ום ושת

"

על הוהודלם והלשון הווונות

ניקולאס דה
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הערות מבוא
מעטות הלשונות שיש להן היסטוריה כה ארוכה של שימוש בלתי פוסק בקרב

היהודים  ,כמו הלשון היוונית  .מימי החשמונאים ועד ימינו  ,כמעט לא עבר יום בלי
שאם יהודייה כלשהי לא תרדים את תינוקה לצלילי שיר  -ערש

יווני .

במשך

ההיסטוריה הזאת הנמשכת על פני יותר מאלפיים שנה  ,אירעו כמובן שינויים רבים
 הן בלשון עצמה והן בדובריה  .מטרת המאמר הזה היא לשרטט בקווים כללייםאת תולדות השינויים הללו  ,בהדגשת הבטים אחדים  ,מן הפחות

ידועים .

למרות יותר ממאה שנות מחקרן חקר תולדות היהודים דוברי  -היוונית עודנו
בראשיתו  .בכוונתי כאן לסקור בקצרה את מצב ידיעותינו עכשיו בנושא זה  ,ועדיין יש
מקום למתקר נוסף  ,רב  .לשם השלמות  ,אתחיל בתקופה העתיקה  ,אף שתקופה זאת
נחקרה היטב  .ההכללות שאביא להלן על תקופה זו הן בהכרח כלליות ותכליתן להוות
רקע לתקופה שלאתריה אשר נחקרה הרבה

פחות .

א  .הספרות היוונית  -יהודית הקדומה ביותר
אתחיל במאורע שהיה אחד החשובים בתולדות התרבות המערבית  :תרגום התורה
מעברית ליוונית  ,שנעשה במצרים  ,זמן לא  -רב אחרי שהמזרח התיכון נכבש בידי

אלכסנדר מוקיון

( 323 - 356

לפנסה " נ ) .

לדברי מסורת עתיקה וסבירה  ,התרגום הוזמן

במצוות המושל המוקדוני של מצרים  ,אולי כדי להבטיח שחוקי העמים  -הנתינים יהיו

בהשג ידיעתם של בתי  -המשפט היווניים  .לפי דעה אחרת התרגום נעשה לצרכי
פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף המאמר .
1

התקופה ההלניסטית נחקרה לראשונה על  -ידי מלומדים נוצרים בבקשם את הרקע לנצרות
הקדומה  .אשר לחקר ימי  -הביניים  ,פרסומים ראשונים על תקופה זו  -ראה  :פירסט ; נויבאור ;
פרלס  .ציון  -דרך בחקר ביזאנטו  -יודאיקה  ,ואולי ההתחלה הממשית הרצינית של המחקר בתחום
זה  -ראה  :קראוס  .ראה גם  :קראוס ולב  ,שהוא מחקר מוקדם יותר  ,המהווה נקודת  -מפנה בחקר
השפה היוונית בתלמוד

. 370 - 348

ובמדרש .

ביבליוגראפיה מעודכנת בנדון  -ראה

:

באומאן  ,עמ '

היהודים והלשון היוונית

היהודים במצרים  ,שכבר לא ידעו

עברית.

ן

5

מכל מקום  ,ככל הידוע  ,זהו התרגום

2

הראשון של כתבי הקודש היהודיים לשפה כלשהי ואולי אף התרגום

הראשון בכלל .

לתרגום זה היו תוצאות מופלגות  ,שכן בעקבותיו נוצרה ספרות יהודית שופעת
בלשון היוונית  ,שכללה הן תרגומים

של ספרים עבריים נוספים והן חיבורים מקוריים .

הספרות היוונית  -יהודית העתיקה היתה מסוגים שונים

:

יצירות שנועדו ליהודים ,

יצירות אחרות שנועדו לגויים  ,וכן יצירות שכנראה כוונו מלכתחילה לקהל קוראים
מעורב  .מכל מקום  ,לא היה קושי לגויים להתוודע אל יצירות יהודיות וליהודים -

אל יצירות פאגאניות  ,שכן סופרים יהודים מצטטים חיבורים פאגאניים וסופרים
פאגאנים ( אף כי נדירים יותר) מצטטים יצירות מאת יהודים  .הספרות היהודית היתה
אפוא חלק מתרבות יוונית אחת  .עובדה זאת ראויה להדגשה משום שבמשך מאות

שנות ימי  -הביניים המצב היה שונה

לחלוטין .

