  ,בעקבות מחקריהם של ד " ס ואלאם  -הדריל

) iVallace-Hadrill

ומחקרים שבאו בעקבותיהם  ,נסתמנה הסכמה כי אוסביוס התעלס ממגמות אסכטולוגיות
הקונסטנטינית את הביטוי לניצחונה

לישעיה ב  ,לו  ,מד

! 315 ,

 .קק  ,ו31

ו?
1

לפארוסיה של ישו  ,הגם שהיא עמומה
 .קק

למדי ; ראו 81 the Eschatology of Eusebius :

; of Caesarea' , Verbum Caro , 41 ) 1987 ( ,

עמ ' . 291 - 196 , 162 - 161

",

ירינלי

וא

" הולריןן"
] 00

וראו כעת את דיונו השקול של

) ( Sirinelli

 hDלראות במלכות

ההיסטורי של הכנסייה וחלק מן ה  % 011~ 81" -האלוהית ~ ר4י
 , 9 ( , Berlinטוזט,תו  lesajakommentar (GCS , Eusebiusגם

342 -334ן )  .עם זאת יש המטילים ספק בהסכמה זו ונוטים לזהות בחיבוריו המאוחרים בכל
226 -237

"

and the city of Rome' , W E .

שנשא בשנת  , 335בערוב ימיו  ,לכבוד יובל השלושים למלכותו של קונסטנטינוס ; ראו על כך

4

E. D. DU eSeT , %

'Another

למשל בפירושו
4 . ( ,ט )

( . Ziegler

ציפייה ממשית
] 5 . Theilman ,

( לעיל  ,הערה , ) 1
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שי

איזוב

יט
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דמץוה קדושים
בתנוחת

תפילה,

קטע מציור קיר
בקיסריה  ,התקופה
הביזנטיני דוקרב ,
( צלום  ( :יקי
באדיבות רשית

העתיקות )

,.

כפי שאנסה ליראות  ,התנהלותו הפוליטית הכנסייתית של אוסביוס נרקמה מתוך שילוב של השקפה

.

הגותית תאולוגן  ,מאבקי יוקרה מקומיים ומרחביים מרובי תככים  ,מערך יחסים וכוחות עם המלוכה

והתמודדות עקיקליה

מפרקי

ן

הפנימיים המתגבשים של הכנסייה  .גורמים אלו משמשים בערבוביה בכל אחד

י

ן

י

ן

1

שאסקור  ,ועיתוי הופעתם השפיע על שיקולי התנהלותו הפוליטית של

אוסביוס .

הביוגרפיי
ראשון אין בתמונה המתקבלת לכאורה כל ייחוד ביחס לביוגרפיות ולאפיזודות מקבילות
הגם שבמבט
באותה עת במרמזי השלטון הנוצריים האחרים ( לדוגמה  :אתנסיוס באלכסנדריה  ,אוסביוס בניקומדיה

ופאולוס בקונס נטינופוליס )  5 ,הרי במסכת הארץ  -ישראלית המתוארת בזה היו היבטים נוספים על

ידם

אלו שהיו במ
~
הדרמאטי באוץ גס בין צפונה האריאני של ארץ  -ישראל לדרומה שבחסות הסיעה האורתודוקסית .

.

"

האחרים  .בראש ובראשונה הלכה והסתמנה מעין חלוקה רגיונלית של הוויכוח

ש

אקראית אפשר שיש לתלותה במציאותם של מרחבים תרבותיים שונים שבתוכם

נתרקמה  6 .מר41ב

אחר בפסיפס זה של הגות  ,מאוויים ומאבקי כוחות הוא למשל המאבק על הבכורה

אם אין חלוקה

בין המטרופולין קיסריה  ,עירו של אוסביוס  ,ובין המושב האפוסטולי ההיסטורי ירושלים  ,עירם

של מתנגדיו  .תו4רים
5

על פרשת חי ן קדרמטית ועל גלגוליו של אתנסיוס ראו בהרחבה
MA 1993
31 -92

6

 .קק

44 ,ע2ש] .
-

למשל T.D . Barnes, Athanasius and Constantius , :

על פאולוס ומקדוניוס מקונסטנטינופוליס

ראו C.H . Tarner, 'Paul of Constantinopole ' , :

HE , 43 ) 1950 ( ,

עניין זה נובע  .כלובן מן החלוקה האתנית שהייתה בארץ באותה עת  ,ואשר קשה מאוד לשרטט את קוויה אפילו על סמך
חיבורו של או ליוס ' אונומסטיקון '  .על הבעיות הכרוכות בבירור חלוקה זו על פי חיבור זה ועל המציאות של עירוב
אוכלוסיות המשתקפת ממנו  ,ראו לאחרונה  Palestine: The Evidence from :תו 8 . Isaac, 'Jews, Christians ;and Others
65 - 74

7

ובראשם זאב רובין כבר עמדו על עניין זה והרחיבו בו  7 ,אך נדמה שהמשקל

 .קק ,

"

"

 World, Oflord 149מסחו0ע Graeco-ם "ן  la~sי ( " 4.

) Goodman

4 .ג

Eusebius ' ,

רובין חשף ללק למעלה משני עשורים את המאבק הנפתל והנסתר בין כנסיית קיסריה לכנסיית ירושלים על הבכורה
בהנהגת הכנמיןד
79 -

. 105

 .קק

,

הארץ  -ישראלית ; ראו 1 Rubin , 'The Church 4 the Holy Sepulchre and the Conflict benNeen :

4 . ( , The lerusalem Cathedra , 11 , Ienlsalem 1981 ,ם ) Levine

1.].

the Sees of Caesarea and Jerusalem ' ,

למאמר חלוצי זה הייתה השפעה ניכרת על מחקר תולדות הכנסייה הארץ  -ישראלית במאה הרביעית  ,ומסקנותיו

הפוליטיות הוף4וריות

אומצו למשל בידי

1ienry Chadai ck, Camblidge

ש,

 . 59ת . 120 ,
היחס למקומו

,

,

Honour 0 :

0

,

,

 Eusebius' Lifeת 7. 0 . Barnes , 'Panegyric, History and Hagiography

תו ~ Orthodolen Esscers

0

Williams ) ) 4 . ( , The Making

.א

Constantine ' ,

; ~?  . 198מנגד היוו אותן מסקנות זרז לעיון מחודש שהעמיד על המתח בין ירושלים לקיסריה בסוגיית

הקדושים  ,ראו

למשל ferusalem :

)0

Holy Places? Christian Attitildes

ש,

)

ש0א

P.W.L. Walker,

הצד האפל של הירח  :אוסביוס מקיסריה בין פולמוסים

למאבקי יוקרה
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תאולוגיי
הסגולי שהוענק למאבק זה רב מדי  .ולא זו בלבד אלא שאף את

סדרי המאורעות יש לראות באור אחר  .לדעתי היה מאבק זה
למעשה חזית במערכה נכבדה יותר  ,שמגמתה השתלטות על
מרכזי הכוח הכנסייתיים בשמה של המינות האריאנית  .ברם אף
תכנית זו לא נרקמה במהלך אחד  ,והייתה למעשה מתוצריה

ואילוציה של ההיסטוריה הפוליטית הכנסייתית של אותה עת .
בשל ההנחה כי עיצובה של האורתודוקסייה בכנסייה הקדומה
היה פועל יוצא של מאבקים מקבילים בחזית התאולוגית ובזו

הפוליטית  8 ,עלינו לבחון את הצמתים ההיסטוריים מנקודות

התצפית המקבילות הללו .

אוסביום ואריוס  :שותפות רעלומת או זהות
א " נטרסלם פוללטלה ?
אוסביוס נתמנה לכס הבישופות בקיסריה במהלך שנת

314

בקירוב  .כבר אז יצא שמעו למרחוק כאיש ספר והגות ראשון
במעלה  ,הגם שלדימוי זה כבר נתלוו רינונים על התנהלותו

האישית בעת המאורעות הקשים של הרדיפות .
the Fourth Century, Oiord 1990

",

9

זמן קצר לאחר

the Holy Land

. and

רובין שב

לעסוק בסוגיה ולהרחיב את גבולותיה הכרונולוגיים במאמרו 'The cult
 Byzantine 7 erusalem ' ,תן the Holy Places and Christian politics

,

and Centrali r to

 . 151 - 162עק~

, 0,

ם5

"" "

,

0

4 . ( , ferusalem : 1ט ) ] . 1 . Levine

and Islam , New York 1999 ,

. Chrhsthnie/

.

במאמר

הקצר והמרתק הזה סקר רובין וביקר את מחקריהם של אחרים  ,וקבע כי
העימותים הדוגמטיים בין ההנהגות שבירושלים וקיסריה היו משניים
למתח הפוליטי  -הכנסייתי בסוגית הבכורה ( שם  ,עמ '

. ) 152

אלא שאף

כאן הוקדש עיונו לפרק הבתר  -ניקאני  ,שאת מהלכו כבר עיצבו אולי שיקולים אחרים  .ברם דומני ל 4ת לידתו וראשיתו

של העימות בין המרכזים שהיה לעימות אישי יש לתלות בוויכוח על ענייני האמונה שפרץ בשיין
המאה הרביעית  .לשון אחר  ,עימות זה לא צמח יש מאין וכגחמה פוליטית -

שורשיו נעוצים בע  4האמונות והדעות .

צריך לזמר כי הוויכוח על משקלם היחסי של המרכיבים הנזכרים בעיצוב המהלכים ההיסטוהל
~
מאביי
חוקרים לא מעטים  ,ברקעם של העימותים הדוגמטיים של המאה הרביעית עמדו מראשיתם

שליטה  ,אך יש הסבורים שדווקא אלו היו ביטוייו המאוחרים יותר של העימות  ,ושסוגיות
:
Of
ראשיתם של הפולמוסים  ,בוודאי זה של האריאנים ; ראו על כך  " the :ן
8

~~

אינו חדש  .לדעת

""

פוליטיים ומאבקי
לונה אכן הנחו אח
' Hanson, 'Theש

' , Fourth Centuryויליאמס ( שם )  ,עמ '  , 156 - 142במיוחד עמ ' . 149 - 146
תובנה זו נוסחה יפה בידי ויליאמס ( שם )  ,עמ ' צו  .אכן ראוי לשאול מדוע זה דווקא תחת שרבי ו למאחד של הקיסר

"

הנוצרי הראשון התפרצו העימותים הפנים  -נוצריים המרים שכה העיבו על האחדות מבית  .ניעלז

לבאר מציאות ח

ניסה להסביר

את הסתירה בכן

ראו the :
197-203

)0

45 . ( , Late Antiquitr: 1 Guideט ) 1 81 .ט  and Controversy' , );. Bowersockוקופא

 .עק esp .

196 -218 ,

 .קק

Cambridge , MA 1999 ,

. Postclassical World,

לים

נתמכה על

ידי ציבור מגוון  ,שגם ליבה את העימות .

 . Lim, 'Christiaxן

-,*, ,

שמתחת למעטה השלטון המאחד התקיים פלורליזם רעיוני  ,שנסמך על ריבוי יסודות הנהגה פנים

9

העשור השני של

קהילתית ; הנהגה זו

,

צריך לומר כי עצם יכולתו לתאר באורח חופשי בכעין יומן של עד ראייה ( ' המרטירים של פל טינה ' ) את מהלכ '

~

כתב  -יד

של

הכרוניקה של

אוסביוס  ,פירנצה ,
שלהי המאה
החמש  -עשרה

ץוזדרה

,

עודד עיר  -שי

68

מינויו ומתוך לףרכה
קרוב

"

בסיעתו  ) ,הףאת

הרבה שרחש לו  ,הזמינו ידידו פאולינוס בישוף צור  ,שעתיד היה להיות חבר

את נאום ההקדשה של הבסיליקה החדשה של צור  ,ואף ביקשו לחבר עבורו

חיבורים מקיפןם בתחום הראליה המקראית ; מהם שרד בידינו החיבור האחרון בסדרה זו  ,ספר השמות

המקראיים  ,היקדע יותר בשמו ' אונומסטיקון ' .

,

10

כבר במהלה קעשור הראשון לכהונתו  ,היה אוסביוס מעורב באחד העימותים הכנסייתיים החריפים
ביותר באותה ןת  ,עימות שפשט ולבש צורות שונות  ,ושעתיד היה להשפיע רבות על עיצוב מערכת

היחסים הפניקן מ בכנסייה ועל קשריה עם מערכות השלטון ותלותה בהם במשך רובה של המאה ,

,

הלוא הוא העזמות האריאני  11 .ראשיתו של העימות באלכסנדריה  ,בוויכוח בין הפרסביטר אריוס
לבישוף המקומי -אלכסנדר  ,י .12אף כי היו כאלו שאיתרו את שורשיו ואת רקעו ההגותי של העימות

משפטיהם שץ ימרטירים

בידי הנציבים הרומים שישבו בקיסריה ואת הוצאתם להורג והגלייתם של הנדונים  ,מעוררת

שאלה באשך לליב קשריו עם השלטון באותם ימים אפלים  ,אם כי אין לשכוח כי באותן שנים הוא נאסר לפרק זמן

מסוים  .ייתכן 4דק סטיד

"""

בהשערתו כי אוסביוס פשוט נמנע מפרובוקציות מכוונות נגד השלטון  ,ואולי עקב כך הצליח

למצב עצמו ב מדה של צופה ומתעד מן הצד  .סטיד אף הרחיק לכת וטען שעקב מה שאירע אז לא הועם מעמדו
של אוסביוס א בעיני הבולטים במתנגדיו כאתנסיוס  .ראו  :תן Ch . Stead, 'The Scripture and the soul of Christ
 . 248ע 82 ( ,י ~ Athanasius' , Vigiliae Christanae , 36 11על היסוד הראליסטי בתיאור הנוף העירוני של קיסריה בידי

,

אוסכיוס  ,ראן כ ת  :י ' פטריך  ' ,הרקע העירוני למעשה המרטירים של קיסריה '  ,קתדרה  ( 106 ,טבת תשס " ג ) עמ ' . 26 - 5
10

דרשת ההקדרן

""

מובאת בסוף ה

'"
,

המאלפת שנשא אוסביוס בצור בשנת

פר העשירי של ' היסטוריה כנסייתית ' פרי עטו  .על הנלמד מן ה ' אונומסטיקון ' של אוסביוס לתמונה

( לעיל  ,הערה . ) 6

הדמוגרפית של ארץ  -ישראל ראו כעת בקצרה  :איזק
11

315

לערך ( הטעונה עדיין עיון לעצמו שאין כאן המקום

לערכו )

הפולמוס הארן גי זכה בעשורים האחרונים לעדנה ניכרת בספרות המחקר  ,לסקירת מקצתה
:
, Theologische .Rundschau
] 5עו2ז
 . 153 - 187קק , 55 ) 1990 ( ,
 18ת ] ? redivivus

"

'

ראו :

,

"

.ינ

Ritter,
~ iAIiUS

אכן

מחקר פולמוס ה הוא מן המסועפים בחקר תולדותיה של המחשבה הנוצרית הקדומה והרבה נכתב על אודותיו  .על
כן משלל הלחקרים הגדונימ במאמרו של ריטר ומן המאוחרים להם אזכיר רק את הבולטים והנצרכים לענייני באופן
ישיר  ,וראו עוך [ הערה הבאה  .על גלגוליו המאוחרים יותר של הוויכוח האריאני בהמשך המאה הרביעית ראו
1979

" 1אע1

גה

",

 . 1 - 10קע 95 ,ק
12

"

ע

,

-Arhnism

 . Kopecek, History ofג ; וכן במבוא

,

the .Nicene-Arian Con ict, Oxford

",

0

לחיבורו של

,

0

בהרחבה :

D . H . Williams , Ambrose

Milan and the End

כפולמוס אריאני  ,הגדרה שביסודה ההנחה שאריוס מילא תפקיד מרכזי בעיצוב הוויכוח  ,לא הייתה
הגדרתו של הפ למוס
~
מוסכמת על בנן הדור ההוא  .כך עולה מתגובתם של מי שכונו אריאנים בידי יוליוס בישוף רומא בפתח הצהרת האמונה

שנוסחה בעקבו 4ועידת ההקדשה באנטיוכיה בשנת

 . 341ראו :

'1 . Hahn, Bibliothek der

'; und

 1897 , 5153טא51טן ~ der alten Kirche 3 , 8הקושי לקבל הגדרה זו כיום  ,הגם שהיא רווחת  ,נובע בין השאר מריבוי
האריאנית  ,מה שאינו מאפשר לראות בה שיטה קוהרנטית  .חוקרים בני זמננו שדחו הגדרה זו
הגוונים בתא
אחרות לאפיונו ההיסטורי והתאולוגי של הפולמוס ; ראו כך דבריו הנכוחים של  : Lienhardt, 'Theן 1 .
הציעו קטגור

",

לייה

415 -437

 .עען

Controversy: Some Categories Reconsidered' , Theological Strtdies , 48 ) 1987

~
אימיה
בדרך כלל

"

".

הגדרה זו של העימות  .מבין המחקרים הרבים בעשורים האחרונים שעסקו בפולמוס זה אציין כאן

אך את הבול 4ביותר 1 . :

"

" תבתן" .

עם זאת

; 219 -248

 .קע

1975 ,

יזסץ  Newש

.

 , 1 , Berlinתשא4ם(  Christian 7תן 4 Grillmeier, Christ

;  1979תטאתש5ף Lorentz, Arius ludaizans? Untersuchungen zur dogmengeschichtlichen Einordnung des Arius ,
 :שש

חם

" "

Grand

ג

4 .ט ( rev.

the
 - ] .א ; Crisis, Dublin 1981
;Eusebius
 D. E. Groh , 1ש
~ and
Salvation , London 1981 ; 1 . Williams, Arius: Heresy and Ndition , London 1987

Lubhiid,

,

ים

].

iew

 2002 ( ; R.P. C . Hanson , The Search for the Christian Doctrine:וע  . Rapids ,סקירה מסכמת
Edinburgh 1988
~
ומפורטת מן ך נים האחרונות ראו  4 Beata: Gesammelte Studien 7 ur altchristlichen :ש Ch . Markschies , Alta 7

?

~

 . 99 - 195קע ) ק, T bingen 200

ן010ש

)

בידיו האמונדת יהביקורתיות של"" "Berlin
~

1934

( להלן :

*

ם ,1ת,י. 7

"

,

קובץ המקורות העיקרי לתולדות העימות הוא עדיין זה שקובץ

! 318 -328 ,

,,

)) )

,

) H. G. opitz, Urkunden ~ ur Geschichte 4) arianischen 5

ציץ  ,בציון מספר התעודה ומספר עמוד )  .הסוגיות העיקריות שהטרידו את חוקרי ראשית המאה העשרים ,

ביניהם א ' שוויץ  ,א ' הרנק  ,א ' סיברג  ,פ ' קרוס  ,א ' סיק ואחרים  ,נגעו לשלושה עניינימ עיקריים  ( :א ) השתלשלות
העימות

באלי"

דריה ומחוץ לה בשלב שקדם לוועידת

ניקאה ; ( ב ) המסגרת

הכרונולוגית של אותו שלב קדום  ,שבו גם

י~

הצד האפל של הירח  :אוסביוס מקיסריה בין פולמוסים תאולוגיים

בחיבורים ובפולמוסים שקדמו למאה הרביעית  ,הרי שאין הדבר יוצא מכלל ספק .

בקי יוקרה

מקום משעה

13

שפרץ לא עבר זמן רב עד שנתגלגל העימות אל מחוץ לגבולות העיר והפרובינקיהמכי
רחבק את רובו
של המזרח הנוצרי .

14

בראשיתו באלכסנדריה  ,ככל הנראה בשנים , 318 - 317

15

נסב העימות על הורא

פירושה של

"
* ביחס לזו

הצהרת האמונה של אריוס כפי שדיווח עליה מאן דהוא לאלכסנדר  .מגמתה העיקרית

האמונית של אריוס הייתה לקיים את מעלתו העליונה הטרנסצנדנטית של האל

(

ל השקפתו

א

""

של הלוגוס ( הבן ) ולהעמיד על קיומם של מדרג וכפיפות ביניהם )  . subordinatioהוא
האמונה בקיומה של זהות או חפיפה בין שני רכיבים של הגוף האלוהי  ,האב והבן

",

)

ען כי קבלת

ייא

למעשה

אמונה בשני עיקרים ראשונים  ,היינו בשתי אלוהויות  ,וסוגיה זו היא שהייתה צריכה יעמוד
הטיל

הקיסר ליקיניוס איסור גורף על כינוסן של ועידות כנסייתיות  ,איסור שהשפיע על הנעשה ב

האותנטיות של התעודות המעידות על קיומה של ועידה באנטיוכיה בחודשים שקדמו לוועידת

ניקעה.

אופיץ במיוחד בכל האמור בהשתלשלות המהלכים ומסגרת הזמן שפרש במאמרו החשוב והמשפיע
31 - 159נ  .קק ZNW, 33 ) 1934 ( ,

"

"

,

רח

",

הנוצרי ; ( ג )

הכרעותיו של
' Die:

:

 bis zum Iahre 328ת"את1%תן  arianischen Streites von denסיפן

דעת הרוב  ,והן משמשות עד היום לתיאור התפתחותו של עימות זה  .ויליאמס הציע תרשים זמן שונ

במרכז

שהתקבלו על

"

זה של אופיץ ,

משום שסדר הזמנים שהניח אופיץ מעורר ספקות באשר לסדר ההתרחשויות באלכסנדריה והשפע הלימות החיצוני
עליהן ; ראו  :ויליאמס ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ '  . 61 - 48הצעתו נדחתה בידי  " des arianischenו0108ת0זאנ  . Loose , ~ zurט
 . 88 - 102קק  . Streite' , ZKG , 101 ) 1990- 1991 ( ,עם זאת יש בה בכל זאת חידוש חשוב אחד  :הוא ה יב את כנסיית
ארץ  -ישראל במוקדו של השלב הראשון של העימות שמחוץ לאלכסנדריה  ,וסבר כי מהלכיו של הממל לארץ  -ישראלי

"

"

השפיעו על התפתחותו ועל התפשטותו של הוויכוח  .הקושי העיקרי בסדר הזמנים שהציע ויליאמס נעלץ בכך שהניח אך
פרק זמן קצר ביותר להתפתחותו של עימות  ,פרק זמן הנראה בלתי סביר בעליל  .אשר על כן מסתבר שלמרות הקשיים
שעליהם הצביע ויליאמס יש לאמץ את עיקריו של סדר הזמנים שהציע אופיץ .
13

",.

לא מעטים מן החוקרים ( בראש ובראשונה מקרב הדור הישן ) מסכימים כי את יסודו של הוויכוח שפרץ באלכסנדריה
בראשית המאה הרביעית יש לאתר בהגותם ובפולמוסיהם של פאולוס מסמוסטה  ,בישוף אנטיוכיה

הידח בידי

חבר

בישופים בשנת  268בין השאר בשל דעותיו הדוגמטיות  ,ושכבר הרנק ויינהו ' אריוס שלפני אריוס '  ,קא  . Hamack ,ג
 . 187ק  , Lehrbuch der Dogmengeschichte, T bingen 1909 , 11 ,ושל הדרשן וההוגה לוקיאנוס אנקיוכיה ( שהיה

למרטיר בניקומדיה בשנת ~. ) 312

"

והגורפת של

הטענה בדבר זיקתו של אריוס ללוקיאנוס  ,שזורה בהאשמתו הראשונן

אלכסנדר מאלכסנדריה באיגרת ששיגר לאלכסנדר מתסלוניקי כי אריוס נסמך על השקפותיהם של אלטמס ופאולוס
מסמוסטה בתיווכו של לוקיאנוס מאנטיוכיה ( אופיץ  ,מס '  , 14עמ '  ; 25וראו  :גרג וגרו ולעיל  ,הערה 2ח ; -
עמ ' , ) 168 - 164

,

האשמה שאלכסנדר לא טרח להבהיר או לאשש  .הספקות בהנחות דלעיל נובעים מן הקושי הגדול ללמוד על עיקרי

תורתו ( בשל מיעוטן ואי בהירותן של המסורות על כך ) ועקב כך על השפעתו המשוערת על אריוס ; תאו הנסון ( לעיל ,
הערה  , ) 12עמ '

72 - 70

( וראו עוד להלן במאמר  ,ליד הערה  . ) 21הגדיל לעשות ויליאמס  ,שדן בהרחבה בןדוע ובמשוער

והגדיר את הזיקה הרעיונית בין אריוס ללוקיאנוס כאשליה מחקרית שאין בה ממש  ,אף כי הודה

שיליקיאנוס

הייתה

אולי השפעה על האריאניזם ( היינו זה שצמח לאחר אריוס ) ; ראו  :ויליאמס ( שם )  ,עמ '  . 167 - 162אקד להשפעתו של
וצא העיוניות
פאולוס מסמוסטה על עמדות אריוס העלה לורנץ כי על אף הבדלים ביניהם  ,הנובעים מנקודות

""
"

הכריסטולוגיות

השונות על מעמדו המהותי של הבן ועל יחסו וזיקתו לאב  ,קיימים בכל זאת קווי דמיון בין התפיסו
של הוגים אלו ; ראו  :לורנץ ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ '  . 135 - 128לעומתו טענו הנסון וויליאמס כי לא ה קיימה ביניהם
המצמצמת של
זיקה של ממש ; ראו  :הנסון ( שם ) ; ויליאמס ( שם )  ,עמ '  . 162 - 158סטיד יצא באופן נחרץ כנגד

הפרשני"4
"

לורנץ וקבע כי עמדותיו של אריוס למעשה חלקו על אלו של פאולוס מסמוסטה ; ראו  Modern :חן
34 -35

 .קק esp .

24 -36 ,

 .קע

 . 5 . 45 ) 1994 ( ,ח ; Research' , IThS ,

G . Ch. Stead ,

5

וראו גם בסקירתו של מרקשיס ( לעלל  ,הערה

, ) 12

עמ ' . 119 - 104

14

רק מאוחר יותר הגיע העימות למערב הנוצרי הלטיני ; ראו על כך בהרחבה 45 . ( , :ם )  e. H. Williamsע
, Edinburgh 1993

15

" ""

תTrinitaran ]0

'

the .Fourth Cen

,

0

 the:תEssays 0

4 Arius :

M .R. Barnes

ם Arhnism

"
"

לפי שעה נראה שיש לאמץ את סיכומו של הנסון ( על פי אופיץ )  ,שהצביע על כך שעד לוועידת ניקעה היו לעימות
שני פרקים עיקריים  ,הראשון משנת

. 138 - 130

317 / 8

עד שלהי

322

והשגי במהלך

; 325 - 324

ראו  :הנסון

( לעילג

ערה  ) 12י עמ '

69

תתדרה

ותירה

עודד עיר  -עדי

70

הדיון הדוגמ ן ; ולא שאלת הגדרתה של הסובסטנציה ( המהות) האלוהית שממנה נוצר הבן  .עניין

"

אחרון זה הקל לתפוס מקום מרכזי בוויכוח על האמונה דווקא בעקבות ניסוחיה של הצהרת האמונה

בוועידת ניקא .

*

16

לפיכך בראשיתה כללה הצהרת האמונה של אריוס אך את המרכיבים הבאים בנוגע

לאל ולבן ולתקות שביניהם  ( :א ) הבן הוא נוצר

וגם אם נברא הודם לכל העידנים
ען

פריטים נוצרייט
ההקופה הביזנטיני

מן

16

:

17

פסיפס ( רצפת
הכנטיה
ועמוד אבן

,

( ג ) הוא נוצר ' יש מאין '

) ; 17

alevev

%

. ) 4 ) 04

 , (7cpbהרי היה זמן שבו לא היה

18

( 8ז5

XOTE

ען

( ד ) הוא נוצר באמת ( באופן ראלי )  ,כמו האב

( לעיל  ,הערה  , ) 13עמ ' . 25

סטיר העלק קביעה זו במספר מקומות  ,ראו למשל  :סטיד
ראו דברןו נחרצים של אריוס בהצהרת האמונה ששיגר לאלכסנדר
של

אריוי *
) 13

וכן על פי אתנסיוס :

 , cols . 20 -21ן[ PG , 26

נתוך 14 . , col . 705 ( :לן ) 15

,

אצל אתנס יס

העתיקות ]

( עשךע5

"

04

עמ '

בשבי  -ציון )

באדיבות רשות

"

( 1088 ) 1ך%

,

( ם ! זעע ; ) 7

( ב ) הוא נוצר בזמן

) XPo~ V y~yabTU

ע ) 4י

"

~De:

,

( 320

לערך ) לאחר שזה החרימו ( אופיץ  ,מס ' , 6

) ; Contra Aranus 1 , 5 ( ed . 1 . 1! Migneהנ " ל  ,קטעים מתוך Thalh
הלק מן החוקרים רואים קושי בייחוסן של שתי המסורות המובאות

לאריוס  ,מפני שעברו ב ' מסננת ' של אתנסיוס  ,גדול אויביו של אריוס  .לדברי קננגיסר לפחות חלקים

מן ה  -ם) שלנ ( חיבור שבו ניסח אריוס בצורת שיר את עקרונות האמונה שלו ) מושתתים על ההגות הנאו  -אריאנית

.

משנות ההקישים של המאה הרביעית  ,שהוצגה על ידי אתנסיוס במצג שווא כמיוחסת

,,

4 . ( , Arianismi Historicalט )

]621

.ע ן .

1008 ) 1י ז

מורכבים
18

59 - 78 , es

"

",

:

'The Blasphemies of Arius: Athanasius of

Theological Reassessments, Philadelphia 1985 ,

~על הקושי התאולוגי בכך ראו להלן  ,הערה

""

קביעה זו ,

 .קק

Gregg

R. C .

, 15

De Synodis

,

. 36

לאריוס ; ראו Kannengisser, :

]1 .

. and

על שימושו של אריוס בצורה

סוגיית תיאורי הזמן בקשר לדמותו של הבן מכילה ניואנסים

ין כאן המקום לפרטם .

א סתרה את עובדת היותו נוצר מן האב  ,והיא אימתה את ההנחה שלבן הייתה ראשית ( של ממש )  .את

המשמעדת האחרונה יש לאמץ  ,לטענת סטיד  ,על פי הסיוג שהיה מקובל בהשקפה הפילוסופית שמקורה באריסטו ,

,

' שאין יש מאין מוחלט ' מ חשת  -. ( ex nihiloבהקשר זה היה אריוס חלוק על דעתם של מתנגדיו מאלכסנדריה  ,שטענו

כי הבן הל נוצר באופן נצחי ). ( eternally generated
 . 5 . 49 ) 1998 ( , PP ~ 471 - 684ח  " , IThS ,שת0111א " 17001

,,

התאולוגוו
12

"

עם

"

"

על תפיסתו של אריוס את המושגיות הזו ראו את הארותיו של
Stead, 'The Word

של אריוס ראו  :ויליאמס ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ '  , 116 - 95ובעיקר עמ '

15 5

. G . Ch .

לסיכום זהיר של עמדותיו

; 106 - 95

השוו  :הנסון ( לעיל  ,הערה

71

הצד האפל של הירח  :אוסביוס מקיסריה בין פולמוסים תאולוגיןם למאבקי יוקרה

ץוודרה

אין הוא משתנה  ,הוא היציר המושלם של האב  ,אך אינו כשאר הברואים ;  ( 19ה ) ועל דרך השלילה
0קסק  , )%ה
6רצות ) ( iptyfi
נוסחה ההגדרה כך  :הוא לא נוצר מן האב בדרך של נביעה ממקור (

"

,

",

t

לא בדרך של אור הניצת מאור  ,או חלוקה ממהות כלשהי שהייתה קיימת מראש  ,כגולל סברותיהם

,,

של ההרטיקנים 70 .
לאחר בירור ולאחר שסירב אריוס ןלחתום עלי הצהרת האמונה שהניח ילפניו

"

ן
לכסנדר  ,ראה

באלכסנדריק  :אריוס החל; מיד
אלכסנדר בעמדתו חציית קו אדום  ,ואריוס ותומכיו נודו מכנסיותיהם י

מימין
של

בניסיון להשיג תמיכה דווקא בקרב הנהגת הכנסייה הארץ  -ישראלית ובהנהגה הקקןבה אליה  ,ואכל
פאולינוס ( ככלי הנראה בישוף צור ועקרו הקרוב של
ן
הוא זכה לתמיכתם של אוסביוס מקיסריה ,

ן

;
ן
אוסביוס מקיסריה )  ,איטיוס ( ככלן הנראה בישוף
להרחיב
לוד ) ואחרים  .בעקבות זאת ני ק אריוס

"

19

זוהי נקודה חשובה מאוד בתאולוגיית הנחיתות והכפיפות ( סובאורדינאציה )  ,והבהרתה העסיקה מאוי
שניכר בחיבור ההתקפה שלו על מרקלוס מאנקירה ( ראו על אודותיו להלן )  ,שניצב בצדו האקר והקיצוני של מתרס

את אוסביוס  ,כפי

הוויכוח על

האמונה ; ראו IGosterman) , GCS , 14 , Eusebius :

.ש

0 , 2 ( ed .ן 1 , 8 , 4 - 9 , 2 ; 9 , 6 -

 . 66-68קק  . Werke , 4 , Leipzig 1906 ,במסגרת המדרג שנוצר במערכת האלוהית נמצא

,

De ecclesia theologia

".

הלוגי

הבן במעמד ממוצע

בין הבריאה  ,שלה הוא אחראי  ,לבין האל  -האב  ,שהוא טרנסצנדנטלי לגמרי  .הייתה בעמדה זו ס ~ רה פנימית מסוימת,
שחייבה להסביר באופן מהותי הן את היווצרות הבן והן את שונותו משאר הברואים  .אשר לריח
האב הייתה בנקודה זו התאמה לא מבוטלת להשקפה הנאו  -פלטונית בת הזמן  .עם זאת קשה להדהיר בזה כאן  ,במיוחד

ק הטרנסצנדנטלי של

מפני שהעיסוק בזיקתו של אריוס להגות הנאו  -פלטונית דאז לא רק מעורר קשיים אלא אולי ג

-מעוות לדעת חלק מן

"

החוקרים את דמותו כהוגה שהיה סמוך על פרשנות המצע המקראי ולא על העולם הספקולטיין דל הפילוסופיה
יל  ,הערה  , ) 12עמ '
זמנו  .לסיכום העיון בסוגיה זו ראו כעת את הנספח למהדורה השנייה של חיבורו של ויליאמס ( ל
. 266 - 258
ארפיץ  ,מס '

,1

עמ '

;2

מס '  , 6עמ '

13 - 12

בת

"

 :פסלו

קונסטנטין,

ןתדרה

עודד עיר  -שי

72

את מעגל תומכןו החיצונים  ,ואף כאן זכה להישג משמעותי  :אוסביוס מניקומדיה ( לשעבר בישוף

,

ביירות ולימימו בושוף קונסטנטינופוליס )  ,שהכיר 4ככל הנראה ממפגשים משותפים אצל הפילוסוף

לוקיאנוס מאנ י כיה  ,נרתם לעניינו .

*"

21

למעשה על התגבשותה של התמיכה הארץ  -ישראלית באריום

אנו למדים מא ג תו לאוסביוס זה  ,שהיה לתומכו העיקרי ולמעשה לראש המחנה שכונה בהמשכה של

"

הפרשה המחנה 1ואוסביאני .

22

באיגרת  ,שהשתמרה בחיבור ' ההי ס טוריה הכנסייתית ' של תאודורטוס

מקירוס ( המאה ,ןההמישית)  ,שרטט אריוס בפני אוסביוס את העמדות הרווחות בחלק מכנסיות המזרח

ובפרט באלו שב רץ  -ישראל .

",

ליעה

היו שותפים

23

על פי עדותו באיגרת  ,ניצבו עמו במחנה האחד כל אלו שלדבריו

כי האל האב קדם לבן

0ן

( 4ש  %ק4ע ] 0 % 4מ

6 0861

]8

%ק% 4י0ק  , )%ושנמתחה

עליהם ביקורך על כך  .אריוס גם חשף באיגרת את "
שמותיהם של מתנגדיו העזים ביותר מחוץ
לכנסיית אלכידליה

,

ומצרים  ,ובחר לציין שלוש מן הדמויות המרכזיות בהנהגה הקנאית של המחנה

שהלך והתרקמ נ4דו  .מבין השלושה שמנה עתיד היה לבלוט במיוחד הנציג הארץ  -ישראלי  ,מקריוס

,

.

בישוף ירושלי

""

טריפולי  ,בפיק

"
שהיעירבים
שנה

כבר בשלהי

העתים או

השניים האחרים שציין אריוס היו פילוגוניוס ( בישוף אנטיוכיה ) והלניקוס ( בישוף
ה )  .הללו כמעט שלא הותירו כל רישום על הסכסוך המתפתח  -פילוגוניוס מת

 , 324סמוך לראשיתו של הסכסוך  ,ואילו הלניקום  ,פועלו לא נודע לכותבי קורות
בהשתלשלות המאורעות התעלמו ממנו  .אולם כל השלושה הוכתרו על ידי

אריוס בתואר ק לתי מחמיא הרטיקנים

)"

UIpETIKe

עש 1%ק0ע. ) 4

24

וכך הגדיר אריוס את עיקרי

עמדותיהם  ' :הק 4הם שטענו כי הבן מתהווה " כבמעין התפרצות " מן האב  [ iptyfi , eructationlהיו
שטענו כי הבן

"

שרד

,

[ ע0זתעע74םעמ. ]4
דברי אריוס

מפי"*
"" ,

בסקירתו לבין

25

מן האב בדרך של נביעה

011 , jssuelק0ק ] %

והיו שטענו כי הבן כאב בלתי נוצר

אמור מעתה  ,אם ביקש תאודורטוס מקירוס  -וזו השערה  -להציע באמצעות

להכרת דעותיהם של השלושה על ידי הקבלה בין שלוש הדעות על פי סדר ציונן

ושת הבישופים על פי סדר אזכורם  ,נמצא מקריוס  ,האחרון ברשימה  ,בעל העמדה

הקיצונית והמנוגךת ביותר לזו של אריוס  .בעוד קודמיו קיבעו את הזיקה בין האב לבן בדרך של

הצבעה על תהלן היווצרות הישות של הבן  ,שאין בינה לבין האב בסופו של התהליך אלא הפרדה בלבד
21

על היכרות זו הלז בחתימת מכתבו אליו משנת
לוקיאנוס ' ; ראו :

22

 ,,מי"

.3

הסיעה הקרויה אריאנית ראוי יותר לכנותה הסיעה האוסביאנית  ,על שם הנהגתם של אוסביוס מניקומדיה ואוסביוס
מקיסריה  ,שכז
עמ '

23

ופיץ  ,מס '

,1

עמ '

318

בכנותו אותו 4ז10ע"

"

1זע110מ  ,היינו ' חבר שותף לחוג של

420 - 419

,

הבחינה ההיסטורית הם שנתנו בה את הטון ולא אריוס ; לעמדה זו ראו  :לינהרדט ( לעיל  ,הערה , ) 12

אופיץ  ,מס ' 1ן ע '  2על פי  ( , GCS :תט5תפא  G. Chש Theodoret, Historia Ecclesiastica 1 . 5 ( eds . ] Parmentier
 . 25 -27 ;:עק  . 8 5 , Berlin 1998 ,א
( Panarion 69 , 6
) ed . Karl oll
 156 - 157 ,קע 0 ] 5 , 37 , Leipzig 1933 ,

"

.

.

,

.

.

,

בשינויים מסוקלים  .על מידת הזהירות  ,אותה יש לנקוט בשחזור המאורעות על פי מסורותיהם של ההיסטוריוגרפים
24

הנוצרים המאיח
אופיץ ( שם )  .ן

25

במרכיב האחתןל יש הבדלי נוסח בין דברי תאודורטוס כפי שהם לפנינו לבין הנאמר אצל אפיפגיוס  ' :בלתי נוצר '

"

ים  ,העיר כבר בארנס ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 225

( ע0זךעע , , 474הןינו

בסתם )  ,ואין מקום להאריך בזה כאן  .עם זאת ככלל יש להעיר כי סקירתו של אפיפניוס את

השתלשלות צמיחתה של ההרזיה האריאנית מכילה אי דיוקים  .הוא קבע למשל כי המגעים בין אריוס לקיסר והמפגש
ביניהם

שלאחיין

מת אריוס מיתת ייסורים בנסיבות בלתי ברורות  ,אירעו ערב ועידת ניקאה ( אפיפניוס  ,פנאריון ,

] מהדורת הול 1ל יל  ,הערה  , ) 23עמ '

"

) ] 160

בעוד שמהלכים אלו התרחשו כעשור מאוחר יותר  ,בשנים

10 , 69

. 336 - 332

73

וט מקיסריה בין פולמוסים תאולוגיים למאבקי יוקרה

ולא מהות שונה  ,הרי מקריוס הרחיק לכת מהם בהרבה בקבעו ש ' הבן כאב בלתי נוצר

,

תפי6

את קביעתו של אריוס כי הלמוס  -הבן הוא ' נוצר יש מאיל ' ; יתר על כל  ,גם מבהינת

,

העה זו סתרה
הזמן  ,שהיא

מהותית להבדלת האב מן הבן  ,התרחקה דעה זו במידה ניכרת מעמדתם של מתנגדי אהיו4
אלכסנדר מאלכסנדריה  ,שסבר כאוריגנס כי הבן הוא במעמד של נוצר באופן נ4

"

 ,כמו

י

למשל

)etemally

לו על דרך

 , (generatedהייני הוא נוצר בלא תלות במונחי זמן כלל  .כאמור ,מעבר לדעה המיוחס
ר על השקפתו
ההשערה  ,כי האב כבן לא נוצרו מעולם (היינו  , (cuvayevvfi~ olאיננו יודעים ד
אם
התאולוגית של מקריוס  ,אלא רק על עוינותו הרבה לעמדות הצד שכנגד ועל מאבקו הגועשי בו ; אך

""

אכן זו הייתה עמדתו ,הרי התקרב במידה לא מבוטלת להשקפתו של מרקלוס מאנקירה ; לסמן הקיצוני
ביותר דאז במחנה

26

האורתורוקסי .

אף מרקלוס מאנקייה ( ראו עליו
83 -89

 .קץ

, 1992 ,

26

אוסביו6

השקפה זו הייתה מנוגדת בתכלית לזו של

בקציה 1 , :

"

0נ

1) ,

"

מקיסריה ,

Seibt, 'Marcell von Ancyra' , TheologOche

שק10גץ2מ)1ם) צ

27

.א

פתו התאולוגית

" ",
" " ""
מיילים

ושם ספרות נרחבים לא הותיר אחריו מסכת ספרותית ענפה  ,ולא מעט מהידוע על הש

סמוך על כתבי מתנגדיו  ,בעיקר אלו של אוסביוס מקיסריה  .מרקלוס הדגיש את האהדות האלוהית ; שאינה

מפרידה

של הבן  .בהקשר

כלל בין האב לבן ( וגם רוח הקודש ) במהות ובהתגלות  ,ובוודאי אמורים הדברים קודם האינקרנצ

שלפנינו התנגד מרקלוס נחרצות לשימוש במונח 701תעע , 471לא מפני שלא היה נכון אלא מפני שהייתה
פ ריסטית  ,ושזוהה
הנחת קיומה של היווצרות  .ראו על כך באחד מחיבוריו המעטים שהתגלגלו בפסידונים בספרות

ט '  . Rjchard ,א
היות
בדבר
H.W. G. Lampei

poscule miconnu de Marcel Evique d'Ancyre' ' Milanges de Science Religieuse

בידי רישר , :
 . 7- 8 , 17- 18עק  . 5 -28 , esp .ץק  . 6 ) 1949 ( ,אם אני צודק בהנחתי באשר לעמדתו של מקריוס
 ( ( D04ראו 4 1961 ' :זPatristic Lexicon , 0 % 10
T
ValeVV
האב והבן ' כאחד בלתי נוצרים ' )

מקופלת בו

י
f

~

"
294ן  .ש רי אפשר שבעניין זה הוא אכן חרג מניסוחיו של מרקלוס  .אולם עדיין היה קרוב מאוי
מרקלוס "
בדבר הקרבה והדמיון שבין האב לבן גם אם לא קיבל את העמדה בדבר האחדות המהלית

לרוח השקפתו
המוחלטת בין
מוקדם על עולמו

-

השניים  .פרשת היחסים שבין מרקלוס לאוסביוס חורגת מן הדיון כאן  .עם זאת יש להדגיש כי

של

המידי *

: ) 339

' נגד

ההגותי של מרקלוס נובע מחיבורי הפולמוס נגדו שחיבר אוסביוס בשנים האחרונות לחייו ( הוא מת לשנת
ו יש בידינו מספר
מרקלוס ' )  ' ( Contra Marcellumעל תאולוגיה כנסייתית ' )  ) ecclesia theologiaע )  .ממרקלוס עצ

י

"

רשמים כתובים ( בעיקר איגרותי מהתקופה הסמוכה לוועידת סרדיקה בשנת  , 342אף כי ביטויים רצחניים אלו משקפים
נ ןלא זו בלבד אלא ,
מסכת הגותית שנוצרה בעשורים הקודמים  ,ולפיכך יש להם נגיעה אף לימים שקדמו לוועידת ניקא
בוועידת אנטיוכיה
כפי שהראה לונן  ,יש רגליים לדבר שאוסביוס ומרקלוס התעמתו ביביהם אף אם באורח עקיף כבר

של ראשית
429- 436

 ; 325ראו 01 AD 325 : Antioch , AnWa, and :

 .עק

43 ) 1992 ( ,

 . 5 .ת IThS ,

"

בש "

"

and the Councils

,

0 :

",
מוחלטי
,-

5ט1א

א  .על פי שיטתו של מרקלוס מתקיימת חפיפה

)

ץ

' Logan ,

 . 8 .א .נ

בין האב ללוגוס

עמדותיו ראו
בלתי נפרדת ;
של
( שהוא ורק הוא הכינוי היאה לבן בעולמו של מרקלוס )  ,ושניהם מהות  ,היפוסטזה  ,אחת מאוחדי  ,כי
בקצרה  :לובהייד (לעיל  ,הערה  , ) 12עמ '  . 70 - 64עם זאת אין לשכוח  ,כפי שטען בצדק לובהלי

מרקלוס שלפנינו הן על פי מה שביכר אוסביוס להציגן ועל פי פרשנותו להם ( שם  ,עמ ' 3 - 70זי ; להבהרות נוספות
ראו ניתוחיו של גרילמאייר ( לעיל  ,הערה

) 12

עמ '

281 - 274

תכיל",

( ודבריו מושתתים על עיוניו המפורשו

המרכיבים החשובים ביותר בתפיסת מרקלוס את האחדות שבין הלוגוס

(=

של מ '

טץ ) .

אחד

קודם
משמעות
זו
ראייה
4לועל פי
הבן  ,שכן אין למונח ' לן ' ,

לאינקרנציה ) לאל האב הוא מרכיב הזמן  ,שהוא הנצח ; על פיו הלוגוס והאב הם ללא זמן וללא

פירש את המקרא המפורסם ' נעשה אדם בצלמנו כדמותנו ' ( בראשית א  ,כו) כאילו האל נמלך בעציו
שהיה עמו תמיד ( מהדורת קלוסטרמן 1לעיל  ,הערה  ,] 19עמ '  . ) 195עם זאת ראו רמיזתו של אוסביק

ל בלוגוס שבתוכו ,
צמו לראיה מעין

 . DemonitrLtioלהשקפה
 7 ( ed . 1 . 11 . Heikel) , GCS , 23 ,וו evangelica ,
~
Eusebius.
זו  . 228 :ע 6 , Leipzig 1913 ,
 .עוד על עמדותיו
זו של מרקלוס היו לדעתי השלכות ישירות על מעגל העימות הפנים ארץ  -ישראלי בסוגיית האמוג

,

"

""

"

' 1 . 7. Lienhardt ,

של מרקלוס ראו  . :עק  982 ( ,ן )  Modern Research ' , TheologicaI ,Studies , 43ן 11 5 ofAnWaט1
'Marcellus; ofAncyra; and
Studia Patristica
 טת8Arian Polemic' ,
 . 495 - 496קע  ; 486 -503 , esp .וכן , :
189 - 197

27

 .עק

19 , 1989 ,

עיון נוסף בשיטתו של אוסביוס בקשר לזו של מרקלוס במוקדה הנדון כאן
312 -316

 .קע esp .

285 -328 ,

 .קע ) 1994 ( ,

von Rom ' , ZKG , 105

ראו  Schreiben :ותן ) ט

7 ulius

*

4

טVinzent , ' 01

ת; Markells von Ankyra 8

את השניות בעמדותיו של אוסביוס ואת הדרך שהתמודד עמה הן באיגרתו לאופרטיון מבל

 . 8 . Logan,א .

,4 .