מן הספרות היוונית -יהודית העתיקה והענפה הזאת שרדו רק שלוש יצירות
גדולות  :התנ " ך ביוונית ( הכולל ספרים אחדים שאינם כלולים בתנ " ך העברי )  ,כתבי

יוסף בן מתתיהו ומרבית חיבורי פילון האלכסנדרוני  .פילון היה אחד הסופרים
הפוריים ביותר בעת העתיקה ; חיבוריו ממלאים כרכים רבים במהדורות

מודרניות .

סופרים רבים אחרים ידועים לנו  ,חלק מהם  -רק בשמותיהם  ,אף שמרבית כתביהם

אבדו .

3

שלוש היצירות ששרדו זכו לכך משום שבדומה ליצירות יווניות עתיקות

אחרות  ,הן הועתקו פעמים רבות בידי דורות של סופרים נוצרים  ,ואילו החיבורים

האחרים אבדו  ,משום שלא הועתקו בידי סופרים נוצרים או יהודים  .ספרים אחדים
נותרו מהם רק קטעים  ,שנשתמרו כמובאות בכתבי סופרים אחרים  ,או שנתגלו ב14י-

ארכיאולוגים בחולות מצרים או במערות מדבר יהודה  .השרידים הללו מרשימים
אותנו במידת הגיוון הרב של ספרות זו  ,אשר במובנים רבים היתה בבחינת סינתזה
מושלמת בין התרבות היוונית לתרבות היהודית .במונחים כלליים אפשר לומר  ,כי
ספרות זו ביטאה תכנים יהודיים בלבוש יווני ( ובכך אולי ההסבר להצלחת סיתנזה

במזיגה שקשה להבחין בה היכן מסתיים הרכיב היהודי ומתחיל הרכיב

ב  .קץ היצירה היהודית -

זו )

היווני .

יווצת ?

מתי  ,היכן וכיצד נסתיימה התקופה הזאת של פעילות ספרותית יהודית ביוונית -

עדיין לא נקבע בצורה מניחה את הדעת .

הכתבים המאוחרים ביותר מסוג זה

שנשתמרו הם מן התקופה שבין חורבן הבית השני למרד בר  -כוכבא  .האם קיים קשר
בין המאורעות הללו ובין העלמות הספרות

היוונית  -יהודית ?

או אולי המשיכו

היהודים לכתוב יוונית גם אחרי התקופה הזאת וחיבוריהם אבדו

?

אין כל נימוק

2

מבוא מועיל לסוגיה זו עם ביבליוגרפיה מצוינת  -ראה

3

סקירה כללית  -ראה  :דה לאנג '  ,אפוקריפה ; ניקלסבורג ; או הסקירה המצוינת של  :שירר  ,עמ '

. 889 - 470

:

הארל

ואחרים .

6
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הכופה עלינו להניח שהיהודים המשיכו לכתוב  ,או לחלופין חדלו לכתוב  ,יוונית
אחרי התקופה

הזאת .

עובדה היא  ,שלמרות הכמות הרבה של ספרות יהודית

שנשתמרה ולמרות ראיות אחרות שמצויות לנו  ,אנו ניצבים בפני הבטים רבים של
סוגיה זו בנקודת  -מוצא של חוסר ידיעה מוחלט  .המאורע ההיסטורי המכריע הוא ,
אולי  ,צמיחת הנצרות בערך באותה עת שבה אנו מאבדים את עקבות הספרות

היוונית -יהודית .

הקשר בין שתי התופעות עשוי להסתבר בכמה דרכים  .למשל ,

תשומת הלב הופנתה לכך  ,שבמצרים החלו להופיע הפאפירוסים הנוצריים בדיוק
בעת שהפאפירוסים היהודים

החלו להיות נדירים .

4

לנצרות המצרית היה נופך יהודי

מאוד  ,וניתן לשער כי הסיבה לכך היא במידה רבה בהתנצרותם של יהודים  .אם כך
הדבר ואם ( וכאן ניצב סימן  -שאלה

גדול )

מצב זה היה נפוץ יותר מבחינה

גיאוגראפית  ,יתכן כי יהודים שכתבו יוונית ושקראו יוונית נעשו נוצרים  -מכל
מקום מצויה ספרות נוצרית שופעת בלשון היוונית מתחילת המאה השנייה
והשלישית לספירה  .אולם ישנה גם דרך אחרת לבחינת היחסים בין הנצרות הקדומה
לספרות היוונית  -יהודית  .יהיה מוצאם ( יהודי או פאגאני ) של הנוצרים הללו אשר
יהיה  ,הם היו קשורים ביותר לכתבים יהודיים מסוימים ואף השתמשו בכתבי הקודש
של היהודים הכתובים ביוונית ככתבי הקודש שלהם  ,שנעשה התנ " ך של הכנסייה

היוונית .כאמור  ,מרבית הספרות ששרדה  ,שרדה מפני שהועתקה בידי נוצרים  .פילון
ויוסף בן מתתיהו מצוטטים באופן חיובי על  -ידי סופרים נוצרים  -מסורת נוצרית
מאוחרת יותר אף מונה את פילון כבישוף אלכסנדריה

!

אם כתבים יהודיים ביוונית

אחרי זמנו של יוסף בן מתתיהו לא שרדו  ,יתכן שהסיבה לכך היא שככל שהזמן עבר
והנצרות התפתחה והיתה בעלת ספרות מבוססת משל עצמה ובעלת גישה נוקשה
יותר לפירוד הנצרות מעל היהדות  ,היה קשה יותר לחוגים נוצריים לאמץ לעצמם

ראה

:

רוברטס  ,עמ '

. 58

כתובת יוונית על
מצבת קבר של ילדה
יהרדייה

הנתנדתה ,

ובדו

מבקש אביה מאלוהים
לנקום את מותה  ,באי
ליד האי דלוס  ,המאה
הראשונה לפני
הספירה

כתובת ביוונית ובארמית  ,בשולי פסיפס ובו תיאור עקידת יצחק
בית  -אלפא  ,המחצית הראשונה של המאה

ה6 -

לספירה

כתבים שהיה ידוע כי נכתבו בידי יהודים  .שימורם של כתבים כאלה היה מעתה תלוי
בהעתקתם בידי סופרים יהודים  ,שאם לא כן הם נדונו לאובדן  ,וכפי שנראה להלן ,
הסופרים
אולם

היהודים הפסיקו להעתיק חיבורים יווניים .
כל זה הוא במידה רבה בגדר השערות  .העובדה

היא שאיננו יודעים כמעט

דבר על התרבות היהודית בארצות דוברות יוונית ( בעיקרן אלו ארצות הקיסרות
הרומית המזרחית) מן המאה השנייה עד המאה העשירית  ,עם יוצא  -מן  -הכלל אחד

ארץ  -ישראל  ,אשר בה שרדה ספרות יהודית ענפה למדי שנכתבה באותה

:

תקופה .

אולם ספרות ענפה זו כתובה עברית או ארמית  ,ולא יוונית  ,והמידע הכלול בה על

בעיית הלשון הוא מועט יותר משהיינו רוצים שיהיה  .בארץ  -ישראל גם נשתמרו
שרידים ארכיאולוגיים רבים  ,ביניהם כתובות רבות  ,אלה כוללות מידע נוסף אולם

עדיין אין בהן כדי להשיב על כל שאלותינו  .איננו יודעים באיזו לשון דיברו היהודים

בארץ  -ישראל בינם לבין עצמם בזמנים שונים ובמקומות שונים  ,באילו שפות
התפללו  ,או דרשו והתדיינו הרבנים  .על היהודים בתפוצות אנו יודעים עוד

פחות .

ג  .המשכיות מפתיעה
אולם למרות חוסר הידיעה שלנו יש בידינו פרורי עדויות העשויים לסייע בידינו
בהרכבת תמונה  ,אף כי קלושה  .אחת העובדות המסתמנות באופן בולט היא ההתמדה
המפתיעה בשימוש ביוונית בקרב היהודים  ,גם באזורים שבהם היא כבר לא היתה