ינצנט סקר שם

נה ( ראו דבריי

"

4

להלן ,

חתדרה

ץיזדרה

עידד

74

עיר  -ש

שאף התפלמ6

שאין להטיל

*

תה מאוחר יותר בצמד חיבורים חריפים .
בכללותה  ,כבר בשנים

DO

320 - 319

28

לאור השערתי 29נמצא שעל פי עדות זו ,

בקירוב ניצבו אוסביוס המטרופוליט הארץ  -ישראלי

ומקריוס בישוף ~ירושלים ( שנתמנה למשרתו בסמוך להתמנותו של אוסביוס ) משני צדיו של המתרס ,

ואף מחנותיהם לארץ  -ישראל ובסביבתה הקרובה כבר החלו להסתמן .
התעוררות

,

העימות

,

בין שני האישים הללו בנקודת זמן זו מעניקה בכל זאת משקל רב לתסיסה

שעורר אריוסן קהרי עמדותיו של אוסביוס מקיסריה היו ידועות זה זמן  -יש שיאמרו כשנתיים בלבד

ויש שיאמרו יהירך
,,

 , (Demonstiשבו פרסם את עיקריה של שיטתו התאולוגית בעניין האב והבן .

) tio evangelica

במשך הזמן

מכך  ,הכול על פי תיארוך חיבורו האפולוגטי הגדול של אוסביוס ' הוכחת הבשורה '

ן

30

אמנם

שינויים במקצת דעותיו והתבטאויותיו של אוסביוס  ,בשל עמדותיהם הנחרצות של

~

מלי

,

מתנגדיו  ,אך מעיון בשיטתו כפי שהיא מרוכזת בספר הרביעי והחמישי של ' הוכחת

הבשורה '  ,עולה

כי גם ביסודן ן  ,לץ תאמו דעותיו באורח מובהק את אלו של אריוס  .למשל אוסביוס התנגד לאחת

מאבני הפינה יקשקפת אריוס  ,ילקביעה שהבן נוצר יש מאין .

הדבר היה לפנן בל

הזמנים

( םזעpbvev a evtev 6

~ (Tapb

עם זאת סבר כמותו שהבל נוצר  ,אך

31

ואף כי היה תמיד עם האב ( ובנקודה זו

כמדומה חרג אוסביוס בניסוחו משיטתו ~
של אריוס ) ~
לא היה בלתי נוצר

י10ף

םזע5

04 %

*

KUl

61 avbvזעם  , )%כלומר האב קדמו .

a,

(

32

"

51

י16מ

לעומת זאת התנגד אוסביוס

~

באורח נחרץ לטענה האוריגנסטית ביסודה שהבן נפעל ( נוצר ) באורח נצחי .
ן

28

29

 11ןקזם

)7

שז

ral

ההתנגדות העיקרית

33

הערה  , ) 36ה 41יגרתו שכתב לקהלו בקיסריה
 'pp . 17-27לאחר ועידת ניקאה  ,שבה ' תירץ ' והבהיר את עמדותיו לאור מה שנטען כלפיו לפני הוועידה ובמהלכה .
' נגד מרקלוק תעל תאולוגיה כנסייתית ' ; שניהם נתחברו בשנות השלושים של המאה הרביעית  .על הדעות השונות
באשר לתיאקוק 4ראו בקצרה  :הניוון ( לעיל ,הערה  , ) 12עמ '  , 47הערה . 94

l istoria! ecclesiastica
 1 , Berlin 1995 ,ן  .א ( , GCSIתט5תבא 1 G . Ch .ט ) , 1 , 8
(

*,

~

יש להדגיש כן ככל הידוע לנו הקרבה המשוערת בין עמדתו התאולוגית של מקריוס בדבר מעמדו האלוהי הנצחי של
הבן בדמיונו ל ב  ,לבין השקפתו של מרקלוס מאנקירה נגעה אך ורק לסוגיית הקדמות והנצחיות המוחלטת של

"

להעיק

לפיכך קשה

הבן .

מעמדה זו של מקריוס דבר על תפיסתו בעניין האחדות המוחלטת בין האב לבן בכל עניין  ,עמדה

שניצבה במר 71הגותו של מרקלוס  .אף אין ללמוד מכך דבר ולו ברמז על השקפתו של מקריוס בסוגיית ההגשמה
(

האינקרנציה ן ?
)

ל ישו  ,שבעיני מרקלוס הייתה בבחינת מציאות של הגשמה מוחלטת ולא בבחינת חדירה והתגלות

אלוהית בעול ההגשמה  .עמדותיו התאולוגיות של מרקלוס מאנקירה הן
כך : :
187- 196

. ( ;,

31

.

5

 T. E . Pollard, ~ Marcellus ofAncyraטחט81טא ג -

 .על  ; Milanges patristiques offerts au Cardinal fean Daniilou , Paris 1971 ,וראו עוד בהרחבה  -הנסון

( לעיל  ,הערה
30

" ",

ט )  Ch . Kannengiesserש

Fontaine

7.

' Father

"

מן הסבוכות ביותר לבירור ולהבנה ; ראו על

, ) 12

עמ '

235 - 224

ובמקומות נוספים שם בערכו .

לתיארוך חיבןר זה ראו למשל  :פרנס

הוכחת הבשוההן )ע , 1 ,

6

(לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 72 - 71

( מהדורת הייקל ולעיל  ,הערה

 ,]26עמ ' . ) 151

,

אוסביוס הדגיש שם את הקביעה כי ' הרצון

האלוהי ' הוא ק ש ' ( ף ; ) 1 %שממנו נוצר הכול ; וכן  :שם  ,ו,
אוסביוס המחלום העיקרי שמנע ממנו לאמץ את דבריו של אריוס  ,ולו רק מפני שעלולה הייתה להיגזר מהנחה זו זהות

",

32

33

25 , 1

( שם  ,עמ '

. ) 214

עניין זה  ,יש להדגיש  ,היה עבור

בין ישו לשאי הלבראים ; ראו למשל  :גרילמאייר (לעיל  ,הערה  , ) 12עמ ' . 177 - 176
הוכחת הבשורה ; )] ( 3 ,מהדורת הייקל ולעיל  ,הערה 26ן  ,עמ ' . ) 154

 . 63 -66 ,קע  ,ה  ,י1

Origenes , Peri Archon , 1 , 4 ; 11 , 1 - 4 ( ed . 2 Koetschau) , GCS 22 , Origenes: Werke 5 , Leipzig

 . 106- 132ויאה לוינץ (לעיל ,הערה  , ) 12עמ ' . 210 , 206

,

הישות הנצחית של הבן לא עלתה בקנה אחד עם המדרג

( סובאורדינציק ) או עם עקרון שתי הרשויות  ,שאוסביוס התנגד לו נחרצות  .לעומתו הציג אלכסנדר מאלכסנדריה
את מהות הבן
עמ '
44

. ) 29 - 19

.ק

2004 ,

""

" נעדר " רק את התכונה של היותו בלתי נוצר כאב  .איגרת לאלכסנדר מניקומדיה  ( 47 ,אופיץ , 14

הבהרות על עמדה זו ראו לאחרונה

41

Theology , 0 %

אצל Fourth - :

)0

.

 Approachתג Legacy:

 ; Century TFinitationוראו להלן  ,הערה

36

"

,

] . Ayres, Nicaea and

הצד האפל של הירח  :אוסביוס מקיסריה בין פולמוסים תאולוגיים ' למאבקי יוקרת

אי

75

ם שלא בדרך

הייתה למובן שהבן שכן בתוך האל האב באורח נצחי כחלק ממנו ואחר כך יצא (
לפני כלן הזמנים  ,כריח
של חלוקה או היפרדות)  34 .לדעת אוסביוס הבן נוצר מן האב מכח רצון האב י

ממקור ריח וכקרן אור ממקורה הנצחי .

"

יש הסבורים כי השקפתו של אוסביוס בשהינים

35

הנזכרים

,

עמדה בניגוד לדעתם של אישי מפתח בסיעה הנגדית  ,כאלכסנדר מאלכסנדריה ואחרים שנטו בעניין
בשלהי העשור השני של 1המאה הרביעין ליצב אוסביוס
ן
זה אחר ההשקפה האוריגנסטית  36 .נמצא כי
לאלו שלי אריוס ושל
מאלכסנדריה י י
י
אלכסנדר
ן
בעמדה ממצעת בין העמדות שלי

34

,

הוכחת הבשורה  ,ע  ( 1 ,מהדורת הייקל ולעיל  ,הערה 26ן  ,עמ '  . ) 213 , 153עם זאת אוסביוס הדגיש כ ? אין לדעת כיצד
נוצר  /נתהווה הבן ( שם [ שם  ,עמ '  , 215 - 214וזאת על פי הכתוב  ' :ואת דורו מי ישוחח ' ( ישעיה  ,ח  ,על פי תרגום
השבעים ' :

35

36

אוסייון

מניקומדיה ,

ש
דורו ' הוא  geneaהיינו מוצאו " .על שיטתו של מרקלוס מאנקירה בעניין זה ראו לעיל  ,היק

. 26

)

דימוי הקרן ומקור האור נתפס כבעייתי ואוסביוס סייג אותו ; ראו למשל :

כך עולה מפרשנותם של הנסון ( לעיל  ,הערה

) 12

עמ ' , 52

; 59

DW

ע, 1 ,

19

( מהדורת

הייקל [שמן ,עמ ' . ) 213

-

גרילמאייר ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ '

; 177 - 175

לובהייד

ולעיל  ,הערה  , ) 12עמ '  16 - 6ולאחרונה ביתר בהירות אצל אירס (לעיל ,הערה  , ) 33עמ '  . 45 -43שס4גיה
המתפלמסים אחד המקראות החשובים ביותר למהלכו של העימות  ' :ה ' קנני ראשית דרכו קדם פ
ליי מאז ' ( משלי
ח  ,כב ; על פי השבעים ניתרגם ' קנני ' 8 -ק ע04חא  ,היינו בראני )  .אפיפניוס ראה במקרא זה ובפןריןטו של אריוס כי
ן פנאריון 12 , 69 ,
הכתוב מורה על כך שהלוגוס  -הבן הוא נברא  ,את גולת הכותרת של תורתו ההרטית ; ראו  :אפיפניי

זו ניצב בפני

"" "

"

( מהדורת הול [ לעיל  ,הערה  , ] 23עמ '  . ) 163 - 162שורשיו הלשוניים  -התחביריים של תרגום זה מעלזם חת האפשרות כי

"

לפנינו לכאורה העברה מפועל קרוב ( בצורתו )  ,ואולי גם בשימושו  1 -ק40ז ( %היינו  :קנה )  ,אשר לזמנים מסוימים
( בעיקר בעבר ) נדמה כמתחלף עם הפועל ליצור /לברוא  . K1 tqe :דוגמה מצוינת להקבלה שבין האוק ות הללו מצויה

בתרגום השבעים לפסוק ' הלוא הוא אביך קנך 6 ceIז"
הקרבה והחילוף שבין הצורות הללו ומשמעויותיהן
 . 220 -225עק D . V Gooding, Cambri e [ 973 ,

ראו ; 1 ) ! :

ed .

במקרא זה כדי לקבוע כי הבן הוא נוצר

ובאורח ממוקד של

(

,

0הזא ] 4הוא עשך וירקנך ]' iKal tKTlekv ae
the: ,

0

. Corruptions and Their Emendations,

~
ק10זא )  ,מונח המבטא בריאה יותר מ " -
"

~
 ; offspringאת השקפתו זו

,

"

1דברימ לב  ,ו) .

על

 Walters (forherly Katz) , The Textי1
ותעע8ץ ,

כך

מיל

""

שיש בו

ביצר אוריגנס באמצעות התפיסה שהבן הוא נוצר ב

"

נתלה אוריגנס

ןמעות של נפעל

ופן נצחי

(לעיל  ,העלק . ) 33

)eternaly

 . ( generatedראו  :אוריגנס  ,על העיקרים  ,ת ,
בתוקף את הניסוח בדבר הבן הנוצר  -למרות ניסיונו של אוריגנס לאזנו  -אך הוא עצמו נזקק למונח זה בתארו את
;1

 , 4 - 1 , 11אוריגנס ( מהדורת

קואטשאו )

הבן במכתבו לאלכסנדר מאלכסנדריה ;אופיץ  ,מס '  , 6עמ ' r otx 41 EV Te ) ] 12
~
עשז4ק0חא ) ואולי ביקש לשמר בעיני בעל דבבו אך את הניסוח האוריגנסטי  .עוד על תרגומו
בהערותיו של

208

.ק

2000 ,

Paris

[ es Proverbes ,

0ז "

&  ,ע ) % 810ז ? nso

"

La Bible d'Alexandrie :

d' Hamonville ,

נוספת על השימוש שנעשה בפסוק זה בקרב אבות הכנסייה  ,שם  ,עמ ' . 13 - 12

.ע.

*ש"

עם זאת יש מי שסב

4י",

אריוס דחה

ק10זא

~
המקרא הזה ראו

והפניות לספרות
בכל זאת שעיקר

מעייניו של אוסביוס היו נתונים לשימור עיקרון הסובאורדיגציה ( המדרג )  ,ושפרשנותו לסוגיית שחיות הבן דווקא
דמתה לעמדתו של אלכסנדר

מאלכסנדריה ; ראו :

" und Christologie des Eusebן0 ]0טה) " "" "

] וDie 7

4 dogmengeschichtliche Untersuchung .seiner Platonismusre~eption und Wirkungsgeschichte,
 . 26ע  . G ttingen 1999 ,שטרוטוולף נסמך בעניין זה קודם כול על מכתבו של אוסביוס לאופרטיון 14
~
נתגלגלו ברשימות הוועידה השנייה של ניקאה  ,במאה השמינית ( שנת
ששרידים ממנו

; 787

,

) [ 0עתטט5

.א

von Caesarea :
נאה ) , (Balanea

ראו איפיץ  ,מס '  , 3עמ '

~

 , )4מה שאינו מוסיף לאמינותה של האיגרת  .מכל מקום על פי הנאמר בה התנגד אוסביוס לאמלנא בהוויה הנצחית
 , ( C7Eמפני שלפי תפיסה זו יש ש י ישויות אלוהיות ,
המשותפת לאב ולבן במובן של ראשית משותפת ) ~ VD tap % %

.

"

שני עיקרים ראשונים  ,מסקנה הניכרת היטב בקו המחשבה של אוסביוס  ,וכך נוסחו הדברים בעלסה הלטינית של
דברי הוועידה

)  ~ ius filius? vel quomodo unus quidem primus ,ט

? secundus est

. (alter vero

מעבר לכך  ,קבע שטרוטוולף ,

אלכסנדר עצמו ( אופיץ  ,מס '  , 14עמ ' , 45 - 44

אריוס ( אופיץ  ,מס '

 , 1עמ '  ; 2מס '

 , 2עמ '

)3

, ) 49 - 48

pater

quomodo erit

'

הדמיון בין עמדה זו לעמדותיו של איל4נדר

 .נדמה כי בעיסוק בסוגיית השקפתו של אוסביוס עדקן יא

זה  ,אין המידיינים בדברים כיום ערים תמיד לערפול ( הבלחי מכוון ככל הנראה ) השורר
עובדה שכבר עמד עליה פרסטיז ' לפני עשורים רבים ; ראו :
486 - 496

 .קק

24 ) [ 923 ( ,

. .

Early Arians' , IThS

מצוי בדברי

ולא בדרך שבה הוצגה ונתפרשה עמדת באופן מעוות בידי

נאמרה המילה

בטרמיני יה

האחרונה  .אולם בשולי הדברים ברצוני להעיר כי לפחות בסוגיית ההיווצרות והנצחיות וזיקתם

0 5

 coexistlin,י5

80זט

של האב

"

והבן בהקשר
האוסביאנית ,

61 and Kindredןךנע[] Prestige , ' &Yiv [ir]i~ ogJandyev

Eusebius and the

תן Words ,

].

ץתדרה

קתדרה

76
עמדה שניתן

"

יגדירה

בזהירות ' אריאנית מתונה ' .

;3

ברם לדעת מקצת החוקרים היו עמדותיו של

אוסביוס רחוקות במידה רבה מאלו של אריוס וקרובות יותר דווקא לאלו של אלכסנדר ,וכל העימות

אלא מסיבות פוליטיות .

ביניהם לא נבע

ייתכן

38

פי פנייתו של אריוס בשלב מוקדם זה של העימות לסיועה של הכנסייה הארץ  -ישראלית ,

אפוי

ובעיקר להנה 4שפעלה בקיסריה  ,נסמכה על היכרות קודמת עם עמדותיו של אוסביוס ( כפי שנודעו
מחיבורו 'הוכהה

הבשורה ' )

עד כאן עולה

מבחינתו של אריוס היה במעשה רתימתו של אוסביוס לסכסוך בהקשרו התאולוגי

1

שבינן לבין עמדותיו שלו עצמו היה דמיון מסוים  .לכאורה  ,מכל האמור

משום עמעום לי
מכוון או הונאה עצמית  ,אך נראה שהיה בו בה בשעה גם משום מפגש אינטרסים  .אריוס

יכול היה להנןח במידה רבה של צדק כי בעיני המטרופוליט של קיסריה עשויים היו הדחתו וסילוקו

מאלכסנדריה ךידמות למקרה אחר של איבה וקפדנות יתר בכנסיית אותה העיר כמאה שנה קודם
לכן  ,מקרה

"שיה

הוא הוליד גירוש ונידוי  .הדברים מכוונים לפרשת סילוקו של הפרסביטר אורענס

בידי דמטריוס ; מקרה שאת פרטיו הכיר אוסביוס היטב .

39

קרוב להניח כי אריוס עמד על הדמיון בין

שתי הפרשיוא 1אכן גם התנהלותם של דורשי רעתו דמתה למעשי קודמיהם  .כאז כן עתה לוו הנידוי

והסילוק בדרןףחו של מנהיג הכנסייה באלכסנדריה משותפיו בכנסיות אחרות  ,מהם רבים שישבו

,

בכנסיית ארןחייראל  ,שלא לסייע בידי המנודים  ,ולא זו בלבד אלא שאלכסנדר כקודמו דמטריוס
חז בטענה שיריביו חרגו מן ה נהלים הכנסייתיים  40 .עתה כבעבר הושבה ריק ם הבק שה
בימי אוריגנס

"

שלא לעזור ל
וכאז כן עתה כונסו ועידות כנסייתיות כדי לתמוך בהם ולסייע להם ואף
ללחוץ על ההנהגה באלכסנדריה להחזיר את אריוס ותומכיו למשרותיהם  41 .עם זאת בכך הסתיים

"

יירשימי

הדמיון בין ה קרים  ,ועובדה זו  ,יש להניח  ,לא נעלמה מעיני אוסביוס מקיסריה  ,שכאמור ידע היטב

37

"

זוהי מסקנת 4ל חוקיים שונים ; ראי
עמ '

- 26

"לי",
"

מעטים  .ויאה
38

לטענת

ךייד נטה ככלל י

שטיו

"

למשל  :הנסת ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ '  ; 59וראו גם  :לובהייד ( לעיל  ,הערה

דגיש את המורכבות של עמדת אוסביוס ' בניגוד לגישה הפסקנית ניל

ור  :גרילמאייי ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ ' . 190 - 189

"

, ) 12

וקיים יא

וולף לא נשא מאבקי של אוסביוס מקיסריה בממסד של אלכסנדריה אנפי פרו  -אסיאני  ,ומכאז שגם

' שיבתו ' במקלך ועידת ניקאה לחיקה של האורתודוקסיה לא סימנה כלל ניתוק תאולוגי רדיקלי מעמדות עבר  ,אלא
התרחקות בסחט מדמותו של אריוס  .ראו  :שטרוטוולף ( לעיל  ,הערה  , ) 36עמ ' . 31 - 30
39

לסברה זו

כבך רמז

לפני שנים רבות

89

.ק

Eusebius, Cambridge 1929 ,

",

Stevenson, Studies

 , 1 .ושב לדון בה הניוון ,

ראו 4 . ( , Studh Patriitica , 17 , :ט )  Alexandria? ' , E . A . LivingstoneתiP.C. Hanson , 'Was Origen Banished 1) 01

 . 904-906עע

40

אופיץ ,

198

 ,עמ '

~

מסליי

7-6

ואילך  .אלכסנדר רמז לכך באמצעות האשמתו של אוסביוס מניקומדיה שעבר מביירות

לניקומדיה  %ה הפרת סדרי המנהל הכנסייתי  .על הקשר זה של העימות ראו הערותיו של מרקשיס ( לעיל  ,הערה , ) 12
עמ '

136 - 135ן על פי עדות אפיפניוס  ,הפנה אלכסנדר את דרישתו לחבר בישופים

ארץ  -ישראלי  ,שכלל את אוסביוס

מקיסריה  ,מקרזוס מירושלים  ,אסקלפס מעזה  ,לונגינוס מאשקלון  ,מקרינוס מיבנה  ,זנון מצור ומספר דמויות נוספות

מסוריה ; ראין

אפיפניוס  ,פנאריון , 69 ,

4

( מהדורת הול [ לעיל  ,הערה

, 123

עמ ' . ) 156 - 155

יש קושי מסוים באזכור שמו

של זנון מצוק בדשימה זו  :באותה עת  ,סביב שנת  , 320עדיין שימש פאולינוס כבישוף של צור  ,וזנון החליפו מאוחר יותר

והופיע לראשנה ברשימות ועידת ניקאה בשנת . 325

ייתכן שברשימה המקורית לא צוינו מקומותיהם של הבישופים ,

ואפיפניוס קוא שהשלימם על פי רשימות שהיו בידו מוועידת ניקאה  .נראה שמעגל נוסף של תומכים התרקם בקרב

;

41

בישופי ביתנןה ראו  :אופיץ  ,מס '  , 5עמ '  ; 12וראו על כך עוד  :ויליאמס ( לעיל  ,הערה  ) 12עמ ' . 58 - 53
יש להדגיש כי דלל תומכיו של אריוס במזרח חשבו כי ניתן אולי באמצעות רצון טוב לגשר על הפערים  ,והם אכן האיצו
באריום לקבל 4ת מרותו של אלכסנדר ; ראו  :אופיץ  ,מס '  , 10עמ ' . 18

77

הצד האפל של הירח  :אוסבווס מקיסריה בין פולמוסים תאולוגיים למאבקי יוקרה

על הקורות את

אוריגנס .

42

בעוד שאוריגנס הורחק בשל גחמותיו של בישוף עריץ וקנאי למעמרו ,

הורחקו אריוס ותומכיו בשל מה שנדמה היה כבר מתחילה ובראשיתו של שידוד המ לכות הדוגמטי
ובלחי נרדף -
;
לדרך חדשה בתור גורם מוכר
בכנסייה  -עם יציאתה של הכנסייה ;

"

כשטייה של ממש .
;

43

הובנה

תמורה זו של תחילת המעבר מאמונה לתבונה ולהרהור ספקולטיווי על תכניה של האפונה ,
זחו של אריוס
היטב על ידי הצדדים השונים  ,ובתוכם מקריוס  ,שבחר יחד עם שותפיו לדחות את פנ
רייס  ,נאמניו
ולפתוח בגיבושו של מחנה נגדי  44 .וכך בשוליו של המאבק הגדול שהתפתח בין -
שבאלכסנדריה ותומכיהם בדיוקסייה האנטיוכקה; הלך ונתגבש
1
ותומכיו במזרח לבין אויביו בממסד
~
הבולטים של
מעגל קטן יותר של עימות פנים ארץ  -ישראלי  ,שנבע מעמדותיהם של מוביליו .