הלשון השלטת  .שכן תולדות הלשון היוונית ככלל במשך מאות השנים הללו הן

סיפור של צמצום דראמאטי  .היוונית  ,שהיתה כמעט שפת עולם בתחילת התקופה ,

8
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הפכה בסופה ללשון של חלק מאזורי דרום מזרח אירופה ובסמוך להם בלבד  ,כלומר
ללשון הכנסייה הביזאנטית והקיסרות הביזאנטית המצטמצמת  ,וככל שהקיסרות
הביזאנטית הצטמצמה ריחפה סכנה על מעמדם של הנוצרים דוברי היוונית ברבים

מאזורי השליטה היווניים לשעבר  .כך נסוגה היוונית בהדרגה מפני הלאטינית באגן
הים התיכון המערבי  ,מפני הארמית בסוריה  ,מפני הקופסית במצרים  ,מאוחר יותר
מפני הערבית ובסוף אף מפני התורכית באזורי המזרח השונים  .ואילו היהודים ,

למרות היותם מיעוט קטן ( אולי דווקא בשל כך ) מפתיעים בנאמנותם ללשון היוונית .
הדבר מפתיע שבעתיים משום שעל השימוש ביוונית בקרב היהודים איימו לא רק
השינויים בסביבה התרבותית אלא גם מסע מכוון נגד לשון זו מצד תומכי
מסע זה החל

בארץ  -ישראל הביזאנטית כבר במאה הרביעית .

העברית .

אנו מוצאים את

עקבותיו במדרש ; הוא מצוי בלב לבו של החיבור הקצר ' ספר יצירה ' ; אפשר להבחין
בו גם בהתפתחות הלכות מסוימות  ,בעיקר על לשון הקריאה בתורה

בבתי -כנסת .

5

מסע זה התפשט מארץ  -ישראל לארצות ביזאנטיות אחרות  ,ובעיקר גרם למאבק בקרב
הקהילה היהודית בקונסטאנטינופול  .מאבק זה הניע את הקיסר יוסטיניאנוס לפרסם
צו ,

בפברואר  , 553שבו הוא מזכיר ( לגנאי ) אנשים מסוימים בקונסטאנטינופול

ב 13 -

המתעקשים לקרוא בתנ " ך בלשון העברית בבתי  -הכנסת .

הקיסר עומד על כך

שהקריאה תהיה בלשון המובנת לקהל  6 .בידינו גם תיאור חי מדרום איטליה  ,ב ' מגילת
אחימעץ '  ,על מטיף נודד מארץ  -ישראל מחסיו המתוחים עם הקהילה היהודית
המקומית

,

כידוע  ,בסופו של דבר נעשתה העברית ללשון היהודים המובהקת בכל

העולם היהודי  ,ללשון של הפולחן  ,של לימוד התנ " ך ושל רוב הספרות והתכתובות

הציבוריות והפרטיות  .אולם להשלמת התהליך הזה נדרשו מאות שנים והוא לא תם
לפני שכיבושי הערבים יצרו מצב  ,שבו המרכזים הרבניים בעיראק היו קרובים
למוקדי השלטון של מה שהיה  ,לפחות במונחים תרבותיים ,

קיסרות עולמית עצומה .

היהדות הבבלית  ,ולא הארצישראלית  ,היא שנשתרשה בסופו של דבר באירופה ( ואף
בביזאנטיון למרות הקשר ההדוק

לארץ  -ישראל ) .

כאן ראוי למנות בקצרה את קטעי העדויות המצביעות על המשכיות השימוש

השנייה .

בלשון היוונית בקרב יהודים  ,אחרי המאה

השימוש ביוונית כלשון דיבור כמעט אינו זקוק להוכחה  .הכתובות היהודיות
משטחי הקיסרות הרומית הן ברובן הגדול ביוונית  -הן הכתובות הפרטיות
( כתובות  -מצבה )

והן הכתובות הציבוריות ( בעיקר של ייסוד בתי  -כנסת

ושיפוצם ) .

אמנם הכתובות הללו רק לעיתים רחוקות חקוק עליהן תאריך  ,אולם ניתן לתארכן

בקירוב  .מצויות כתובות יווניות מרובות  ,מרביתן במזרח ואחדות במערב  ,מן המאה

5

עקבות במדרש  -ראה ,

עמ ' . 182
6

ראה

7

ראה :

:

למשל :

.