תויו

העימות המקומי היו מן העבר האחד עמדות אורתודוקסיות קנאיות אולי אף פרו  -מקקייאניות ( כאלו
מתונה ( או
של מקריוס מירושלים ואסקלפס מעזה [ ? ] ) ומן העבר האחר  ,השקפות שנעו בין ארי

"

יות

שמא אורתודוקסייה פושרת)  ,קרי אלו של אוסביוס מקיסריה  ,לאריאניות קיצונית ןוהר  ,כדעותיהם

של פתרופילוס מבית  -שאן ופאולינוס מצור ( ? ) .
באלקס דריה  -סביב
1
מכל מקום נדמה שהופעתו שלי אריוס והתעוררותו שלי ויכוח נוקב במרכז
עמדות תאולוגיות שניתן לשער כי יסודותיהן היו מוכרים זה זמן  -וגלישתו של~ העימות הזה
אל מחוץ למצרים  ,היוו זרז של ממש להתפרצותו של העימות גם בארץ  -ישראל  .עם זאת באותה

השלישי שלי המאה הרביעית  -נשא העימות בכנסיית אהץ  -ישראלי גוון
י
שעה  -ראשית העשור

וף

תאולוגי  -דוגמטי בעיקרו  ,ועדיין לא נלוו לו הקולות הפוליטיים הצורמים של עי

ביל מרכזים

לוקליים ( ירושלים וקיסריה )  .ברם לא עבר זמן רב ואף אלו החלו לצוץ 45 .
בפננו על הדרך שבה
למען אריוס ומחה
אלכסנדר 1
1
כשעמד אוסביוס על פרטי העימות התערב אצל1
~

התייחס הלה אל אריוס  .בעקבות פנייה של 1אוסביוס מניקומדיה נהג כך

ככלי

גם פאולינוס

הנראי הלך והחמיר .
בישוף צור  46 .ברם פניות אלו נפלו על אוזנו הערלה של אלכסנדר מאלכסנדריה  ,והקל

י

"
ן

איננו יודעים בוודאות מה אירע באותם ימים בקרב הממסד הנוצרי הארץ  -ישרעלז  ,אולם נראה
42

אלכסנדק גם עלי התנהגותו
לאלכסנדר  ,ושבה הגן עלי עמדותיו שלי אריוס  ,ביקר אוסביוס את י
ששלח יי
י
ואמנם באיגרת

43

כלפי אריוס ; ראו  :אופיץ  ,מס '  , 7עמ ' . 15 - 14
ראו  :לינהרדט ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ ' . 420

44

על אף דבריי על מתינותן היחסית של עמדות אוסביוס  ,במיוחד על רקע מה שהסתמן באלכסנדרזף  ,הן היו רחוקות
מרחק רב מעמדותיו של מקריוס בישוף ירושלים  .אשר על כן ראוי לשאול מדוע לא

פרץ העימיא

שהתשובה על שאלה זו פרוזאית למדי  :שלהי העשור השני של המאה הרביעית היה ככל הנה

קודם לכן  .אפשר

"מ"
" ",

העיתוי האפשרי

המוקדם ביותר  ,מפני שעל פי רמיזה כרונוגרפית עמומה אצל ההיסטוריוגרף הנוצרי סוזומנוס ( המקה לחמישיה)  ,נתמנה
טינוס קיסר ושל
מקריוס למשרתו בשנת  . 317על פי סוזומנוס מלך מקריוס בירושלים בימי הקונסולט של קונ5ט
~ . Sozomenus 11
קריספוס קיסר ( בנו ) ; ראו  . 10 - 11 :קק  Bidez) , GCS 50 , Berlin 1960 ,ן ) " ecclesiastica , [ , 2 ( ed .

.

,

והנה בידוע שקריספוס הועלה לדרגת קיסר ב  1 -במרס  ; 317ראו  1987 , :זט0 Constantini , 19 ( ed . 1 . Kdnig , 711ש 0
) ]  . 42 [ Textl 138 [ Kommentarע ; ובקצרה אצל  Empire o( Diocletian and Constantine , :וו ) נ  . Barnes, Theס .ז
לזקר מפני שמסורת
 . 7-8 , 83קע  . Cambridge , MA 1982 ,עם זאת ספק אם ניתן להסתמך על הערתו זו של סוזומנוס ,

אחרת מקדימה את מינויו של מקריוס לשנת . 314
בשררה .
45

ראו לעיל  ,הערה . 7

46

אופיץ  ,מס '  , 7עמ ' . 14

,,

ולא זו בלבד אלא שטיבם של עימותים כאלו ש ~ ן הם תלויים בהכרח

ץוודרה

ץתדרה

עודד עיר  -שי

78

שהחשדנות הקקדית והקיטוב בתוכו נתעצמו  .לוועידה שכונסה בשנת

,

321

בקירוב בארץ  -ישראל

( אולי בקיסריהק 4זומנו  ,כך נדמה  ,רק תומכיו המקומיים של אריוס  ,בראשם אוסביוס ופאולינוס
מצור  ,ולראשוג

נזכר גם שמו של פתרופילוס מבית  -שאן  ,שהיה בשנים הבאות לאחת הדמויות

הבולטות בפולמוס המתעצם  .על פי עדותו של סוזומנוס יש להוסיף לרשימה הקצרה הנזכרת של
שמות הבישופן שהתכנסו  ,מספר בישופים שאת שמותיהם לא פירש  ,והדעת נותנת שביניהם היה
מלוח  .עם זאת שתיקתו בעניינם של מקריוס מירושלים ואסקלפס מעזה מלמדת קרוב
ן
גם איטיוס

",

לוודאי כי הללו לא זומנו  ,ואולי כבר באותה עת החלו לפעול כסיעה יריבה  .אין לטעות באשר

לתוצאותיה הגלייות
הנדים

במזרח .

הסיעות

י-

של הוועידה  ,אשר ביקשה אך להציע מה שנראה כסיוע פוליטי לאריוס ותומכיו

אולם יש להניח כי מאחורי הקלעים כבר סומנו קוויו של העימות הדוגמטי בין

היריקק .

בהקשר זה לא יהא זה רחוק לטעון  ,לאור דברינו לעיל  ,שאוסביוס נחרד ביותר

מן האפשרות של על סף דלתו  ,בירושלים  ,פעל בישוף כמקריוס  ,שעמדותיו היו קרובות לאלו של

מי שנתפס בעיננו כגדול ההרטיקנים באותה עת  ,מרקלוס מאנקירה .

49

ייתכן גם שלאווירה שנוצרה

בין מקריוס לאו ביוס נוספו משקעים אחרים מימי הרדיפות הגדולות שנסתיימו זה לא כבר  -על

*

פי התנהגותו באותם ימים אפלים היה מקריוס קונפסור ( מתוודה )  ,ואילו אוסביוס נתפס אולי בעיני

מקצת בני זמנון אופורטוניסט .
ראשי המחנות

,יח"
"

50

משקעים אלו  ,יש להניח  ,העמיקו את תחושת האיבה והבדלנות בין

אחת מתוצאותיו הישירות של הוויכוח הדוגמטי הנדון הייתה התהוותם של מרחבי השפעה מנוגדים
בממסד הנוצרןן ארץ  -ישראלי  ' -אריאניים ' מזה  ,בצפונה של הארץ  ,ומתנגדיהם מזה  ,בדרומה  ,הגם

שחלוקה זו לאן ייתה סימטרית לגמרי .

52

בעוד הדרום  ,היינו המרחב שבין יריחו לאשדוד ודרומה

להן  ,היה נתוןן לובו ככולו בתחום השפעתה של הסיעה ה ' אורתודוקסית ' בהנהגתו של מקריוס
מירושלים  ,היה ~ מרחב שמצפון לקו הנזכר מנומר יותר  .כלומר בעוד המרכזים הגדולים והחשובים
הן על פי תולרותוהם הן על פי מעמדם הפנים  -פרובינקיאלי  :קיסריה  ,לוד  ,ובית  -שאן  ,היו תחת הנהגת
~
הסיעה האוסבןאנית  ,היו המרכזים הנוצריים הקטנים יותר ( סבסטיה  ,שכם  ,פניאס  ,גדרה ) נתונים תחת

השפעתה של סילת הרוב  ,זו של מקריוס מירושלים .
47
48

זאת לאחי כלוטה
אופיץ  ,מס ' 10נ
באיה של ועיד זו העניקו לאריוס מעין אוטונומיה רוחנית להתכנס ולכנס את תומכיו כמקודם  ,ובכך ביטלו למעשה
את נידויו  .מןט בה בשעה ( כמצויין לעיל  ,הערה  ) 41תבעו ממנו לכפוף עצמו לאלכסנדר ולחתור לשלום ואחווה
של ועידת תמיכה באריום בביתניה בשנת

עמו .
49

; 320

עם  , 18 ,על פי  :סוזומנוס  ,היסטוריה כנסייתית , 1 ,

ראו  :אופיץ ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ ' . 148
15

( מהדורת בידה [ לעיל  ,הערה

44ן ,

עמ '

. ) 35 - 32

" ,,

על פי פרשנוהו של אוסביוס להשקפתו של מרקלוס  ,האחדת הלונוס עם האל האב ביטלה למעשה את המהות הנפרדת
המושלמת והעצמאית של הלוטוס והפכה אותו ל  tpsylos 10 05 -הכלול בתוך האב ( היינו לוקוס ' בסתם '  ,נעדר ייחוד

,

ומתבטל ביחס

לאב ) ;

"

ראו  :אוסביוס  ,על התאולוגיה הכנסייתית , 1 ,

5

( מהדורת קלוסטרמן [ לעיל  ,הערה 19ן  ,קטע , 128

עמ '  . ) 59בכה הזו מקריוס ומרקלוס קרובים ביותר בהבנת עקרון הנצחיות של הלוגוס  ,עיקרון שטשטש את המדרג שבין
האב לבן ; ראון כך לעיל  ,הערה . 29
50
51

52

קי

,

ועל כך ראו להין  ,עמ ' . 95 - 94

ראו דבריי לעןל הערה . 9
אמנם כבר נאגול כי אין ממש בניסיון להגדיר את הווייתו של הפולמוס האריאני על פי קטגוריות רגיונליות ;

ראו :

( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ '  . 419עם זאת נדמה שבזירה הארץ  -ישראלית בכל זאת נסתמנה חלוקה מרחבית מעין זו .

לינהרדט

למאבקי יוקרה

הצד האפל של הירח  :אוסביוס מקיסריה בין פולמוסים תאולוגי

79

~

השערתי זו בדבר חלוקה רגיונלית פנימית בארץ  -ישראל סמוכה בראש ובראשונה על מקרה
התפלגות הכוחות  ,שהתרחש בוועידת אנטיוכיה באבןב  . 325היה זה
ן
המבחן הראשון האמתי של
ראש  -באותה

אכן מבחן של ממש להתפלגות הכוחות מפני שתוצאותיה של אותה ועידה הוכתבו
לא עוד דיונים
ן
הגדולים בתרבות הוויכוח הנוצרית .
1
עת כבר הסתמנו השינויים

"
",

פתיחים

שכנוע אלא היווצרותה של מערכת הייררכית  ,מחליטה ומכתיבה .

53

מי שלא רצ

וניסיונות

יעמוד

למבחן ,

כפתרופילוס מבית  -שאן  ,מן הדמויות הבולטות בסיעה האוסביאנית  ,כלל לא התייצב יעומתו
מסיעתו  ,כאיטיוס מלוד ,בחרו להכפיף עצמם להחלטותיה של הוועידה שעליה ילקחו אוסטתיוס
אחרים

) , (Eustaaiusשככל הנראה מונה במהלכה של הוועידה לבישוף של אנטיוכיה ( ל חר שפילוגוניוס

*

בשלהי  , ) 324והוסיוס בישוף קוהדובה  ,שגרירו
י
קודמו ובעל השקפה אנטי  -אריאנית חריפה נפטר

ויועצו של קונסטנטינוס  .נמצא כי הרוב המכריע בכנסיית ארץ  -ישראלי התייצב

שרצה לתמוך במהלכיה .
ארץ -

54

;יךועידה

בחינה של שמות החותמים על החלטות ועידה זו מקרבן

""1

ן

זו מפני

אים מכנסיית
ן

ישראל ( תשעה או עשרה מתוך חמישים ותשעה שחתמו ) אכן מגלה עדיפות מוחלטת לסיעתו

שבעה מתוך
של מקריוס ( רק איטיוס זוהה מאוחר יותר כתומכה של הסיעה היריבה ) ; יתר על כן
תשעת הנציגים הארץ  -ישראלים מסיעתו שלן מקריוס באותה הרשימה היו בישופים קאזור ירושלים

,

 55מגמה זה
והדרום  ,וזו כמדומה התפלגות מרחבית שיש בה מובהקות סטטיסטית 5 .י
53

לכה והתחזקה
1

,,

רוח זו תוארה לימים בידי רופינוס מאקווילאה בחיבור הפרשנות שלו להצהרת האמונה הנוצי 4

' העובדה כי האל

הוא האב של בנו יחידו אדוננו היא עניין שעלינו להאמין בו ולא לדון בו  ,כמו כל אסור על העבד יעלוק
האדון ' ) 51 servo de natalibus domini disputareט  ; ( neque enim fasראו Simonetti ) , :

139
54
55

.ק

4 .נ

4 ( ed .

CCSL , 20 , Tueholti 1961 ,

על הוועידה גופה ראו להלן  ,עמ '

. 87 - 82

" במקורו " של
ן 5ת Explanatio .

",

" ",

מרחב ירושלים והדרום  :מקריוס ( ירושלים )  ,פטרוס ( אמאוס )  ,מקרינוס ( יבנה )  ,מקסימום ( בות גוברין )  ,לונגינוס
( אשקלון )  ,אסקלפס ( עזה )  ,פטרוס ( אילת ? ) ; מאזור המרכז  :גרמנוס ( שכס ) ומרינוס ( סבסטיה ) ן יטיוס ( לוד ) נודע

*
*,

לאיין כי

כתומכה של הסיעה היריבה  ,אך כאמור הכפיף עצמו להחלטותיה של הוועידה  .עם זאת ראוי

לא את כל

משתתפיה של ועידה זו ניתן לזהות בוודאות  ,מפני שעשרה מתוכם לא הופיעו ברשימות המשתתפנם בוועידת ניקאה ,
תתפות של כמה
שהתקיימה חודשים ספורים בלבד לאחר מכן  .ולא זו בלבד אלא שקיימת אי בהירות באשר ל
דמויות מפתח בממסד הכנסייתי בוועידת אנטיוכיה  .אחד מאלה הוא פאולינוס בישוף צור ומתו כ ו הקרובים ביותר

"

של אוסביוס מקיסריה  .אמנם אדם בשם פאולינוס מופיע ברשימת החתומים על הצהרת האמונה של הוועידה  ,ואכן

,

היו שסברו כי הוא הוא פאולינוס מצור  .ברם הסבירות לכך קטנה ביותר  ,וכבר העלה צ ' דוויק בז היה זה פאולינוס
בישוף אדנה )  Adanaככל הנראה זו שבסוריה ) ; ראו  :וט  . Chadwick , ' 0 5 5 of Cordova and the Presidencf ofא
IThS
 . Council ofוהדברים מסתברים  ,שכן קשה להני סי פאולינוס מצור ,
 . 299 - 301עע  . 5 . 9 ) 1958 ( ,ת ,
שהיה אולי מקרב הפעילים ביותר בסיעה האוסביאנית ( של אוסביוס מקיסריה ואוסביוס מניקו 4ה )  ,היה חותם על

.

"

'

הצהרת האמונה שגובשה באנטיוכיה  ,ועל כן סביר שכאחרים בסיעתו ( למשל פתרופילוס

" ".

",

מבית  -ש

לוועידה  .ברם תולדותיו של פאולינוס מורכבות מעט יותר  .ייתכן שבאותה שעה כבר לא שים

",

)  ,כלל לא התייצב

למקומו בצור ואולי

כבר פרש מהנהגת כנסייתה  .על פי אפיפניוס  ,אלכסנדר מאלכסנדריה  ,שפנה בראשית שנות העשרים אל בישומי
המזרח בטרוניה שהם מעניקים לאריוס ותומכיו סיוע  ,פנה בין השאר לזנון בישוף

צור ; ראו :

אפי44וס ,

שי

פנאריון , 69 ,

4

כנסיית צור  ,אינו
( מהדורת הול 1לעיל  ,הערה 23ן  ,עמ '  . ) 156 - 155ברם אותו זנון  ,שעל פי אפיפניוס היה מנהיגה
נזכר משום מה בין חותמי הצהרת האמונה באנטיוכיה  -אפשר שאף הוא לא זומן  ,או שאולי אמי ניוס נטל את שמו

",

מרשימות שהיו בידו מוועידת ניקאה  ,שבה נכח כנציגה של צור  .אשר לפאולינוס עצמו  ,ידוע כ שך לזמן קצר לזירה

הפוליטית הכנסייתית כאשר מונה לבישוף אנטיוכיה ; הוא שימש בתפקיד זה מספר חודשים ע שמת  .אולם השאלה
הנשאלת היא אם היה זה לפני מינויו של אוסטתיוס  ,ואם כן בוועידת אנטיוכיה של  325כבר לא היה בין החיים  ,או שמא
 וכך מקובל יותר  -מונה לאחר סילוקו של אוסטתיוס בשלהי אותו עשור ( ועלבקצרה yrus und die Origenistische Diadoche ' :

כך להלן ) .

"

בפרשת פאולינוס ראו כעת

fOrigenes als Subscriptum : Paulinus von
~

"

"4

2תחו 4 .ן  ,בתוך :

ץונדרה

ץדצדרה

עודד עיר  -שי

80

כפי שעולה מישימות המשתתפים והחותמים על החלטות הוועידה המפורסמת יותר  ,ועידת ניקאה ,

שהתנהלה בממך הקיץ של שנת . 325
מפן

,

שהלחץ ההיל

עם זאת במקרה זה יש לנהוג במידה מרובה יותר של זהירות ,

על משתתפי המעידה להסע להסכמה על הצהרה משותפת ברש ההשקפה

האורתודוקסית היה רב בעתר  ,ובגלל אי הבהירות הרבה השוררת בנוסחאות העדנות של רשימות

המשתתפ י ם .

ן

6

התפלגות כוחות זו ניכרה היטב גם במהלכיהם ובתכניותיהם הפוליטיות העתידיות

של האוסביאנ מנ ברוב המקרים לטשו הללו עיניהם למרכזים עירוניים חשובים  -והשתלטו עליהם

"

-

על ידי הדחה ו סילוק של המנהיגים הקיימים  -ולא לקהילות שוליים .

*

ניתן להניח  ,י

57

ההתפלגות שתיארתי בזה ( ושעל סיבותיה יש עוד לעמוד ) התרקמה כאמור עוד

קודם למהלכים~ הפוליטיים הנזכרים  .ולא זו בלבד אלא שניתן לומר כי המחנאות בארץ  -ישראל
שיקפה בפועלן 4ת הפלגנות שאפיינה את המרכזים הנוצריים האחרים במזרח  ,אף כי מה שאירע

בפועל בשנת ם עד שלוש השנים שקדמו לכך  ,הן בכנסייה הארץ  -ישראלית והן במרכזים האחרים

שהיו קשורים לעימות שפרץ בכנסיית אלכסנדריה  ,לוט במידה רבה בערפל  .הימים הללו עמדו בסימן
התעצמות המקה בין הקיסרים השותפים  ,קונסטנטינוס וליקיניוס ; ליקיניוס פשט אט את מסווהו והחל

לנקוט מדיניות 4ל הצרת צעדיה של הכנסייה  ,וראש לכול אסר על כינוסיה .

הקיטוב התאילוגי
149 - 150

.

עע,,

58

בכנסיית ארץ  -ישראל בראשית שנות העשרים של המאה הרביעית הוא שהוביל

ץ45 . ( , Origeniana Septima , Leuven 199ט ) hneweg

. Kט ש

Bienert

 .ג41ן  .עם זאת בעקבות הצעת

~
ממקורותיו העיקריים של היירונימוס לחיבור ההמשך
של ברג ' ס ל ' כרוניקה אנטיוכנית ' ( ששימשה אחד

שחזור חדשכן

לכרוניקון של יוסביוס )  ,אין צורך בכל האמור לעיל  .שכן על פי מקור משוחזר זה פאולינוס מצור נתמנה כבר בשלהי

שנת  323לבןייפות

אנטיוכיה ( ובצור נבחר במקומו כבר זנון )  ,ולאחר כשבעה חודשים מת  ,ואז מונה אוסטתיוס  .ראו על

כך עוד להלן קערה

מנגד מקרב הארץ  -ישראלים דווקא אוסביוס מקיסריה נכח בכל זאת בוועידה  ,אך ביכר שלא

;

לחתום על הצירת
56

. 62

האמונה שנוסחה בה ועל כך נענש בנידוי מותנה  .נראה שעצם הופעתו בוועידה זו  ,שדיוניה הונחו

בידי הסיעה האיבה  ,מלמדת על אמונתו בצדקת דרכו .
סוגיית שמו למשתתפים בוועידת ניקאה והמקומות שמהם באו היא מורכבת ביותר  ,וכבר דשו בה הרבה ; ראו

"

הניסיונות במהדורה הביקורתית של Oiord
 ; 1899וכן 6921702 :

,,
"*

.

) 015

.

C . H Turner, Ecclesiae occidentalis monumenta iuris antiquissima , 1 ,

collectio , 11 , Paris 1901 ,

mplissima

,

)

 . Mansi , Sacrorum conciliorum novaלו . )[ .

משלל

המחקרים שנכתבו לאחר הוצאתן לאור של המהדורות הביקורתיות ראויה לציון מיוחד סדרת המאמרים מפרי עטו של
א ' הונעמן שנ 4רסמו בשנים
הוועידה וכן

נ

1950 - 1936

בכתב  -העת  Byzantionובהם עיונים ודיוקים ביקורתיים בפרוסופוגרפיה של

ןהויים הגאוגרפיים ובשלל השיבושים שנתגלגלו לרשימות הנזכרות  .בעשור האחרון חלה התעוררות

מה בחקר האש ף ואף נדונו עדי נוסח חדשים  ,ראו
1 - 96

 .קע

93 ( ,

ומאיר עיניים

Oriens Christianus , 77 ) 1

של

"

למשל  frEhen :זטV terlisten 4

תט04הץ , griechischen 5ועל

Kaufhold, ' Griechisch-syrische

.א

ארץ~ -ישראל ראו  :שם  ,עמ '  . 20סיכום ו2

המחקרים הללו ושל השאלות העומדות על הפרק מאז העבודות של שלהי המאה התשע  -עשרה ,

פורסם כנספח לפרסומו המחודש של המחקר הביקורתי המוקדם ביותר בעניין זה  ,שראה אור לראשונה בשנת , 1898

",,
"
מקצי ",
"

ונלווית שם ל יכום זה רשימה ביבליוגרפית עדכנית פרי עטו של
267- 290

 .עת

Padova 1988

Stuttgart 1995

מרקשיס ; ראו 4 Gelzer, Patrum nicaenorum :

.

 ,סח ] הו0ח  .בסוגיה זו קשה להסתייע באופן ראוי בעבודתו של פדלטו )  . Fedalto ,ם

(Hierarchia ecclesistica orientalis , 1 -11

t

שגיא למעשה רק רשימה כרונולוגית וביו  -ביבליוגרפית של

.

הנהגת הכנסקל במזרח עד למאה העשרים  ,ולא רשימה פרוסופוגרפית ביקורתית דממת זו שהוכנה על כנסיית צפון
אפריקה

( 03 -

) תח

"

,

יוה

4 )' Atique

)

'

~

845Empire:
Prosopographie

עProsopographie Chritienne 4

1 . Mandouze ,

 . ) 531 % Paris 1982הדרך ללקסיקון פרוסופוגרפי ביקורתי של המרחב הכנסייתי במזרח עוד ארוכה למדי  ,ושחזור
פעילותן של הדמויות הנזכרות רצוף קשיים מתודולוגיים רבים  ,וקל להיווכח בכך מניסיונותיו המרתקים של ברג ' ס
לשחזר
57
58

ולדותיהם של מקצת

האישים ; ראו להלן ,

כך היה במקהה של אסקלפס מעזה בשנת
הנסון

( לעיל  ,ה

רה  , ) 12עמ '

134

327

הערה . 62

וכן בפרשת סילוקו של אוסטתיוס מאנטיוכיה  ,ועל אלו

( על פי אופיץ ) .

להלן .

הצד האפל של הירח  :אוסביוס מקיסריה בין פולמוסים תאולוגיים למאבקי יוקרה

ככל הנראה להיווצרותו של מרכיב חדש בסכסוך טריטוריאלי ולוקלי ביסודו ,

קרי נישיהנה

ירושלים להשיג לעצמה מעמד פוליטי  -אקלסיאסטי מיוחד  ,ואף השפיע על מהלך זין
במציאות החריפה שנוצרה בכנסיית ארץ  -ישראל באותה עת  ,החל להתרקם

81

ץתדרה

של כנסיית

ראה כי דווקא

אצי "

שק

ותומכיו הרעיון בדבר בדלנות ירושלמית  ,באמצעות החייאתו של הדימוי האפו4טדל

של כנסייה זו  ,במגמה לשריין לה מעמד ייחודי בהשוואה לכנסיית המטרופול ן

בקיסריה  -כל זאת ללא ערעור על סדרי המנהל הכנסייתי שהושתתו על המבנק

-

המנהלי הרומי  .דומה שמקריוס הבין שהמפתח להישרדותו ולעמידותו הפוליטית ש

",

המעוז שבראשו ניצב כמעוז אורתודוקסי נמצא במידה לא מבוטלת באותה ' בדלנות ' ן
ומכאן קצרה הייתה הדרך להחייאתו של הדימוי האפוסטולי הרדום משהו של העיה

" "-

צריך להדגיש עם זאת כי המהלך של מקריוס לביצור מעמדה האפוסטולי של כנ וןקו
לא נולד ככל הנראה בחודשים שבין ועידת אנטיוכיה באביב שנת

325

לוועידת ניקאה בקיץ

של אותה השנה אלא בחודשים ובשנים שקדמו  ,ואפשר שהתהליך החל

כבר בעקבית

התכנסותה

י4

דןיקני

הוזמנו אליה  .ען

של ועידת התמיכה באריום בשנת  321בקירוב  ,ועידה שככל הנראה מקריוס וחבריו
לוקלן -
האם מהלכיו הפוליטיים הגלויים והמעשיים של מקריוס הבשילו על רקע סימני אסהטיוויות 1
פטריוטית נגדית בכנסיית קיסריה בהנהגתו של

אוסביוס ?

לרבר  ,זכר לדבר יש  .עיון ממוקד בחיבורו של אוסביוס
' המרטירים של פלשתינה '  ,מגלה

על כך יש להשיב שגם אס וא

"

ן סימן מפורש

מפרשת הרדיפות הגדולות בלינים

כי הלה גיבש במהלך תיאורו תשליב מרתק של לויל -

אקלסיאסטית ארץ  -ישראלית ובה הדגשת מקומה הראשון במעלה של קיסריה כבי

,,

4

, 311 - 303
פטריוטיות

הנוצרית של

הפרובינקיה  ,כבירה הזוכה לחניכתה מכוחה של המרטיריה המקומית והמרחבית המתרעשת בה בדמם

של בניה שלה ושל אלו הבאים למות במרכזיה הציבוריי ם .
59

60

ברם נראה שרק לאחר

ללץ העי מות על

""
י

הדברים מוצעים בעיון ברשימת המסע של הנוסע האלמוני מבורדו כטקסט פולמוסי  ,בחיבורי

כנסיית ירושלים

והיהודים במאה הרביעית ( בהכנה )  .דומה שהכנסייה המקומית הייתה נכונה להשיל מעליה את מןרשתה היהודית -

",

הנוצרית הקדומה  ,שנקשרה בדור הבתר  -אפוסטולי הראשון בדמותם של הבישופים הנימולים בהנהג

ו של יעקב ' אחי

ישו '  .על מורשת זו ראו לפי שעה במאמרי ' כנסיית ירושלים  :מכנסיית נימולים לכנסיית גויימ '  4 ,מפראי וי ' צפריר
(עורכים )  ,ספר ירושלים  :התקופה הרומית והביזאנטית  , 638 - 80ירושלים תשנ " ט  ,עמ '  ( 77 - 69ימותו של יעקב ) .
במאבק התעמולה והתדמיות שהלך והתעצם

עי

בין הסיעות היריבות אולי היה בזיקות ובדימויים ארכאים

מעט לדימוי האורתודוקסי  .די לשם כך לעמוד על לשונו המצליפה של אתנסיוס מאלכסנדריה במיופות
שבהם טען כנגד האריאנים כי הס כיהודים ומושפעים

אלו להזיק לא

רבים בחיבוריו

מאמונתם ; ראו texicon Athanashnum , Berlin :

Mfiller,

)[ .

1952 , cols . 144 - 146
60

כנסייתית '  .במה

מעניין לציין כי רגשות כאלו של לוקל  -פטריוטיזם כמעט אינם באים לידי ביטוי בחיבורו ' היסטורי

שמשתקף בעניין זו מחיבורו על המרטירים  ,לא אוכל לדון

ז718ן בפירוט ,

"""",

ואני עתיד לעסוק בכך ב

קבה במקום אחר .

די במספר דוגמאות לתשליב הנזכר  .אוסביוס שרטט בחיבורו את מפת ' מגש הכסף ' הנוצרית ה ק  - 1ישראלית  ,החל
בבית  -שאן בצפון  -מזרח וכלה בעזה שבדרוס  -מערב  ,עבור בצור שבפאת צפון  -מערב ודרך בית  -גונקןן שבדרום  -מזרח ,
שמהן יצאו המרטירים ( קהילתה של ירושלים מיוצגת אך באורח סמלי -

על ידי הדיאקון ולס )  .ברבונן

להצביע על שתי

תופעות מעניינות בסיקורו של אוסביוס  .האחת כללית  -הרחבת רשימת המרטיריה הארץ  -ישראלית באמצעות ניכוסם
של שמות מחוץ לארץ  -ישראל לרשימות קדושיה  .למשל זכאוס  ,אשר הומת בפועל באגטיוכיה  ,נכ ל אצל אוסביוס

כביה "

ברשימת קדושי הכנסייה הארץ  -ישראלית  ,וזאת בשל שורשיו הארץ  -ישראליים  .וכן כלל אוסביוס באיתה
מן המומתים בקיסריה שהיו בני פריגיה  .בעיניו די היה במעשה גבורתם בארץ כדי להחשיבם

.

רשימה שניים

התופעה האחרת

נגעה באופן ממוקד לעירו קיסריה  -הדגשת מקומה של קיסריה כבירתה המקודשת של הארץ מכוח דמם של הנהרגים

גני

של ליקיניוט

מטבע

קתדרה

,

עודד עיר  -שי

82

הבכורה

בין קןקריה לירושלים השמיע אוסביוס דברים מפורשים על מעמדה האפוסטולי של עירו .

בחיבורו

במקום אחד

המאוחר יחסית ה ' תאופניה ' קבע אוסביוס כמשיח לפי תומו כי שמעון כיפא ,

הלוא הוא פטקוש  ,ייסד את כנסיות קיסריה  ,אנטיוכיה ורומא 61 .
ירושלים וקיסריה היה קיים
י
קהילות
ן
מכל האמוק אולח כי היסוד האסרטיווי בדימוין העצמי שלן

לשפת
אלו היו מיתרגמים י
1
פוליטיים  .ברם ספק אם ביטויים ומאוויים
קודם שניתרגם לאיבה ולמעשה י
1
י
1
המעשה בלא קע
מות האמתי על אמונתה של הכנסייה  .עם זאת יישומו של המהלך שתכנן מקריוס  ,גם
בלתי עביר בדמותו  ,במעמדו והשפעתו שלן אוסביוס ,
ן
אם נמצאו לו ההלכים  ,ניצב בפני מכשול כמעט
הצלחתו הייתה תלויה בהרחקתו שלי זה מן הזירה  .ואכן ההזדמנות ילכך ילא איחרה ילבוא .
אשר על כן

הוועידות באבטלוכלה
,,

( : ) 329 - 325

אוסבלום בץ הבוסה למצחוז
ן

ן

עם תבוסתו של ליקיניוס ( בקרב כריסופוליס בשנת

) 324

ן

ן

ן

י

והשתלטותו של קונסטנטינוס על כלל

האימפריה  ,גהלה מעורבותו של הקיסר בנעשה בכנסייה  .ברצותו לאחדה תחת שרביטו הפוליטי

,

להורג בפני הנציב היושב בקיסריה ( והדבר
שכללן המרטירים באים ונשפטים ומוצאים י
;
בה  .אוסביוס קבליט את העובדה

מובן על רקק לבנית המנהל הרומי בארץ )  ,ונוסף על כך עולה מתיאורו כי מכוח המתים על קידוש אמונתם זכו העיר

ותושביה ל זרדעים נסיים שהיה בהם יסוד

"

מכונן  .בולטת בהקשר זה פרשת הטלת גופתו של הנער המרטיר אפיפניוס

.

לימה של קןסןיה  ,רעש הארמה הקשה שבאמצעותו טלטל האל את עיר עקב מעשה זה ונהייתם של המוניה אחוזי
התזזית אל
14 - 17

"י

"

ה של הכנסייה

(

ראו נוסח סורי בתרגומו של " Palestine, London
1

' Cureton , Historylי4ו

: MarOvsi

 .קק  . ) 1841לשיא נוסף הגיע אוסביוס בסיפורו המסכם את מסכת ההוצאות להורג  ,בהציגו בהרחבה גיברת

המיטיריון

את פרשת

של פמפילוס  ,מורו ופטרונו  ,שיחד אתו הוצאו להורג שנים  -עשר מרטירים  .אוסביוס כמובן לא

החמיץ את להזדמנות להציג מספר זה כחותם בעל סמליות מיוחדת  ,היינו כמספר הנביאים והשליחים

.

[ 381 , 392

108 , London 1928 , Pp

"

0

 . 5 . ].ן ש

Lawlor

4 .א

( ראו Eusebius , :

5זמ ' "1ג  . ( Theתהליך

o( Palestine , 11 , 1 ; 25 [ trans .

קידושו של ה רחב המקומי לווה על ידי אוסביוס בקידוש הזמן המקומי  ,ביריעת ניצניו של מעין לוח זיכרון מקומי

"

מקודש  .נדמה

כי באמצעות פרסומם והפצתם של סיפורים ודימויים אלו ביקש אוסביוס להעניק לעירו  ,למטרופולין

הארץ  -ישראלן קיסריה  ,דימוי חדש  ,מרוחק לא מעט מזיהויה אך כבירת הפרובינקיה הרומית  ,דימוי נוצרי יותר ונכבד
יותר בעיני קהליה של הכנסייה הארץ  -ישראלית  .אם אני מפרש נכון את נהיות לבו ואת מאווייו הפוליטיים  -הכנסייתיים

של אוסביומ ,חרי יש

מקום להשוותם למעשיו הגלויים של בישוף אחד שאוסביוס הקדימו בכמה עשורים  ,וכוונתי

לבישוף דממו מרומא  .אף דמסוס פעל לבצר את הנוכחות הכנסייתית ברומא האלילית של המאה הרביעית תוך שימוש
באתרי

"

הקדושים

והמרטירים  ,שהיוו מעין רשת של קדושה הסמוכה על הנוכחות המרטירית  .אתרים אלו היו בעיקר

מחוץ לעיר ומוודאי מחוץ לתחומי המרכז האלילי  .אכן עיקר חייה הדתיים של הקהילה הנוצרית הרומית התנהלו
במרחב

חיצכן

290- 305

זה  ,כפי שהעיד היירונימוס

01 . 55 , Wien 1996 ,ץ ( ed . 1 . Hilbert , CSEL

ודי

] Hieronimus, Epist .

 ' pp .דמיון רב ניכר בין העשייה של שני בישופים אלו  ,והגם שדמסוס פעל הרבה יותר והעמיק את דימויה

והמפייס של רומא תוך גיוס דמותם של פטרוס ופאולוס מייסדיה לעיצובה של רוח עירונית חדשה ,
הנוצרי
 , Concordia .postolorumוהגם שפערי ההתנהגות בין האישים ניכרים ביותר  -רמיזה ותעמולה אצל אוסביוס כנגד
ה  ~ -המונחי

,.

ן והוחצנת

עשייה בוט

דמסוס ופועל
 . 148 - [ 57עק
61

ראו בקצרה לאחרונה " the Fourth Century. :
tOiord 2000

הדברים מובאים

ושם ספרות

) and Christian Capitab Rome

נוספת .

.

 20 ; 6ק Gressmann) , GCS , 11 - 12 , Eusebius Werke , 3/ 2 , Leipzig 1904 ,

]  173 [ Syriacק  ; [ Greek fragment ] ,ובתרגום לאנגלית  the ~heophania :חס Caesarea ,
219 -220

 .עק

,4,

]

כאילוסטרציה לכתוב ' אתה הוא פטרוס ועל הסלע  l~ D ' t/nkTpalהזה אבנה את קהילתי ' ( מתי  ,טז  ,יה ) ,

ראו  :תאופינה ) )ע ,

,

אצל דמסוס  -נדמה כי זכות הראשונים בעיצוב הדימוי העירוני שמורה בכל זאת לאוסביוס  .על
T~ R. Curran, Pagan

Our Lord and Saviour fesus Chrhst, Cambridge 1843 ,

,

,

0

".

Theophania (ed .

.

Eusebius Bishop

Divine Mani (estation 0

,

Lee ,

5.

 . 0נקל לראות

בקביעתו השקופה של אוסביוס ניסיון לשריין לכנסייתו מעמד על  ,אפוסטולי  ,קרוב או אף מתחרה בזה של אם הכנסיות ,

ירושלים .

,

ן

הצד האפל של הירט  :אוסביוס מקיסריה בין פולמוסים תאולוגיים למאבקי יוקרה

83

באלכסנדריה  ,ושאיים על; השגתה של; אקדהת זו  .הוא טען
;
ניצב עתה הקיסר ;למול 1העימות ששורשיו
כי בוויכוח בין אלכסנדר לאריוס לא היה ממש  ,אך הטענה לא נתקבלה  ,ואף ניק נו של הוסיוס ,
בישוף קורדובה  ,שהיה שליחו של הקיסר  ,להביא את הצדדים לכלל פיוס ,

,

נכשי "
.

-

בשל כך  ,ועל

מנת להתמודד עם האתגר החריף הזה לאחדותה של הכנסייה  ,החליט הקיסר לזמן ידה כנסייתית
למועד זה  ,בראשית שנת  , 325זומנה כאמנה ועידה אזורית
1
מקיפה באנקירה במהלך  . 325ברם סמוך
לשעבר בישוף בירואה שבסוריה
באנטיוכיה  ,ובראשה ישב אוסטתיוס  ,י

) ; ( Beroia

יהסטתיוס  ,שהיה

ממתנגדיה הנחרצים ביותר של הסיעה הפרו  -אריאנית  ,נתמנה בעצם אותם ימים

בעקבות מותו

של מנהיג הסיעה פילוגוניוס בדצמבר

- 324

לכס הבישופות

באנטיוכיה .

62

י

צריךן לומר כי מעברו

של אוסטתיוס לאנטיוכיה  -ואיננו יודעים אל נכון מי עמד מאחורי מינוי זה ( אוקץ היה זה אותו
הוסיוס

מקורדובה ) -

פוליטי  ,שכן הוא נען את רוחם של
ראוי ילהיחשב מבחינה מסוימת כמחטף י

ן

נוהלי הכנסייה גם אם לא את כתבם .

63

דומה שיש לראות מעבר זה על רקע המאל

שהלך והתפתח בין הקבוצות שנאבקו על שטחי השפעה  .ישיבתם של

הטריטוריאלי

*

אוסטתיוסן יאנטיוכיה

אלכסנדר באלכסנדריה יצרה במוקדי המזרח משקל נגד פוליטי להשפעתו

ושל

של אוסביוס

המתעאקי
גם את מינויו

מניקומדיה במרחב הקרוב לקונסטנטינופוליס  .מעברו של אוסטתיוס לאנטיוכיה

להנהגתה של הכנסייה במרחב הרומי הגרול במזרח  ,שכלל גם את

62

נועלך
ארץ  -ישראל  ,סימי

שעתיד היה

על מועד מותו של פילוגוניוס העיד יוחנן
פילוגוניוס  ,המקובל על רוב החוקרים  ,הוקדם לאחרונה בי  ,ירג
 .תאריך זה של מותו של

כריסוסטומוס ; ראו  Migne) , PG , 48 , cols . :ו beato Philig nid (ed. ( .

747- 756

לדצמבר  . 323במקומו של פילוגוניוס הובא פאולינוס בישוף צור  ,והוא כיהן באנטיוכיה כשבעה

אחריו נתמנה אוסטתיוס  ,שעמד בראשה של הוועידה בעירו בראשית . 325
המרתק לכרוניקת ההמשך
Eusebii

ל  Chronici canones -של אוסביוס ,

183 - 187

) 164 - 165 ( Text

 .קק

) . ( Commentaryעם זאת ראו ביקורתו של

900 - 903

 .עק

" ~,

' ס בשנה אחת ,

~ים ואחר מת  ,ורק

קביעותיו של ברג ' ס מבססות על שחזורו

שלדבריו גובשה באנטיוכיה  ,וקלינה

מנומקים

 . Antiochiensisנראה כי שחזוריו בנוגע לפרק הזמן ולאישים הנזכרים כאן
Chronography, Sruttgan 1999 ,

חיר

De

and fost-Eusebian

"ש

 . 5 . 52 ) 2001 ( ,ת Woods~ IThS ,

"

י,
*"

) 5ע5

 . 1( .עו

Continuatio

יפה ; ראו :

R . W.

Burgess , Studiesi

קיומה של ועידה

זו באנטיוכיה ( ראו נוסח איגרת הסיכום שלה וחתימותיהם של משתתפיה  :אופיץ  ,מס '  , 18עמ '  1( 1 - 36נחשפה לראשונה
בראשית המאה העשרים  ,עם פרסומו של כתב  -יד סורי בידי ההוקד הגרמני א ' שוורץ  .מאז תגלי ו 2ל וקוורץ נחשפו

"

בעצם קיומה של

מקבילות לכתב  -היד שפרסם  .על גילויים אלו ועיון מסכם ומפורט בשאלות ההיסטוריות הקשורו
הוועידה ובזהות משתתפיה וכן תרגומה לאנגלית של האיגרת המסכמת את תוצאות הוועידה ר4
. Council of
 . 49 - 76קע  . The Church Quarterly Review , 128 ) 1939 ( ,ס  325 1 .תן

"

F. L . Cross, 'The

מאז -נתקבלה על דעת

"

,

החוקרים עובדת קיומה של ועידה זו נותרה בכל זאת על כנה השאלה מי ניצב לצד אוסטתיוס ב4יאותה  .צ ' דוויק ,
שמצא נוסח סורי נוסף של רשימת שמות משתתפי הוועידה  ,קבע כי היה זה הוסיוס בישוף קוררות ויועצו הקרוב של

הקיסר ; ראו  :צ ' דוויק ( לעיל  ,הערה  . ) 55עוד על הנסיבות המורכבות שבהן כונסה הוועידה באנטיו4ז ראו  :לונן  ,ועידות
325

63

( לעיל  ,הערה  , ) 26עמ ' . 446 - 428

במאה השלישית ובראשית המאה הרביעית החלו להתנסח התנגדויות למהלכים מעין אלו  .האחת נבעה מגישה תאולוגית

'

שינקה את יסודותיה מכך שהקהילה הנוצרית נתפסה כתבנית גוף  ,והבישוף היה ראשו של הגוף ד4ה לתי  .מאוחר יותר
הופיעו דימויי נישואין בין ההנהגה הכנסייתית לקהילה השאולות מן הברית החדשה  ,מן האיגרת ההעשונה של פאולוס
אל הקורינתים ז  ,כז  .ההתנגדות האחרת הייתה מוסרית  ,וכוונה בדרך כלל כנגד מי ששאפו להתקדם -במדרג הכנסייתי
( בין אם הע בישופים או קלריקלים אחרים ) ולעבור למרכזים חשובים יותר ובעלי השפעה רל ןותר  .ההתנגדויות

"

למהלכים כאלו כבר נוסחו בוועידת ארל בשנת  314אולם זכו לתהודה של ממש רק בקנון החישה -

עשר של ועידת

ניקאה  .נמצא שמהלכו של אוסטתיוס אירע ממש בסמוך לוועידה זו  ,וככל הנראה נתקבל בהסכמה 44ד רוב המשתתפים
הן בוועידה זו והן בזו של ניקאה  ,שכונסה מיד בסמוך בראשית קיץ
162 - 165

 .קע

4 2002 ,ז010

,

Law and the Council of

. 325

וראו עוד

לאחרונה Hess, The Eaily :

Development

.א

לטי

יצריה

84

ודל

עיר  -שי

להתקבע בחוקן נסייתי חודשים ספורים מאוחר יותר בוועידת ניקאה ( היינו הקנון

"

השישי )

.

6

קנון זה

העניק מעמד במדרה במינויים ובנהלים כנסייתיים לבישופים וטל רומא  ,אלכסנדריה (ששטח שיפוטה

כלל מעתה גמעת לוב ופנטאפוליט ) ואנטיוכיה ,ששטח שיפוטה כלל את המרחב הסוריי עבר הירדן

וארץ  -ישראל , .
מכל מקומן וועידה באנטיוכיה  ,שעל הצהרת האמונה שחוברה בה חתמו חמישים ותשעה

*

בישופים  ,בעיק מסוריה  ,מעבד הירדן ומארץ  -ישראל ,עתידה הייתה להתבער בקו פרשת מים ביחסי

"

שני המחנות בכלל ובארץ  -ישראל בפרט  .ועידה זו כונסה בקול מה שכינו מארגניה ' בשלים בתחום

.

המנהל הכנסייתד - 65טענה שלמעשה הייתה

אוסטרקון הכחוב
ביוונית 1נ 1השני

מאמין ' ( עלד

)

הנוצרי על פי
הנוטח שנקבע
בוועידות ניקאה
וקונפטנטינופוליט
( באדיבות רשות

64

על הקנון קזזשי של ועידת ניקאה ומשמעותו
187- 189

65

העתיקות )

66

.

קי

"

HTR , 53 ) 1960

"

ח0ת: Sixth ] 8

בכך רמזו להתכנסות הכנסייתית בשנת
ראו  :אופיץ ,
ן
עמ ' . 18

סי

321

ראו ' Faith and Order 21 the Council 01 :

Chadwick,

.א

 the Background ofתNicaea : 11 Note 0

בביתניה או לזו שבארץ  -ישראל ולחסכה שהוענקה בהן לאריוס ולחבריו .

'  , 18עמ '  . 37על הוועידה בביתניה ראו  :שם  ,מס '  , 5עמ '  ; 12ועל זו שבארץ  -ישראל  :שם  ,מס ' , 10

נוסח החלטות וועידה ראו  :אופיץ  ,מס '  , 18עמ '

 ,בי"
הסכים,

; 41 - 36

דהשוו  :שם  ,מס '  , 14עמ '  . 29 - 19יש להדגיש כי אין בהחלטות

אלה דגש על

' שהבן נברא לפני כל הזמנים '  ,וכן נעדרת מהן הקביעה כי והוא נוצר באופן נצחי '  ,ועם זאת הניסוחים

מקהים מעט א

הטון הבוטה של החלטות אלכסנדריה  .בהתחשב בהיעדרם של ניסוחים אלו ניתן להעלות על הדעת

שאוסביוס
הערה

לא רק להשתתף בוועידה אלא גם לקבל את ניסוחיה של הצהרת האמונה באנטיוכיה  .וראו להלן ,

. 68

67

רשימת המשתטפים ראו  :אופיץ  ,מס '

68

נוכחותו של לגיוס
להגדיר את

",
"

ספק אם היה בה כדי לסייע ולהפיג את חששותיו של אוסביוס  ,מה גם שאפשר אולי

טיוס כמעין פוסח על שתי הסעיפים  .הרמזים להשתתפותו בוועידה עמומים מאוד  ,אבל יש מקום

להציעם  .מחק

זאת היה לימי

( מלוד ? )

, 18

עמ ' . 36

"

~

סא  ,השתתף איטיוס בוועידה אנטזכיה וההם על האיגרת הסינודלית ועל מזכר האמונה שבה  ,ומלבד

לשותפו  -אולי רק אפוליטי  -של אוסביוס (ראו להלן  ,עמ '  . ) 91 - 90מאידך גימא ניסיונו של

הצד האפל של הירח ; אוסביוס מקיסריה בין פולמוסים תאולוגיי

""

מאבקי יוקרה

ועוד  ,אם כבר חש אוסביוס לאן פניה של הוועידה  ,לא ברור מדוע לא עזב קודם לסיוף ליוניה  .מהלכה
של הוועידה ותוצאותיה  -הדחתם של אוסביוס ושניים מרעיו לדרך  ,נרקיסום מנררניאס ותאודוטוס
מלאודיקאה  ,על תנאי ממשרותיהם ,

69

רק מעצימים את התהייה  .ולא בזה בלבר חזה

מירושלים נפשות
;
בלתי רשמי עשה מקריוס
להניח כי במסגרת ועידה זו ובאורח י

"

וסביוס  ,קרוב

גקהב

,

המתכנסים ,

האקלסיאסטי שלי כנסייתו  ,אולן ג 4עלן חשבונה
י
שהיו רובם ככולם שותפיו לדרך  ,לשדרוג מעמדה
ן

של כנסיית המטרופולין  ,שבקיסריה .

קשה להשיב בביטחון על שלל השאלות המועלות בזה באשר למהלכיו של או ייס  .ייתכן כי
ולא בא אלא
ן
לבישוף אנטיוכרק
ן
מלכתחילה סבר שהוועידה נועדה לאשר את בחירתו של אוסטתיוס

,

כדי להתנגד למהלך זה  ,או שמא להגן על כינוסה של הוועידה מטעמו ( בשנת
לאריוס  .ואף כשראה לאן מוליכים הדיונים ,

21י

""
)

להענקת חסות

סבר אולי אוסביוס בתמימות כי ועידה עיסות

נציגו של

הקיסר  ,שעד אותה שעה ניסה בכל מאודו לפשר בפרשה זו  ,לא תוביל למהלכים פריונליים .

ועוד ,

אולי סבר שמעמדו כמטרופוליט של כנסיית ארץ  -ישראל יעניק לו חסינות מפני מתנגדיו אף אם
יסרב להיכנע לתכתיביהם  .הרי ער לאותו שלב במאבק לא נעשה כל שימוש בנשק הינדחה  ,להוציא

בנידוי שגזר אלכסנדר על אריוס ותומכיו  ,ובוודאי לא במקרהו שלי בישוף

מן היירה

י
סזר
השיקייום"
"

 ,ועלי אחת

כמה וכמה בהיותו אחד ממנהיגיה הידועים של הכנסייה באותה עת  .ראיה להסתייגות

ימוש באמצעי

זה יש בעובדה שהדחתו של אוסביוס הייתה על תנאי  ,ואף היא נגזרה רק עקב

לו לחתום על

ניסוח הצהרת האמונה שגובש בוועידה זו  .כאן המקום לציין כי מעל לשלל

הללו ניצבה גם אמונתו העמוקה של אוסביוס בהשקפה ההיסטורית התאודיצאימ

הפוליטיים

שהוא עצמו

טיפח בדבר הצורך לשמר את אחדותה הפנימית של הכנסייה ולקיים אווירה של פןוק בין מנהיגיה ,

כמחסום בפני המבקשים את רעתה מבית ומחוץ .

70

אשר על כן יש לשוב ולשאול מדוע נעדרו

פתרופילוס ופאולינוס מוועידה זו  .אין זאת אלא שהם חשו טוב יותר מאוסביוס לעומד להתרחש
בוועידה שבנשיאותו של אוסטתיוס  .נראה כי אוסביוס נכשל בהערכתו גם באשר לןמדת הקיסר או

סוימת  ,מאחר

למעשה עמדת נציגו  ,הוסיוס  ,בענייני הדוגמה  .בעמדה זו חלה באותו פרק זמן תמורה

"
""

שהשתלבו בדיון שאלות בסוגיית ההיפוסטזה של האל  ,אולי ברוח תביעותיו של מהקלוס מאנקירה
לבהירות דוגמטית  ,ובכך הוקדם כבר לוועידת אנטיוכיה הדיון שצפוי היה ל

ולאחריה .

71

מקריוס מירושלים למנות את מקסימום ידידו לבישוף בלוד לאחר הסתלקותו של איטיוס

( ובעקיפין בקהילתו ) שותפים לדרך התאולוגית ,

(

שם  ,מיגל
)

באריוס  -ואולי בסוגיה זו דווקא ביקש אוסביוס להתעמת
70

ז718ן

המתכנסים .

לכל השלושה ניתנה ארכה לתקן את מידותיהם .

עם זאת אפשר

לוועידות שתמכו

""
"" ",

כך למשל בראייה רטרוספקטיבית תלה אוסביוס את הרדיפות הגדולות כנגד הכנסייה בימי קקיקרים הטטררכים
בגבהות הראש של מנהיגי הכנסייה וביחסים העכורים שהתפתחו ביניהם  ,ובין קהילותיהם לק י ות אחרות  .ראו :
51א ) Historia 1

6 , 2 , Berlin

ו .א

Winkelmann, GCS

 . 636 , 646 - 648קק
71

אולי כי ראה בו

וזאת על סמך השתתפותו בוועידת אנטיוכיה הראשויה .

שאוסביוס נגרר לוועידה זו בשל מה שהמדר כעילת התכנסותה  ,החריגות מן הנוהל הכנסייתי  -ר

69

נהל בניקאה

ו

Schwartz , 1. Mommsen 5

.מ

11 , 1 , 8 - 9 ( eds .ע  ,ם

. ) 1999 ,

אוסביוס סיפר כי במהלך הוועידה  ,בראשותם של הוסיוס מקורדובה ואוסטתיוס הבישוף הנבחר

של

אנטיוכיה  ,נשאל

נרקיסוס מנרוניאס ( אחד המנודים בכוח ) אם הוא סבור כאוסביוס מקיסריה שיש שתי מהויות אלו יוה

"

) ; ( ousiai

ראו :

חדרה

85

-

קתדרה

עודד עיר  -שי

86

הצלחתו ש%

וסטתיוס לפגוע במעמדו של אוסביוס ולהצר את השפעתו באמצעות שימוש בכלי

"

של הצהרת האמונה מלמדת יותר מכל דבר אחר כי המאבק הכריסטולוגי פינה את מקומו  ,גם אם
בשלב הבא שלן משבר
ן
לא במפורש  ,למאבק פוליטי כנסייתי  .יש בכך כדי ןלהסביר את מה שאירע

היחסים  ,במה כה של ועידת ניקאה  ,שכונסה אך מספר חודשים מאוחר יותר  .יש הסבורים שהזרעים

"

הפוליטיים שנזהעו בוועידת אנטיוכיה נתנו את פרותיהם בוועידת ניקאה  ,שהייתה כידוע הוועידה
האקומנית הראשונה  .לפיכך בנשיאותה של הוועידה  ,שבדיוניה נכח הקיסר  ,ניצבו ככל הנראה מלבד
הוסיוס  ,יועץ ,הקיסר  ,גם אוסטתיוס  ,הבישוף הבכיר במזרח  ,שאף נשא את נאום הפתיחה  ,ואולי גם
לדרך אוסביוס
שלא במידה שבה הובך שותפו י
1
 71אף כאן הובך אוסביוס  ,הגם
מירושלץם ; 2 .
1
מקריוס

מירושלים י
י
לגייס את תמיכת הכולן בהכרה במעמדה
מניקומדיה  .במ לכה של ועידה זו הצליח מקריוס
פוליטי שבו החלי כאמור ככלו הנראה בוועידת אנטיוכיה
1
מהלך
1
המיוחד של כנסייתו ( הקנון השביעי ) ,

"

חודשים ספורים לפני כן .
נדמה כי מל

ח חשוב נוסף להבנת התהליכים שקדמו לוועידת ניקאה ובמיוחד אלו שסקרתי  -מן

,לעיר"

הימים שקדמו להתכנסותה של ועידת אנטיוכיה ובעת הוועידה גופה ( בעיקר דחיקתו של

ומה שאירע

אוסביוס )

מכן בוועידת ניקאה  -יש בדמותו ובהשפעתו המצטברת של מרקלוס מאנקירה .

מעורבותו  n~ waהדוגמטי וככל הנראה גם השפעתו על העמדה הדתית של הקיסר ושל באי חצרו

מירושלים את התמיכה שנזקק לה בבואו לממש באופן פוליטי את פרות נחישותו

העניקו

למקר7וי
הרעיונית ולהקו

תמיכה בחיזוק מעמדה הפוליטי של כנסייתו  .מאז ראשית שנות העשרים העמיד

"

עצמו מרקלוס בחזית העימות האנטי  -הרסי בכנסייה  .וכבר באותה עת תקף את אוסביוס ואת האריאנים

על הדעות שהשךצו במסע תעמולה בגלאטיה  .פעילותו נגר האריאנים כוונה גם לאוזניו של הקיסר

,

קונסטנטינוס  ,ןו יא מסבירה מדוע קודם להעברת מקום הוועידה האקומנית בשנת  325לניקאה ביקש
אלא שקונסטנטינוס ויועצו ( הוסיוס מקורדובה )  ,שהיו מודעים
ן
הקיסר לזמנה לינקירה דווקא  .אין זאת

.

"

לעמדותיו הדע טיות הנוקשות של מרקלוס  ,נטו אחריהן .
 4 ,ן~

Fr. 71 - 72

 ( Contra Marcellumמהדורת קלוסטרמן

,

73

כעשור מאוחר יותר עתידים היו השמים

לעיל  ,הערה  , ] 19עמ '  . ) 26אם אכן תיאר אוסביוס נכוחה את

מה שאירע  ,להקי עצם העלאתו לדיון של מונח זה ( שבינו למונח היפוסטזה לא היה בעיני אוסביוס דבר ) כבר במסגרת

הוועידה באגטהכיה  ,שבפועל כלל לא עסקה בסוגיית הסובסטנציה

האלוהית  ,היה בה משום רמז למה שעתיד לעמוד

במוקדה שלן שידת ניקאה מספר חודשים מאוחר יותר  .שרבוב סטיה זו לדיונים היה קרוב לוודאי לצנינים בעיני

,

אוסביוס  ,וש

*,

י

גם,
לעיל
ייתכן ( כי
לעיל הנסון
על כך :
שהערתי
אנטיוכיה  .ראו
על פי מה
. 436של
האמונה
להצהרת - 435
להצטרף , ) 26עמ '
לעיל  ,הערה
לו (לסרב
325
גרם
ועידות
של דבר
לוגן ,
שבסופו
 ; 150וכן :
הערה  , ) 12עמ גם
בעניין זה ה

ה קרבה בין מקריוס מירושלים למרקלוס מאנקירה ובינם לאוסטתיוס מאנטיוכיה ( כפי שהואשם מאוחר

""

יותר )  ,ואפשר

המהלכים

כולם נתפסו כמחיי ההרזיה הסבליאנית מן המאה השנייה ( ראו להלן  ,הערה

במבחרי

הקלעים בוועידת אנטיוכיה העמיקו את השבר התאולוגי שבין אוסביוס למקריוס  .אולם בכל זה לא

יצאנו מידי הקערה  ,וגם באשר להתנהגותו של אוסביוס עדיין רב הסתום על
72

כך העלה כבהן

24 -26

4ת

מאלכסנדריה

,

. ) 77

אשר על כן נדמה כי

 .קק

המפורש .

Sellers , Eustathius o( Antioch , Cambridge 1928 ,

ה  -ן0ק686ק1

מו  . 11 .הוא ראה בשני אלו ובאלכסנדר

( ראשי המדברים ) בוועידה  .צריך לזמר כי בקשר למקריוס העלה סלרס את השערתו

באופן רפה ושק אם היה לו כאן על מה לסמוך .
73

על מהלכיו א  %ו של מרקלוס ראו דבריו הנכוחים של לוגן  ,ועידות

,,

 .ן  .ת  andט, 1לע  M. Eש
551 -564

1994

.

4

"

325

( לעיל  ,הערה

, ) 26

עמ '

, 439 - 436

וכן

 % 815ע A. H. B . Logan, 'Marcellus ofAncyra, Defender ofthe Faith against Heretics and

"

45 . ( , Studia Patristica , 37 ) 20011ט )  . Yarnoldלצערי לא עלה בידי לעיין בספרו החשוב של  1 ,ש1 . 5

,

59

(AKG

!Die Theologie des Markell von

הצד האפל של הירח  :אוסביוס מקיסריה בין פולמוסים תאולוגיים למאבקי יוקרה

מעל לראשו של מקריוס להתקדר מעט  ,ואף קדרות זו כמדומה יש לקשרה

לתהפויו

'", ,, ,,

מרקלוס מאנקירה .

במעמדו של

'

עם כל האמור  ,בשל מתינות השקפתו התאולוגית הצליח אוסביוס בכל זאת להציע בוועידת ניקאה

נייר עמדה שהתקבל על באיה  .לאחר מכן הציע אוסביוס מסמך זה בפני קהלו בקיסהןף  ,אשר לבטח
היה נסער זה חודשים מל האפשרות שמנהיגו עלול להיות מסולק ממשרתו  .אמנם נייד העמדה שהציג
אוסביוס היה שונה מהצהרת האמונה הניקאנית בניסוחה הסופי  ,אולם הוא הכיל את לרב מרכיביה

של ההסכמה  ,ונוסח באורח שקשה היה ילהטיח בו ביקורת  ' 4 .האיום על; אוסביוס וקר אפוא והוא
שב למשרתו  .ראוי לציין כי שניים מביל באי הוועידה סירבו בכל זאת לחתום על קצףרת האמונה ,
הפול ? טית המנהלית
ובתוכם אחד מארץ  -ישראל  ,סקונדוס מעכו  ,ועל כן הודחו ממשרותיהם  .ברמה
קיבלה הוועידה שורה של החלטות בדבר דרכי הבחירה של בישופים וכפיפותם של שודות ההנהגה
המקומיים להנהגה המטרופוליטית או הדיוקסיית  .לשון אחר  ,סמכותה ותקפותה של הצהרת האמונה

האחירה חוזקו באמצעות יצירת כללי משחק מנהליים בניסיון להעמיד מבנה היירל ן אקלסיאסטי

מגובש .

~

אין כל ספק כי שתי הוועידות העוקבות  ,זו של אנטיוכיה וזו של ניקאה  ,הגביהה להרבה את רף

האיבה והחישו מאוד את ניסיונה של הסיעה הפרו  -אריאנית לסלק את אוסטתיוס ממניצו באנטיוכיה .
אין גם כל ספק שלמן אותה עת החל אוסביוס לכלכל את צעדיו באופן מרוד

ומתוחים

לאחר ועידת
משלוש שנים י
י
ההזדמנות להיפרע מעט מיריביו נקרתה לו מעט יותר

שנת . 328

ניקיק ,

יותר  .ואכן

בשלהי
ן
היינו

בסמוך לאותה עת לערך נתמנה אתנסיוס מאלכסנדריה ליורשו של אלכקנדר  .בישוף זה

עתיד היה להתגלות במהלך השנים כקנאי ונמרץ יותר מקודמו  ,וסימנים ראשונ ם למאבקו חסר

הפשרות ביסודות הדיסידנטיים וההרטיים ניכרו כבר בתחילת דרכו  .הניסיונות להכשןל את הבישוף
הצעיר וחסר הניסיון לכאורה של אלכסנדריה תכפו והחמירו  ,ובד בבד גברה פעילותו האלימה כנגד
היסודות הנזכרים במצרים  .נמצא כי במהלך שנת

328

הייתה ידה של הסיעה האפגן  -אריאנית על

העליונה ובשיא כוחה .
או אז  ,עם החזרתם של אוסביוס מניקומדיה ושל שותפו תאוגניס מניקאה ( שףוךחו

בניקיאה )

להשתלטות
1
בעקבות כינוסה של ועידה בעניינם בניקומדיה  ,פתחו השניים במסע פוליטי נסחב י

על מוקדי הכוח במזרח  .מהלכם זה החל בכינוסה של ועידה שבמהלכה הודח אולט יוס ממשרתו

"

באנטיוכיה .

אירועי ועידה זו נדונו בעשורים האחרונים בעיקר בשני מחקרים  ,פרי עטם קל הנרי צ ' דוויק

ולאחריו רוברט הנסון  .שני

ולעילה
חוקרים אלו עסקו בשאלות הנוגעות לתיארוכה שלי הוועידה  1י

להדחתו של אוסטתיוס  .צ ' דוויק הקדים את המאורע לשנת

326 / 7

,

ותלה את ההדחה בזן השאר בעלבון

שהטיח אוסטתיוס בהלנה אם הקיסר  ,שהייתה באותה עת בעיצומו של מסע הצלי נןף שלה לארץ
74

ראו את עדותו של אוסביוס
83 -89

עצמו 1 . 1 , Berlin 1975 , :

.

5

 .ת  Winkelmann) , GCSן " 4.

 'pp .ואת איגרתן לקהלו בקיסריה  :אופיץ  ,מס '  , 22עמ ' . 47 - 42

) , 6 - 15

מהלכיו של אוסביוס

וע .

Vita Constantini

בויעלדת

דיפלומטיה וניסיון לאחד את השורות גם במחיר ויתור מסוים על עמדותיו והתעלמות ממשולות

ויליאמס ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ '

; 70 - 69

הנסון

( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ ' . 161 - 157

ניקאה שפעו

בעייתיות ; ראו :

87

שקדרה

מישדרה

עודד עיר  -שי

88

הקודש  .ואילו הנסון  ,שבירורו מתקבל יותר על הדעת  ,הציע לאחר פרשה זו לראשית שנת  , 329קרוב
יותר לתאריכים המסורתיים

( ) 331 - 330

שהוצעו בידי חוקרים שונים עוד בראשית המאה העשרים 5 .י

עם זאת החוקרים האחרונים לא נתנו את דעתם לזווית הארץ  -ישראלית של הפרשה הפוליטית ,
מלבד אוסביוס
ן
שבמרכזה ניצב אוסביוס  .בוועידה השתתפו עלן פי ערותו שלן תאודורטוס מקירוס ,

מלוד ( ? )  ,קרי שותפיו הבכירים
פאולינוס מצור ואיטיוס י
ן
מניקומדיה  ,גק התרופילוס מבית  -שאן ,
אוסביוס מקיסריה  ,ואילו הוא עצמו על פי עדות זו נעדר .

6

שלי

'

הבולט
1
ולמעשה את הישגה
ועידה זו סןקנה מהפך פוליטי בהישגיה שלי הסיעה הפרו  -אריאנית י

פוליטי מרכזי מידיה שלן הסיעה היריבה  .עלי פי עדותו
י
הראשוז של שדעה זו בכיבוש מבצר
המאוחרת שקן להיסטוריוגרף הנוצרי ב 7המאה החמישית תאודורטוס מקירוס  ,עילת הדחתו של

היית

אוסטתיוס

",

קשורה בהתנהגות בלתי הולמת ובלחי מוסרית  .בפני באי הוועידה הופיעה

אישה מקומי יפוקפקת כשבחיקה תינוק ובפיה הטענה שאוסטתיוס  ,סמל הקפדנות המוסרית
הילד ; עלן פי מקור אחר צירפו הנוכחים להאשמה זו האשמה
ונקיות הדעתן הוא אביו מולידו שלן י

"

נוספת  -נטיע

של אוסטתיוס להרזיה הסבליאנית .

"

77

על פי תאודורטוס  ,במהלך זה נתבלט במיוחד

*" ,
*

חלקה של הסן ה האריאנית שבארץ  -ישראל  ,ולא זו בלבד אלא שייתכן כי המהלך כולו תוכנז
בארץ  -ישראל ן קשר כנגד אוסטתיוס תוכנן ובוצע בשיתוף פעולה בין אוסביוס מקיסריה וסיעתו
ובין גורמים ףבק עצמה וקרובים למלכות כאוסביוס מניקומדיה  ,שזה מקרוב נתמנה למשרתו  ,בישוף

קונסטנטינופהלןס .
75

מועד הדחתוןשל אוסטתיוס העסיק חוקרים שונים  ,והם הציעו תאריכים שונים  .ברנס הציע את שנת
 . 59ק 78 ( ,
25 -37

"

Bishops , 4 . 0 . 324 - 344 : Some Problems , AIM 3 ) 1

 .עק  ,ן

49 ) 194

173 - 174

 .עע" ,

149- 160

.

המסתבר

,

. .

0 5

,

,,

'

:

ofAnUoch

The 1811

T.B . Barnes , : 327

 ; ' Emperor andצ ' דוויק הציע את שנת
 . Chadwick ,א ; הנסון הציע את שנת : 331 - 330

: 326

(  ] Hanson , 'The Fate of Eustathius of Antioch' , ZKG , 95 ) 1984תן ;

יכרטס הציע כי המועד

ביותר להדחתו הוא שלהי שנת  , 328ראו R . W. Burgess , ~ The Date 01 the Deposition of Eustathius :
(  . 5 . 51 ) 2000ת  . of Antioch ' , IThS ,מסקנתו הנחרצת של ברג ' ס נדחתה לאחרונה בידי וודס  ,בטענה

""

שבמקורות העיקריים

שבהם השתמש לשחזור ה ' כרוניקה האנטיוכנית ' יש סטייה קבועה של שנתיים ; ראו  :וודס ( לעיל ,

הערה  . ) 62אם כן  ,לכאורה יש לשוב לתיארוכו של צ ' דוויק  ,היינו שנת  , 326אולם סוגיה זו עדיין טעונה הבהרה .
76

בניגוד לדעך והייתה מקובלת עד לאחרונה  ,לא אוסביוס מקיסריה הוא שהדיח את אוסטתיוס אלא דווקא אוסביוס

,

מניקומדיה  .הון

קצר על כך ראו  :ברג ' ס ( שם )  ,עמ '  . 157 - 156לא ברור מה היה חלקו של המטרופוליט של קיסריה

במהלך ההדהו] של אוסטתיוס  .התמריץ עבורו ליטול חלק במהלך זה נבע בוודאי מן העוינות שלו לבישוף מאנטיוכיה ,
הן בשל התנה ותו כלפיו בוועידת אנטיוכיה בשנת

" "".
" ",

325

והן בשל התנהלותו במהלך ועידת ניקאה  .יתר על כן  ,אף אם

לא היה מעורל ישירות  ,הוכיחו הימים הבאים  ,בדרך נפתלת מעט ( ראו להלן )  ,כי אוסביוס היה הנהנה העיקרי ממהלך
זה  .אם הוא

נע מלהתערב ישירות בהדחה  ,הרי עשה זאת מתוך חישוב פוליטי תועלתי  -הוא בחר להשקיע את עיקר

מרצו הפוליך בניסיון להשיג עמדות כוח בזירה הארץ  -ישראלית  .אפשר שעל פועלו מאחורי הקלעים ניתן ללמוד מן

השיטות שקק ו המדיחים את אוסטתיוס ( העלילה בדבר דמותו המוסרית הירודה של אוסטתיוס בשיתופה של זונה
מקומית )  .מ לד זה דמה מעט לסילוקו של פאולוס מסמוסטה כשישים שנה קודם לכן  ,מהלך שאוסביוס הכיר היטב ,
.
ושדיווח עלןן לחיבורו ההיסטוריוגרפי  .על פי רמיזת תאודורטוס שהובאה אצל פוטיוס מקונסטנטינופוליס
249 -251

 .קע

Cambridge, MA 1958

,

5 o( Photius Patriarch ofConstantinople

"

) ] Mango ,

"

חו0א  , ( Theתכנית ההדהה צמחה

כאשר ביקהן אוסביוס מניקומדיה וחבר בישופים אריאנים בירושלים  ,ואפשר שבדרכם צפונה נפגשו עם אוסביוס
בקיסריה ורקמו את העלילה  .מכל מקום עדיין רב הספק בעניין זה .
77

השימוש בהאשמה זו נועד ליצור קרבה בין אוסטתיוס לבין מרקלוס מאנקירה  ,שאוסביוס מקיסריה ראה בו מחיה
ההרזיה הס בייינית  .ההיסטוריוגרף הנוצרי מן המאה החמישית סוקרטס סכולסטיקוס  ,הידוע במקורותיו הטובים ,

"

הטיל בכך ספק ; ראו  :סוקרטס  ,היסטוריה כנסייתית , 1 ,

24

( מהדורת הנסן ; לעיל  ,הערה

27ן ,

עמ '

. ) 72 - 70

הצד האפל של הירח  :אוסביוס מקיסריה בין פולמוסים תאולוגיים למאבקי יוקרה

89

ץתדרה

יורשו של אוסטתיוס בכנסיית אנטיוכיה היה קרוב לוודאי אולליוס )  , ( Eulaliusשישב על כס
הבישופות רק שלושה חודשים ואחר כן מת .

78

",
"*
"יפס
4ע

כבר בעקבות הדחת אוסטתיוס ב

מרכז חשוב

זה למחלוקת פנימית קשה בין סיעות יריבות  ,בין תומכי אוסטתיוס ובין מתנגדיו  .מאבק זה  ,שגבל

קיסר ובכינוסה

באלימות  ,החריף בחודשים הראשונים של שנת  , 329עד שנוצר הכרח במעורבותו ש

של ועידה נוספת  ,הפעם בנשיאותו של אוסביוס מקיסריה  .ועידה זו כונסה באנטיוכי לתאריך כלשהו
במהלך שמונת החודשים שלאחר פברואר  -מרס  , 329מועד הסתלקותו של אולליוס ; ובתקופה זו לא

ישב איש על כס הבישופות באנטיוכיה  .בוועידה זו ככל הנראה הודח ממשרתו אס
שהיה תומכם הבולט של אוסטתיוס ומקריוס מירושלים  ,אף כי הרקע הישיר

""

בישוף עזה ,

ינו ברור .

79

עם

הדחת אסקלפס ועמו כמה בישופים פרו  -ניקאניים נוספים מסוריה ומעבר הירדן  ,ל הק שהועם כוחה
להדחתי

.

של סיעה זו  ,אלא שגם נוצר רצף טריטוריאלי פרו  -אריאני בין ארץ  -ישראל לאסיה קקטנה  .מבחינת
הדימוי של המאבק הפוליטי הממסדי על עמדות שליטה נתהווה מעין רצף טריט אלי עם המעוז
ואילו מעוזה של;
י
האריאני המתחזק בראשות אוסביוס בבירה ביזנטיון ,

"

ננ . " * - -

רי

ישב אוסביוס מקיסריה  ,התרחש אירוע נוסף

ס-

י

'- - -

,

פרק זה במותחן הפוליטי שלפנינו מתואר שלא מפתיע בידי אוסביוס
מניפולטיווי באיגרות ששיגר הקיסק
ן
עצמו  ,בחיבורו ' חיי קונסטנטינוס '  ,תוך שימוש

לחבריו הבישופים ולאוסביוס עצמו .

80

בתיאור הקצר של האפיזודה שצירף לאיגרו

התקופה

ן יהל

;

אנטיוכיה ,

""

; יסתיר

אוסביוס

את מהלכי הוועידה ואת המתח שהשתרר בעיר  ,והציג את מהלך הדברים כפעולתה  6מידת ה ' קנאה ' ,

"

שקינאה בשקט המופתי ששרר בעולם הנוצרי דאז  ,שקט שנזקף לזכות פעולות סיעתו של אוסביוס .
מן האיגרות המובאות במרכז התיאור ללא כל פרשנות נלווית עולה דמותו ה ' אבי יה ' של אוסביוס :

"

הוא דחה את הזמנת קהל אנטיוכיה לשמש כראש כנסייתם ואת פנייתם של חבריו לבישופים לקיסר

למנותו  ,ותחת זאת ביכר להישאר עם צאן מרעיתו ולשמור על כללי המנהל הכנס41הי

התקין  ,שאין

חוטפים או ממנים בישוף שלא על פי נוהל מוסכם  ,גם אם המועמד ראוי ורצוי ( הלהורת הפרוזאית
78

ראי  :היירונימיס  ,כחניקת לשנת . Helm) , GCS 47 , Eusebius Werke 7 , Berlin ; 328א
232

79

 .קע

; 1956 ,

והשוו  :ברג ' ס ( לעיל  ,הערה

, ) 62

עמ '

- 167

לדבריו היה הדבר בשנת . 329

ראו על כר  :ברג ' ס ( שם )  ,עמ '  . 159 - 158עילותיה הישירות של ההדחה טעונות עיון נוסף  ,אף כ
הפוליטית העקיפה ברורה למדי .

80

Hieronymus, Chronichon ( ed .

חיי קונסטנטינוס ,

63 - 59 , 111

( מהדורת וינקלמן [ לעיל  ,הערה  , ] 74עמ ' . ) 117 - 111

,

פיכחותה

של העילה

"

הביזנטיני

ארד  -ישראל

; באדיבות ושות העתיקות )

ץזןדרה

עודד עיר  -שי

90

יותר מספרת שאלחץ קהילתו שבקיסריה נרתע אוסביוס מצעד זה  ,שהיה בו בוודאי פיתוי ניכר ) .
הקיסר ציינו לשלח על מעשה זה בפניו ובפני שאר מכותביו  ,בקבעו כי הן מכוח סגולותיו האישיות

הן מכוח מעשתן יה

,.

אוסביוס ראוי לשמש כבישוף בכל כנסייה שהיא  .בפיו של ההיסטוריוגרף הנוצרי

לא שלי עיר אחת
סוקרטס סכולסטהוס הפכה קביעה זו לעיר הלל לאוסבעס  ' :ראת אתה להעת בישוף י

"
בלבד אלא של  ,היולם כולו ' .

י

81

עם כל רצונו של אוסביוס להציג עצמו כדמות אלטרואיסטית וכמשמרו הנאמן של הקנון הכנסייתי
בדבר נוהלי

ומעברם של בישופים ממקום אחד למשנהו  ,סביר יותר לתלות את סיכולו של

מןצי מו  .הקיסר מנע ככל הנראה את המעבר של אוסביוס מתוך פחד מפני תסיסה
המינוי בקיסר ק

,

"

וזעזועים נוספקם בכנסייה  -ולכך אכן רמז באיגרתו  -וכן בשל התפקיר שהועיד לאוסביוס במסגרת

תכניותיו לייסף בקרוב את קונסטנטינופוליס כבירתו של המזרח הנוצרי  .המאורעות באנטיוכיה

להניח כי הקיסר היה שקוע באותה שעה
התרחשו באמצע המחצית השנייה של שנת  , 329ויש י

בהכנות לייסודה של בירתו ( שהרי מעשה הייסוד נחוג עוד קודם לאמצע השנה הבאה

( 11

במאי

הליטורגיים העתידיים נצרך ילספרי
;
ולצורכיהן
 . ) 330בין מושאך ביקש הקיסר לבנות מספר כנסיות  ,י

מקרא .

82

משיקה כבדת משקל זו עתיד היה להטיל על אוסביוס מקיסריה  ,שכן בספרייתו הכנסייתית

נמצאו כתבי  -החד
מדוקדקים ביושה

,

הראויים  ,והכנתם של ההעתקים הרצויים ( חמישים במספר ) הצריכה תיאום ופיקוח
משימה שרק מנהלן מנוסה ומנהיג כנסייתי תקיף דוגמת אוסביוס יכול היה למלאה

לשביעות רצונה ל הקיסר .

83

*

בכך כמדומה קנה אוסביוס את עולמו לא רק אצל הקיסר קונסטנטינוס

אלא גם בסביבונן הארץ  -ישראלית  ,שבה  ,יש להניח  ,התעצם מאוד דימויו ומעמדו  ,ואלו נוצלו  ,כפי

שאנסה להראומן

,,

לבוא .

להטיל את חתתו על ההנהגה הכנסייתית הירושלמית  .ההזדמנות לכך לא איחרה

ן

אוסביוס מקיסריה כנגר מקריוס מירושלים  :שיאו של מאבק
האמתה והץוקרה
נסמור לאחר הועידה באנטיוכיה בשנת

בישוף לוד  ,שירח
81

82

24

,

( מהדורת הנסן לעיל  ,הערה  , ] 27עמ ' . ) 71

חב על הפרשה  ,ראו  :שם ,

"
", ,

333

מתומכיו הגדולים של אוסביוס  .באותה עת ביקש מקריוס מירושלים למנות אדם

סוקרטס  ,היסטוליה כנסייתית , 1 ,

אוסביוס עצמו

בקירוב ( ויש המקדימים מעט מאורע זה ) מת איטיוס

36 - 37

,

) ,ע ( מהדורת הנסן שם ]  ,עמ '  . ) 135 - 133חוקרים רבים התלבטו

בשאלה אם בקעת הקיסר כללה את המקרא כולו או שמא אך את חיבורי הבשורה  ,ורובם הכריעו שמדובר היה רק
 Copies 0 the Sacred ritingsי1ע " ' 0 . 1 . Robbins ,
; ראו  :אק( vc 4 , 36 ( : Entire Bibles or 005
בחיבורי הב
91 - 96

 .קק

Studh Patristica , 19 ) 1 ? 89 ( ,

"

, Books? ' ,

,

,

ברם לאחרונה נדחתה אפשרות זו מכול וכול ונטען כי הקיסר כיוון

לקודקסים המבשים את כלל כתבי הקודש ( מקרא וספרי הבשורה )  ,שכבר נעשה בהם באותה עת שימוש ליטורגי רב
בכנסיות ; ראו

,.

(  . 5 . 50 ) 1999ת T. C . Skeat, 'The Codex Sinaiticus, The Codex Vaticanus and Constantine' , IThS ,

 . 28ת  605 ,ק
83

על הקשיים העצומים שבפניהם ניצב אוסביוס בבואו למלא את דרישות הקיסר  ,על הדרך שבה ככל הנראה התמודד

עמם  ,ועל משמלות פרשה זו לחקר תולדותיהם וגלגוליהם של כתבי  -היד של הביבליה הנוצרית כקודקס וטיקנוס
וסינאיטיקוס (שלמקורם נוצרו בקיסריה )  ,ראו ניתוחו המרתק של סקיאט ( שם)  ,עמ '  , 625 - 583בעיקר עמ ' . 609 - 604

91

הצד האפל של הירח  :אוסקוט מקיסריה בין פולמוסים תאולוגיים למאבקי יוקרה

בשם מקסימום ההומולוגטס

(המתוודה ) לבישוף של לוד .

84

ההיסטוריוגרף סוזו לוס  ,שסיפר על

"

ן

כך בהרחבה  ,הוסיף כי מפני מעלתו הרוחנית מנעו תושבי ירושלים ממקסימום לקאת את העיר

והועידוהו לרשת בבוא העת את מקריוס  .הדבר התקבלי על 1דעתו שלן מקריוס  ,שאמנם הועיד את

,

מקסימוס לשמש בלוד אך הביל כי יש לשמרו למעל יירש את מקומו  ,וסוזומנוס צייןן ( 4ולי מכוחם של
ינצלו את ההזדמנות
ן
המספרים מסורת זו או על פי הערכה אישית) ש ' אכן מתיירא היה מקריוס שמא

אוסביוס ופתרופילוס [ מבית  -שאן ] שהיו נוטים אחר אריוס  ,ולאחר מותו יושיבו בפ ? סאו אדם הזהה
להם באמרתו  ,שהרי עוד בחיי מקרעם מסו הללו להביא לים מהפכה אך משהורהקג על ידע 27מרו

בשל כך על השקט ' .

85

אף בפרשה זו עסק רובין  ,והוא צירפה כחוליה נוספת בשרטוט תמונת המאבק

בין קיסריה לירושלים על הבכורה בכנסיית

ארץ  -ישראל .

86

לדבריו מקריוס  ,שקרנה של עירו החלה

לעלות  ,ביקש לבסס את מעמדו כמעין בישוף מטרופוליטי חלופי לאוסביוס וכמשקרה של המורשת
החלטות ועידת נילאה בעניין נוהל
ן
הניקאנית בארץ  -ישראל  .על פי רובין מהלך זה אמנם נגד את

הבחירה או המינוי של הבישופים  ,אולם המטרות הנעלות שבשמן

פעלי נראו ילמקריוס

חשובות יותר .

לטענת רובין תכניתו של מקריוס הושמה לאל בשל ' התקוממותם הספונטנית ' של לק עירו  ,ואולי גם
חש שהקיסר תומך יותר ויותר באריאנים ועל כן סבר שמוטב לשמור על הקיים ולשנן על שלשלת
ההנהגה של הכנסייה הירושלמית  .אכן  ,ביאור מושך

וראוי .

אני מבקש ללכת בעקבות רובין ולחדד ולהרחיב מקצת התובנות המוצעות במ קרו  .יש להוסיף
רכיב היסטורי לטענתו של רובין בדבר החשש של מקריוס מפני מהלך שעלול ה

,

""

להיות לצנינים

בעיקר בעקבות התמורות שחלו אצל הקיסר ותמיכתו הגוברת באריאנים  .בעצם אותם ימים גם

נתהפך הגלגל על מי שנתפס כדמות מרכזית ומשפיעה על השיח  ,מרקלוס מאנקילה ; כפי שהעליתי
לעיל  ,עשור לפני כן היה מרקלוס בין הדמויות המשפיעות ביותר על עולמו הדתי

,,

"

ל הקיסר  ,אולם
ושלים ( בשולי

בראשית שנות השלושים החל חנו לסור  ,עד שבשנים  , 336 - 335במהלכה של ועיד
חגיגות ההקדשה של בסיליקת כנסיית הקבר הקדוש )  ,נדחק ןלקרן זווית  ,ומאולר יותר  ,בוועידת

~
"
הכנסייתןת

;
עולה
קונסטנטינופוליס  ,נודה  .אשר על כן האווירה ההיסטורית המשתקפת בתיאור של 1סוז מנוס אכן

בקנה אחד עם התמורות הפוליטיות והרעיוניות של אותם ימים בקרב ההנהגה

והקיסרית .

87

ומכאן לגופה של האנקדוטה ולקונטקסט הנרטיבי שבו היא נתונה .
רובין אמנם הזכיר את תחושת השליחות של מקריוס כמי שעומד בפרץ כנגד ה נהגה האריאנית ,

"
"

הטריטוריאליים
י
הפוליטיים
י
אולם נדמה כי לא הדגיש מספיק את החשש הכבד שלי מקריוס מן ההישגים

ישראלי ומחוצה 1לו באותה
י
הניכרים של 1הסיעה האוסביאנית במרחב הארץ -

עת ;

ן
לא הזכיר
1ו כן

84

ברג ' ס ציין על פי ה ' כרוניקה האנטיוכנית' כי מינויו של מקסימוס לכנסיית ירושלים אירע בשנת ; 332

85

הערה  , ) 62עמ '  . 169לפיכך יש להקדים פרשת הניסיון למנותו בלוד לפתות בכמה חודשים .
סוזומגוס  ,היסטוריה כנסייתית  ( 20 , 11 ,מהדורת בידה [ לעיל  ,הערה  , 4עמ '  . ) 76הנוסח כאן הוא יירגומו של ז ' רובין ,

"

ראו  :ברג ' ס ( לעיל ,

' מאקסימוס בישוף ירושלים וכהונתו  ,על רקע מאבק כנסיות קיסריה וירושלים על הראשונות במאה הרביעית '  ,קתדרה ,
 ( 31ניסן תשמ " ד )  ,עמ ' . 33 - 32
86

87

רובין ( שם)  ,עמ ' . 42 - 31
עיקרי הדברים סמוכים על הארותיו של לונן ( לעיל  ,הערה  , ) 73עמ ' . 552

1

ץוודרה

ץתדרה

עודד עיר  -שי

92

את ההישג

הפגידטי

המוסרי שהשיג אוסביוס בוועידת אנטיוכיה השנייה ובמהלכים שבהם היה

מעורב בעקבוחוק  ,את התמיכה שזכה לה מצד הקיסר ואת דימויו המתעצם כמנהיג כנסייתי מוביל .

עוד צריך להדגיש

כי במסורת הסוזומנית אין כל רמיזה לקשר ישיר של פרשה זו לעימות על הבכורה

או על מעמדה האפוסטולי המשוקם של ירושלים  -העימות התאולוגי הסיעתי הוא שעמד במרכז

ן

העניין .

באותה שעף  ,בראשית שנות השלושים של המאה הרביעית  ,הייתה ארץ  -ישראל כמעט כולה

בשליטת הסיעה האוסביאנית הפרו  -אריאנית  ,ומעמדו של אוסביוס היה מוצק ביותר  .כמעט עשור
לאחר שעמד
תוקף סמה

הדחה  ,ניצב מטרופוליט זה בפסגת הקריירה הכנסייתית שלו  ,כפי שהוכח ביתר

שפי
שההרחש

כעבור זמן מה  :בשנת

334

כונסה ועידה בקיסריה עלי פי הנחיית הקיסר

איסביוס

לראשות
ביולי  , 335מונה אוסביוס י
י
ובמהלכה גונה אתנסיוס  ,ולאחר מכן ,

הוועידה בצור והידיחה

והגלתה את אתנסיוס מאלכסנדריה  .לאירועים אלו יש לצרף את הופעתו של

ובראשותו של

.

אוסביוס כנואמ קכבוד בפתיחת חגיגות חנוכת כנסיית הקבר הקדוש בירושלים ( ספטמבר

. ) 335

יש

להדגיש כי הוועןךה בצור וההתכנסות החגיגית בירושלים היו שיאו של מאמץ מתמשך מטעמו של

הקיסר להשיג קיג

של אחדות בפתחה של שנת השלושים למלכותו ולהציגו קבל עם ועולם  .על כן

ספק בעיניי אם ב ווירה משתנה זו ועל רקע תחושת האחדות  ,גם אם הייתה כפויה ומלאכותית  ,אכן
עליו מאוד  ,ובמיוחד
היה מקריוס יתט מינוי שנגד את הנוהל הכנסייתי שקונסטנטינוס ביקש 1להקפיד י

"

מינוי שלבטח נגל את רצונו ואת מעמדו האיתן של המטרופוליט  ,אוסביוס .
מאחר שהמשרת שאצל סוזומנוס יחידאית  ,אולי מקומית  ,והוא עשוי היה להכירה בקלות רבה
88

בהיותו יליד איץךישראל  ,אני מרשה לעצמי לשער כי מקורה של מסורת זו בחוגי כנסיית ירושלים ,
הגדי משהו שנועד לבצר הן את דימויה של הכנסייה הירושלמית הן את דימויו של

ושנוסף לה

נופי
מקסימוס ואת קסומות מינויו לבישוף העיר .

89

מסורת זו  ,כמו המסורות שהנחיל בשעתו הגסיפוס ( אחד

ממקורותיו הקדומים החשובים של אוסביוס ב ' היסטוריה ' שלו )  ,הייתה מסורת הגיוגרפית מקומית ,
שנולדה עקב הץ4גרים הפוליטיים והרעיוניים שבפניהם

ניצבה הכנסייה הירושלמית .

90

דומני שתמהיצים מספר עמדו ביסוד גיבושה של מסורת זו  .התמריץ העיקרי והמידי היה אכן
מותו של איטייסג קרי הסתלקותו של בן המחנה היריב מן הזירה ; כמתבקש בנסיבות אותם ימים
בהקבלה ניגודית לסיפור אוסביוס
ן
לאוסביוס ,
1
אכן נוצר הפיותי להציב במקומו מישהו ממחנה היריב

88

היטיב לתאי 1
הערה  , ) 1עמ '

89

האיירה הפוליטית  -הדתית ששררה באותם ימים ואת השתקפותה בדרשתו של אוסביוס  ,דרייק ( לעיל ,

3

~

"

. 365 - 3

כבר בתחילת הקאה העשרים העלה שו את האפשרות כי זו מסורת על  -פה  ,וזאת על סמך הודאתו של סוזומנוס עצמו
כי המסורת על

"*

ודות פרשה זו היא למעשה שמועה

( ; ) 16701

ראו  . Schoo , Die Quellen des Kirchenhistorikers :ם

 . 139ע  ; Sozomenos , 8 " 4 1911 ,וכן  :סוזומנוס ( לעיל  ,הערה  . ) 85ברם אין בכך כדי לשלול את מהימנותה  .אפשר
שמאחורי הבקוקת העמומה שבפי סוזומנוס בדבר המהפכה שיזמו יריביו  ,עמד ניסיון הדחה  ,וזאת אם מייחסים מהלך
זה של

האוסיאנים

להדחת מקריוס בעצם הוועידה בה הודח אסקלפס מעזה יחד עם בישופים אחרים מסוריה ומעבר

הירדן ( ראו לעי  ,עמ ' . ) 79
90

"

הדבר נוגע במיוקד לדימויו ההיסטורי של יעקב ' אחי ישו ' כפי שנתקבע בתודעתה של הקהילה היהודית  -הנוצרית

בירושלים  ,וכך ?  wגם לדעתי לראות את דימויו ההיסטורי  -ההגיוגרפי של נרקיסוס בישוף ירושלים בשלהי המאה
השנייה ; ראו  :בקאמרי

( לעיל  ,הערה . ) 59

הצד האפל של הירח  :אוסביוס מקיסריה בין פולמוסים תאולוגיים למאבקי יוקרה

באנטיוכיה  ,שסופו היה  ,לפחות לפי חלק מן המסורות  ,נסיגה מן המינוי בלחץ הציל ? .
ן

91

,

93

מסורת זו

י

ש
ן

אולי החלה להתגבש בעצם אותם ימים סמוך למותו של איטיוס  ,ומטרתה הייתה אפוא יקעניק
הירושלמית הישג תעמולתי ולו גם מינורי ,

לכנסייה

( שהרי עינו האחת נעקרה וברכו האחת רוסקה במהלך הרדיפות הגדולות)  ,והוסיף כי

שממ"41%

עקירתה של העין הגשמית העניקה לו את בהירות הראייה של האור הנצחי  ,וחתם א

""קרי

91

עם זאת

אשי

לנטיותיו הדוקטרינריות של איטיוס ראו דבריי לעיל  ,הערה  , 68ועל פי

כיריב או תומך לפחות בהיבט זה אינה
92

סוקרטס  ,היסטוריה כנסייתית , 11 ,

8

חד  -משמעית .

,

( מהדורת הנסן לעיל  ,הערה 27ן  ,עמ '

1ן

"

האמור שם הגירתו

 . ) 98 - 97רובין נטה להילןף

של איטיוס

את גרסתו של

בחיבוריהם של אחרים ללא אזכורם  .על מנהג זה  ,על הוראותיו הקדומות של הפועל הלטיני  - compiloשוד  ,גנבה
'  . Hathaway,א
וגנבה ספרותית  -ודוגמאות למנהג זה ( כולל על ידי רופינוס ) ראו 0 : From Plagiarism 10 :טנטע
22 -27

 .עק

19 - 44 , esp .

 .קק

Compiling' , Viator , 20 ) 1989 ( ,

"

לסה " נ ) של מעשי
השליחים על גבי

ושמא יש לשייך מסורת זו לגלסיוס מקיסריה  ,שמחיבורו ההיסטוריוגרפי האבוד שנתחבר בשנות התשעים של המאה
הרביעית ' גנב ' רופינוס את חומריו  .מנהג זה נפוץ בעת העתיקה  -מחברים רבים  ,ובהם רופינוס מ קןוילאה  ,השתמשו

",

קטע מתתב  -יד

( מן

המאה משישית

סוקרטס כמהימנה יותר ; ראו  :רובין ( לעיל  ,הערה  , ) 84עמ ' . 41
93

קתדרה

ק ף שנמצא במנזר

"

קשטליון במדגר
יעודת ; בקטע

משפר על ביקורו
של פטרוני בביתו
הקצין הרומי
קודגליוט בקיסריה
; 7 3יעת ישית העסקית )

שי
"

ץתדרה 94

עודד עיר  -שי

דבריו

.

באמרו :

לא אתן לך לשבת במחיצתם של חורשי רע אלו '  ,ואחר נטלו בידו אל מחוץ למקום

הדיונים  ,הסביל לו את המתרחש  ,והובילו לקומוניון עם אתנסיוס .

94

והנה בשעה שמסורות אלו עסקו בשרטוט דימויו של מקסימום כשהן נאחזות בעברו ההרואי ,

ניצב אוסביוס ,
ח
ניסיון ברור ל לער את דימויו תוך שימוש בעברו הרחוק ואולי אף ה ' אפל ' .

בשעת שיא של קורת רוח בקריירה הפוליטית הכנסייתית והציבורית שלו  -בפני

*"

וכך בעצם אותה

ועידה בצור  ,קקהוא יושב למשפט בכס הנשיאות ורחוק אך כמטחווי פסיעה מהשגת יעדו הפוליטי
העיקרי  -סילו ו של אתנסיוס והגלייתו ( כמובן באמצעים בלתי כשרים

כך מספר

אפז לווס

מסלמיס ,

95

נתקל אוסביוס ,

בעליל ) -

בפוטאמון  ,הומולוגטס מצרי שהטיח בו את הדברים הקשים

הבאים :

' אתה יושב אהס יוס ואילו אתנסיוס החף מכל פשע ניצב ונדון בפניך ? אמור לי  ,האם לא היית עמי
-

במאסר בעת ה ~דיפות

," ,

יא

סבלת כל פגע

הגדולות ?

והנה שעה שאני איבדתי את עיני במאבק על האמונה אתה לא

הייתה מרטיר  ,נותרת בחיים  .אמור לי  ,הכיצד אפוא השתחררת מן המאסר  ,האם

לא באמצעות הנטחה לעשות מעשה בלתי ראוי [ להקריב קרבן  ,או שמא אף בפועל עשית אותו ? ' .
אוסביוס

נתמלא
,,

זעם ובוז  ,אולם את דברי פוטאמון  ,כך לפחות על פי אפיפניוס  ,דחה בקש  .וכך ניצבו

מ

י
ירושלים ואוסביוס בישוף קיסריה  ,ושניהם עמדו בפני
זה מול זה מקסימוס בישוף

באותה שעה

*

עברם  -מקס4 7ס
94

נתלה בו והתעלה עמו  ,ואוסביוס ביקש לעמעמו שלא לומר להסתירו .

-

"
**

96

רופינוס מאקיקלאה  ,היסטוריה כנסייתית  , 18 , % ,ראו  Winkelmann ) , 0 ] 5 , :ן ש  . Schwalt , Th . Mommsenע ( eds .
; ן 6/2 , Berlin 199ו  .א  .והשוו  :סוזומנוס  ,היסטוריה כנסייתית  ( 11 , 25 ,מהדורת בידה והנסן  [ ,לעיל  ,הערה
. 983 - 984

עמ '

,(4

דנן

7

 .הם מביאים בחשבון כי סוזומנוס הכיר יפה את מסורותיו של סוקרטס ( שקדמי

הנחה זלקיובה

לוודאות ( ראו  :סוזומנוס  ,שם ,

111 , 8 , 6

,

בכמה שנים )  ,ובמקרה

שם  ,עמ '  , ) ] 108אולי יש לראות בתיאורו כאן העדפה של

המסורת שקפן רופינוס  ,ששימש לסוזומנוס מקור חשוב ביותר ( ראו  :בידה והנסן

] [ DW

t

מבוא  ,עמ ' 111ע , % 1ובמקרה זה

אולי אכן העתן ביסוד הדברים מסורת ירושלמית)  ,וכן ויכוח סמוי עם קודמו  ,סוקרטס  ,על דימויהם של האישים שפעלו
אז ,

אורתודוקים

כהרטיקנימ  ,ואולי ויכוח גם על טיבן ועל עצמתן של הנטיות שהשפיעו על המינויים הכנסייתיים .

אשר לדימחקח של האישים  ,די לראות כיצד מתוארים אוסביוס ( ראו דבריי על אוסביוס אצל סוקרטס  ,להלן  ,הערה
) 108

,
",יה19

או מק יוס ומקסימום ( אצל

סוזומנוס ) .

אצל שני המחברים ניתן להבחין בסדר יום רעיוני שונה בתכלית בבואם

לדון בעולק ה רזיות של המאה הרביעית  .על סוזומנוס ויחסו השיטתי העוין לאריאניזמ ראו
51 -58
,

 .עק

"

4 heodoretיפ

' . 272-275על

בקצרה 8 . Grillet , :

01 . 1 , Parisץ  ; ' Introduction' , Sozomine , Histoire eccldsiastique ( sc ~ 306 ( ,ועל סוקרטס ראו :

ofl
: Heretics a
 the Greek Church Historians: Studiesתן ; nd Heresies
 Socratesתן

esp .

265 -287 ,

 .עק

Sydney 1990 ,

'The Use

ו Late .199מן Clarke ) ) 4 . ( , Reading the Past

"

,

 !.ל

 . 0 .דימויו הנקי

מרבב של מק ומוס נתגלגל אל המסורת הכנסייתית המאוחרת  ,כפי שעולה מדרשתו השש  -עשרה של פוטיוס בישוף

"

קונסטנטינופו יס ( המאה התשיעיות  ,שהוקדשה לתולדות המינות האריאנית ; ראו  :מנגו ( לעיל  ,הערה  , ) 76עמ ' , 263

. 271 - 270
95

"

אפיפניוס  ,פנאריון , 68 ,

5-2

( מהדורת הול [ לעיל  ,הערה 23ן  ,עמ '  . ) 149האשמה זו הועלתה גם בידי אתנסיוס

,

מאלכסנדריה 4 ,ף כי ייחס אותה ל ' מתוודים ' ; ראו  :אפולוגיה נגד האריאנים  , 8 ,ט ]  . PG , 25 , col . 261עם זאת ספק רב
אם היה בסי להאשמה זו  ,והיא כבר נדחתה מסיבות שונות בידי 0 . Salmon, 'Eusebius 01 Caesarea' , Dictionary 0
' Christianובאורח מנומק יותר בידי א ' שוורץ
 . 311ע  1880 , vol . 11 ( ,ת40ת . Wace , 10א  %1 5ום 5ן (ed .

""

,

,

 . Pauly-Wissowaברם כך או כך  ,הרי בעצם הפרחתה ממרחק

בערך ' אוסבןו ' בתוך RE, rv, 2 , ) 015 . 1374 - 1375 :
הזמן  ,כאשה ד D ' W ~ Kn 4שפעלו בזמן הרדיפות או סבלו מהז כבר לא היו בין החיים  ,היה כדי להטיל רבב בדימויו של

96

אוסביוס .
על כיסאו התקשב יורש קיצוני ממנו הן בענייני דוגמה הן בהתנהלותו הפוליטית  .בידיו

של יורש זה  ,אקקיוס  ,עלה

בין השאר לס ק את מקסימוס מירושלים ממשרתו ולהציב במקומו דמות בעלת נטיות אורתודוקסיות מתונות ביותר

",

בשם קירילוס ! יש לציין כי עמדותיו הדוגמטיות של קירילוס נותרו עד כה מעורפלות במידה לא מבוטלת  ,ותרמו לכך
גם תישיהן הס תרים בידי בני זמנו ( רופינוס מאקווילאה  ,היסטוריה כנסייתית ) ,ק

24

,

מהדורת שוורץ  ,מומסן ווינקלמן

הצד האפל של הירח  :אוסביוס מקיסריה בין פולמוסים תאולוגיים למאבקי יוקרה

אוסביוס נפטר מן העולם בשנת  339זקן ושבע ימים ( כבן שמונים )  ,ודמותו וזכרו היוקבעו
בני הזמן בעיקר בהקשר האינטלקטואלי  ,כסופר ויוצר חשוב ובראש ובראשונה כ
הז ' אנר ההיסטוריוגרפי הנוצרי וכמשמרן הקנוני של תולדות

הכנסייה .

זכרו של אוסבלוס ונקמהה של אלכסנדריה

,,, , ,,
8י
 ,ש,
1

פנים שונות היו לדימוי ההיסטורי של אוסביוס שהתגבש
בדורות שלאחריו  .דימויו המוכר נגע לטיב עבודתו
כהיסטוריוגרף  ,ועל פי דימוי זה חיבורו ' היסטוריה כנסייתית '

ש

הפך במידה רבה לחיבור בעל אופי קנוני  ,כפי שעולה
בשלהי המאה
1
מאקווילאה
1
מהקדמותיהם של ממשיכיו רופינוס

1

הרביעית והמחברים הסינופטיים מן המאה החמישית סוקרטס
סכולסטיקוס וסוזומנוס ובמידה פחותה מכך תאודורטוס
מקירוס .
'  9לעומת זאת בסוגיית אישיותו ובעיקר בפרשת

מעורבותו בוויכוח הדוגמטי בתקופתו ניכרת שניות מה  .גישה
אחת  ,גם אם מעט מאוחרת  ,מצויה בחיבור היסטוריוגרפי

נוצרי אנונימי משנת . 475

בחיבור זה  ,שהוא ביסודו ניסיון

כולל לתאר בפירוט את המציאות ההיסטורית האימפריאלית

וכן את המהלכים שקדמו לוועידת ניקש

ואת אירועי הוועידה

',' ,

אוסביוס ולהציגו כבנה הנאמן של הסיעה

האורתודוק פית .

בתודעת
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ואכן לאחרונה הגדירה לימן את קירילוס ' הרטיקן מוסווה '  ,וזאת על סמך הגבולות הרחבים ששך ט עבור המאמינים

החדשים בין הקצוות של עמדות האמונה  ,קצוות שגילו טפח וערפלו טפחיים ולא אזכרו במקותך את ההרטיקנימ

הברוניקה של

",

ככלל טענה לימן שקירילוס היה קרוב בעמדותיו לאוקל וס מקיסריה  .ראו :

,

"

מקריוס מירושלים  ,כפי שהערתי לעיל  ,עמ '  . 74 - 72ברם מנגד עלינו להניח כי העימות שאתפתח בין ז718ן
ות ולהתפתחויות
לאקקיוס היה בראשיתו מאבק שליטה וסמכות בין שני המרכזים ללא זיקה לסוגיות הדוג
ס היה קרוב יותר
בוויכוח האריאני המאוחר שאקקיוס נטל בו חלק פעיל  .לגישה שונה מעט  ,שעל פיה קיר
] . Yarnold, Cyril
בעמדותיו לאורתודוקסייה של זמנו אם כי לא היה מעורב בוויכוחי הזמן ; ראו לאחרונה  , :חו 1ם5צוג
 . 59 - 61קק  ; London 2000 ,וכעת בהרחבה Leiden 2004 , :
181 - 186

וי,

" -",

"

]

: Bishop and

 .עק

(o

"
"
"י

",

Drijvers ,

T .v

~

רופינוס מאקווילאה  ,היסטוריה כנסייתיתי מבוא  ,מהדורת שוורץ  ,מוססן ווינקלמן [ לעיל  ,הערה 3ץן  ,עמ '
סוקרטס  ,היסטוריה כנסייתית  ( 1 , 1 ,מהדורת הנסן לעיל  ,הערה  , ] 27עמ '  , ) 1וכן אצל האחרים  .ה 6מן העיקרי למעמד

,

; 952 - 951

הקנוני של חיבורו של אוסביוס הוא שאין מחברים אלו או מקצתם מבקשים לשוב ולתאר את קתקופה שתיאר אלא
פותחים את חיבוריהם במקום

שסיים .

החיבור יוחס עד כה בשגגה לגלסיוס מקיזיקוס שבאסיה

הקטנה  .ייחוס

זה מבוסס בעיקר על הנחולנו של הפילולוג מן

"-

,
1

'

"

237 - 236ן

יי

,

'ל , ,

ועוד ) .

גופם ( אריוס מזה ומרקלוס מאנקירה

ל

,

'  . Lyman , :1 Topography of Heresy : Mapping the Rhetorical Creation of Arianismא  ,בחנם וויליאמס ( לעיל ,
הערה  , ) 14עמ '  , 62 - 45ולענייננו עמ '  . 52 - 48אם כדבריה של לימן  ,ברור למדי מדוע מונה וק לילוס ביזמתו של
אקקיוס מקיסריה  ,ואכן יש להודות שעמדותיו של קירילוס היו רחוקות מרחק מה מאלו ה הו  -מרקליאניות של

98

,

,, ,

( לעיל  ,הערה  , ) 94עמ '  ; ] 989השוו  :היירונימוס  ,כרוניקון  [ 348 ,מהדורת הלם ( לעיל  ,הערה 1 , ) 78

97

,
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מזה ) .
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98

95

, ,,

'

גופה  ,נעשה מהלך ברור לטהר את שמו ולשפץ את דימויו של

""

ץתדרה

מתיך

ךנקונבולה של

יטנייס ' ינציה ,

"

הץאה החמש

סוף

 -עשרה

ץתדרה

עיידעיי  -שי

94

כך למשל בה ו תו את חלוקת הכוחות בוועידת ניקאה בין אלו שסרו למשמעת האורתודוקסית

" ",

לאלו מקבוצת השבעה  -עשר שהשתייכו לסיעה האריאנית מנה שם המחבר בין הבולטים באוהדיה
של קבוצת השבעה  -עשר את פתרופילוס מבית  -שאן והשמיט מאותה רשימה את שמו של אוסביוס ,

5של העובדה שאוסביוס חזר בו בשל האיום שרבץ עליו .

וזאת אולי רק

99

אמנם חיבור זה כצורתו

לפנינו מתוארך כאמור לרבע האחרון של המאה החמישית אך אחד ממקורותיו החשובים  ,גם אם

בעקיפין  ,היה יעורו ההיסטוריוגרפי האבוד של גלסיוס מקיסריה  ,שפעל במחצית השנייה של המאה

"

הרביעית  ,ושהוג ר ' טהור דעה וקדוש באורחותיו '

"

לדברי כמה חוקרים חיבורו של גלסיוס שימש

; 100

מצע לחיבור קף4שך לזה של אוסביוס פרי עטו של רופינוס מאקווילאה .

,

אין זה מן הנמנע כי

101

המחבר האנונימן המאוחר או שמא מקורו הקדום ביקשו להציב את אוסביוס דווקא בעמדה ממצעת

,,

כןן שאולי אוסביוס עצמו  -כפי שהעליתי כבר לעיל  -היה מבקש לתאר את מקומו
ן
ביל המחנות ,
בוויכוח  .אפשק אפוא שלפנינו ניסיון לוקלי מעניין לשרטט מחדש את דימויו של 1מי שנחשב כדמות

מעצבת וסמכוהן מאוד בתולדותיה של קיסריה הנוצרית .

"

102

ואכן גלסיוס זה היה הראשון לקבוע

את שמו של אוסביוס בלוח הזיכרון הכנסייתי של שמות הקדושים המקומיים ( הדיפטיך ) של כנסיית

קיסריה .

103

סבןה להניח שמעשהו זה של גלסיוס לווה בעיצובן של המסורות הנזכרות לעיל על דמותו

המאה השש  -עקרה פרנסואה פיתו )  , ( Pithouאשר פירש לא נכון את הערותיו של פוטיוס בחיבורו ' ביבליותקה '  .ראו
על כך

 )-%ם
99

,,
""

לאחרינק

 .קק 2 ,

שם 2 , 7 , 11 ,

במבוא של הנסן למהדורה החדשה של חיבור

40
44

י
מהדירת הנסן  ,שם  ,עמ '

9 , Berlin

 100גלסיוס זה היה

(

.א

 ( , GCS ,תט5ת8א
]

 . ]1 .ם

; ) 42 - 41

זה Anonyme Kirchengeschichte ( Gelasius Cizicenus , :

CPG 6034 ( ( ed .

גלסיוס מקיסריה  ,פרגמנט

חיינו של קירילוס מירושלים  ,וקירילוס תינהו סביב שנת

11

367

( שם  ,עמ '

41

הערת

המהדיר) .

לרשת את מושבו של הבישוף הנאו -

אריאני אאוזיוין
כנסייתית ,
 ( i8מהדורת פרמנטייר והדסן [ לעיל  ,הערה  , 123עמ '  . ) 289 - 287על שורשיו המשפחתיים ועל מינויו
נאריון  ! Migne] PG 42 , ) 01 . 472 : 37 , 73 ,ע 4 . 1 .ט )  .עוד על גלסיוס ראו ] Diekamp , 'Analecta :
ראו  :אפיפנידק ,

יורשו של אקקיוס ובר הפלוגתא הגדול של קירילוס מירושלים ; ראו  :תאודורטוס מקירוס  ,היסטוריה

 . 16 - 49עק
101

48 ( ,

"

117 ) 1 %

Orientalia Christana Analecta ,

Patristica ' ,

על גלסיוס מקיסריה כמקורו של המחבר האנונימי ( גלסיוס
der

Vissenschaften

Kirchengeschichte des Gelasios von Kaisareia (Sitzungsberichte der deutchen Akadem

 1965/ 3ת1חSprachen, Literatut und Kunst ) , ~84

עמ ' י א-ן  .גל חיבורו ההיסטוריוגרפי
) 1992
 . 163- 183קע

"

,

"
,יוס
,

מקיזיקוס ? )

ראו Untersuchungen zur :

] Winkelmann ,

,,
ם

Berlin, Klasse

של גלסיוס מקיסריה

. Revue des itudes By~antines , 50

ולאחרונה :

ם, 2

הנסן ( לעיל  ,הערה , ) 97

ראו  Nautin , ' ] 8 Continuation de l'Historie :ן

' . Eccldsiastique d' Eusibe par Gilase de Cisarieהיו

שסברו כי חיבולו של רופינוס אינו אלא תרגום של חיבורו האבוד של גלסיוס מקיסריה  ,אולם כיוס ברור כי לדעה זו
אין כל אחיזהן לאו על כך P. R . Amidon , The Church Nistory o( Ru nus ofAquileia: Boolu 20 and 2 2 , New York :
 .ם ! עצ-ם ! א  .קע 1997 ,
London
Rohrbacher,
The Historians ofLateA
 . 101 - 107עק 20014
~
102

ככל הנראה קןן

'

,

,

מירושלים הוא שהאיץ באחיינו להמשיך ולעדכן את חיבורו ההיסטוריוגרפי של אוסביוס

"

מקיסריה ;

ראו על כך  15 :ע 960 ,ן ש ע  Henri ) , 11 ,ן  ; Photius , Bibliotheca, Cod . 89 ( ed .וכן בתקציר ביזנטי של תאודורוס
 . Iiistoria Ecclesiastica ,ייתכן שיש
]  .ם 1ט ) 2
אנאגנוסטס  . 99 - 10 :עק  . 8 3 , Berlin 1995 ,א  ( , GCS ,תט5תבא .

"

,

"

לראות את הףבלים כראקציה לפעילותו של אקקיוס כמנהיג מקומי  ,כפי שייתכן כי קירילוס  ,הרמות הדומיננטית

המתחרה באו ק
103

ראו על כך

"

עת  ,ביקש לעצב  ,אלא ששאלות אלו חורגות מעניינו של מאמר זה .

בעדית

מן המאה השישית של אולוגיוס בישוף אלכסנדריה (  , ) 607 - 580המובאת אצל פוטיוס  ,ביבליותקה ,

,

קודקס  ( 227מקדורת הנרי [ שס ]  ,ת  , 1965 ,עמ '
 . idem , Patristi Studies [ Studiל 431 1 . 1ת ! Palestine
67

.ק

"

~
 , 173 [ , Vaticanע115
1953 ,

ליטורגיה ; וראו

; ) 113

ם  .על מושג הדיפטיך

הובא על ידי  :ט (ז

 Honigmann , ' Eusebius Pamphili :ן

תן Removal of His Name from the Dyptichs of Caesarea
ראו 1045 - 1094 :

עוד  :זם1948 ; ) [ . Winkler, 'Die Interzessionen 4

Wien

cols .

1 Paris 1920 ,

)ע

] Cabrol, DACL ,

Missarum Sollemnia , [ ,

 , Orientalia Christiana Periodica 37 ) 1971 ( ,שתטש ) ! עתת ] 1 ihrer geschiflischenת

,

 ,תחנחן8תטו 7 . 11 .

Chrysotamusanaphora

הצד האפל של הירח  :אוסביוס מקיסריה בין פולמוסים תאולוגיים למאבקי יוקרה

חסרת הרבב של אוסביוס  .במבט רטרוספקטיבי בן עשרות שנים ובמיוחד לאור

דורו בני הפלוגתא החריפים שלו לא הצביעו מעולם על נטיותיו האריאניות ,

104

העיבדה

קתדרה

97

שאף בני

גם פ בהתנהלותו

*

הפוליטית במעשה וגם באומר תמך אוסביוס במהלכיה של אותה סיעה  ,ניתן היה בקל זאת לשרטט
מחדש את דימויו .
בלוח הזיכרון הכנסייתי בקיסריה באה
ן
למסורת בדבר קיבוע שמו שלי אוסביוס
ן
אם יש רגליים

האנקרוטה הבאה ומעירה לא רק על היפוך אף אם זמני במגמת רהביליטציה זו אלא על ' נקמתה '
של כנסיית ירושלים בזכרו של מי שחתר תחת מעמדה  ,ומשקפת גישה
אחרת לאישיותו ולמעורבותו בוויכוח הדוגמטי בתקופתו  ' .נקמה ' זו  ,פרי
קוניוקטורה פוליטית  ,באה מידיהם של מנהיגה של כנסיית אלכסנדריה ,
שנשתמר בה זיכרון מריר של מעשים ותכניות שרקם אוסביוס כנגד

מנהיגה הגדול אתנסיוס .
וכך היה המעשה  .בשלהי חודש מאי שנת  , 431בדרכו לאפסוס כדי
להשתתף בוועידה החשובה שנתכנסה שם  ,עבר קירילוס מאלכסנדריה
בעיר קיסריה  ,עירו של אוסביוס  ,והורה לבני הקהילה המקומית למחוק

את שמו של אוסביוס מלוח הזיכרון הכנסייתי  .ביקורו של קירילוס
בקיסריה חל בעצם הימים שבהם לפי המסורת שב -.

/rologium

Mar

~
אוסביוס
 , Syriacumשנתחבר בארסה בשנת  , 411חגגו את זכרו של

בין שאר הקדושים והמרטירים  ,היינו

ב 30 -

במאי  .היה זה צעד חסר

תקדים ומנוגד למסורת הכנסייתית ולהחלטתה המפורשת של ועידת
קונסטנטינופוליס משנת

394

ואף להשקפתו האישית של קודמו של

קירילוס בתפקיד  ,דודו תאופילוס  ,שאין לשפוט בישופים לאחר מותם
ואין לפגוע בזכרם .

105

ארנסט הוניגמן  ,שבמחקרו על יובנליס מירושלים ,

שהפך לנכס צאן ברזל  ,תרם יותר מכול לשחזור קלסתרה של הכנסייה
הירושלמית במאה החמישית ,

106

התחבט בשאלה מה גרם לקירילוס

לנהוג כדרך שנהג  ,ותשובתך הייתה שמהלך בלתי שגרתי זה נועד לרתום
את בישוף ירושלים ואת חוגו הקרוב למאבק החריף שניהל קירילוס
בהרזיה הנסטוריאנית  ,מאבק שעתיד היה להיות מוכרע בוועידה באפסוג

ן

;? if

ה טבלה בידי
' pp . 333 -383
97- 117
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 .קק

ולענייננו במיוחד  ,שם  ,עמ '

Edinburgh ; 377 - 363

ש

1 , London

11 ,ןן  " Studies ,ח"

1909 , appendix 111 ,

"

צנו 2 . Bishop ,

ה קיפה הב זנטית

על עובדה זו עמד יפה הוניגמן ( שם )  ,עמ '  . 66הוא אף הצביע על כך שעדויות שהובאו בפני הוועידק הניקאנית השנייה ,
בשנת  , 787ושעל פיהן נקבע אות קין בדמותו של אוסביוס והוא הוכרז הרטיקן  ,לא הייתה להן לח ה של ממש לא

"

בחיבוריו ולא באזכוריהם של בני דורו  .מסמך זה עוצב לדבריו על פי רשימת דברים קדומה יותר ועלתי
 Testi ~ 57 , Vatican 105ש Devreesse ) , Stlldi
10

.ק

~

1932 ,

211 -279 106
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1.

T ium Capitulorum ( ed .

de(ensione

,

ח lesiae ,romanae

ec

DOP , 5 ) 1950 ( ,

',

2 . Honigmann , 'Tuvenal ofTerusalem

~

"

יוחנן,

תגליף על לוח שנהב ,

מבוססת .

'Pelagii diaconi

דץ

-ש

" "

,

עצי עיי
10 humiliate

4ז58

"

)0 ) 8

came

' Ierusalem belonged

1ה?)

)  Tuvenal's request that 5תwas 0

whose:

1 ol

metropolitan 10

)

" clear that 1

וסת seems

יון

אכן אירונית היא ההיסטוריה  .דווקא

ה ' הווה ' של א -סביוס ולא עברו הוא אשר עמד לו לימים לרועץ  .לא עברו ה ' אפל ' בימי הרדיפות
ולא עמדותיק

""

דוגמטיות האריאניות המתונות הם שהכריעו  ,ואפילו לא הניסיונות לתיקון דימויו
דווקא מאמציו  ,הישגיו ונחישותו לקיים את מעמדה הפוליטי הכנסייתי

ההיסטורי במא ק הדוגמטי .
של המטרופולין שלו קיסריה במאבקה על הבכורה כנגד כנסיית ירושלים הם שחרצו לפחות לפרק
108

",

זמן את גורל כרו .

- ,,
ן

ן

,

ן

,ן
ן

,
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ן

 ,הערה  , ) 102עמ ' . 70 - 69
הוניגמן (
לעיי של אותה עת  .אכן ניתן להצביע
הזיכרון בחב

נראה כי זו עדות נוספת למנגנונים התרבותיים והמניפולטיוויים של עיצוב

*
""

על תופעה מקבילה  ,אם כי הפוכה  ,בחברה הגבוהה האלילית ברומא

באותה התעטה  :אחד ממתנגדיו הגדולים של הקיסר תאודוסיוס הראשון  ,בן האליטה הפגנית ויריוס ניקומכוס
פלביאנוס ,

תודעה וזי41כ 4לרהביליטציה כמה עשורים לאחר מותו  ,בשלהי המאה הרביעית  .על פרשה זו כמקרה מבחן של עיצוב
ן היסטורי ועל משמעויותיה הפוליטיות והתרבותיות המקיפות בחברה של שלהי העת העתיקה ראו

,,

]
בהרחבה Au tin :
) . Hedrick Tr: , Histoly and Silence: Purge and Rehabilitation ofMemoעגו
~y " Late: .
~
אירוני 4לא מעטה טמונה במהלכים ההפוכים הללו באותה שנה  -רהביליטציה פוליטית תרבותית אימפריאלית
. 2000

)

מזה ודחיקת זכרו של אוסביוס מקיסריה מן התודעה ומקיר המזרח הכנסייתי מזה  -וראוי היה לבחון אם יש דמיון
והקבלה במנגנוני העיצוב של הזיכרון הקולקטיבי בשני הממסדים
108

הללו .

קביעה זו שד 'בר זכרו הטהור של אוסביוס בממד הדוגמטי ראויה לסיוג מסוים  .אלמלא דבק באיש רבב לא היה
ההיסטוריוןן הכנסייתי סוקרטס סכולסטיקוס ( מן המאה החמישית) כותב פרק שלם של אפולוגיה והגנה על שמו הטוב
ומשבץ בו

יי

וטימ רבים מחיבוריו נגד מרקלוס מאנקירה  ,וזאת כדי להרחיק את המלעיזים עליו בדבר קרבתו למינות

*
ריו

האריאנית ;

"-, ,

 :סוקרטס ,

היסטוריה כנסייתית ,

11 , 21

( מהדורת הנסן

[לעיל  ,הערה  ,] 27עמ ' . ) 123 - 119

ואכן הרבב

בדבר קרבתו למינות האריאנית דבק בו וחלחל לתודעה הביזנטית  ,והוא הוצע בפשטות בלקסיקון הפופולרי הביזנטי מן
המאה האוץ

שרה ה ' סודה '

) ; ( Souda

ערכו שם פותח בקביעה זו אפילו קודם לאזכור העובדה ששימש בישוף

' אוסביוס פמעילוס הדבק במינות האריאנית '
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Lexicon , Leipzig 1931 , 1( 1 11 ,
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קיסריה :

ראו  . Adler, Suidae :ג