בראשית רבא יח  ,ד  .עקבות ב ' ספר יצירה '  -ראה  :היימאן ,

בהלכה  ,איסוף יעיל של החומר  -ראה

קולורני  ,עמ '  1ואילך .
מגילת אחימעץ  ,עמ ' . 16

:

קולורני ,עמ ' .38 - 29

ן

היהודים והלשון היוונית

השלישית והרביעית  ,ואחדות אף מאוחרות
במיוחד  ,הניבה מספר כתובות

בהרבה .

9

ארץ  -ישראל  .הביזאנטית

בתי  -כנסת מעניינות ביוונית  ,מל המאה השישית .

8

רמת

התרבות היוונית שעליה מצביעות הכתובות הללו משתנה  .מצבות הקבורה נעות בין
אלה המעידות על

תרבית

גבוהה לאלה המעידות על בורות כמעט

מוחלטת .

אשר ללשון הפולחן  ,נראה מובן מאליו שאנשים הקובעים כתובות בלשון היוונית

בבתי -כנסיותיהם גם מתפללים באותה לשון  .יתר על כל  ,אחדות מן הכתובות כוללות
כנראה נוסחות תפילה  .הנוסח של תפילות יהודיות אחדות ביוונית זוהה בתוך חיבור
נוצרי משנת

380

לספירה  ,ולפי המהקר האחרון סביר להניח  ,שהן היו בשימוש בקרב

השלישית .

היהודים בסוריה במאה

9

תפילות אחדות ביוונית  ,שנמצאו בקטעי

פאפירוס מן המאה הרביעית והחמישית יוחסו ליהודים  ,אולם לא בודאות

רבה .

בנושא קרוב לזה  ,קיימות עדויות לא מעטות התומכות בהנחה שהיו שקראו

בתנ " ך ביוונית  .עדויות אלה נסקרו ביסודיות על  -ידי ויסורה קולורני0ן ואין סיבה
לפקפק בכך שיהודים דוברי  -יוונית המשיכו לקרוא וללמוד בתנ " ך ביוונית במשך
מאות שנים אחדות אחרי המאה השנייה  .גם בספרות הרבנית נמצא אישור הלכתי

כלשהו לנוהג הזה  ,בתנאים מסוימים  .קולורני מעלה גם את הסברה המעניינת ,
שבמקומות אחדים דבקו היהודים בשימוש ביוונית בהקשרים מסוימים ( כגון כתובות
מצבה )

דווקא משום שיוונית היתה לשון  -הקודש שלהם  ,לשון התפילה ולימוד

התנ " ך .
באיזה נוסח של התנ " ך היווני השתמשו היהודים ? ייתכן כי תרגום השבעים  ,שהיה
התנ " ך הרשמי של הכנסייה היוונית  ,שימש גם את היהודים  .אולם מצויות עדויות
ממקורות שונים ומגוונים מן המאות

ה3 -

עד

ה 10 -

המצביעות על העדפה ברורה של

תרגום עקילס  ,הזוכה לשבחים ( שלא כתרגום השבעים ) בספרות הרבנית  .מידע נוסף

בשאלה הזאת אפשר להסיק מספרות ימי  -הביניים ונשוב לכך להלן  .מצויים גם מספר

כתבי  -יד במצב מקוטע מאוד  ,של ספרי המקרא ביוונית מן התקופה הנדונה  ,והועלתה

סברה שהם ממקור יהודי .

!1

אחדים מהם כתובים בכתב מעוצב ונאה במיוחד  ,והדבר

עשוי להצביע על כך שכתבי  -יד אלה היו בבעלות הקהל ונועדו לקריאה בציבור ; ואכן
סוג זה של כתיבה נחשב אחד מסימני המקור היהודי  .המאוחרים בין הקטעים הללו
הם מן המאה הרביעית ויש גם מן המאות החמישית והשישית  ,אם נכלול ביניהם
טקסטים של עקילס הרשומים על גבי גליונות קלף מחוקים ( שאלימפקסטים ) שנתגלו
בגניזת

קאהיר .

2ן

ליפתה  ,עמ '  64ואילך 72 ,

ואילך .

8

ראה

10

ראה  :פיינסי .
ראה  :קולורני  ,עמ ' . 38 - 29
דיון על כך ורשימת כתבי  -היד  -ראה  :רוברטס  ,נספח

9

11

עמ '
12

:

 , 1עמ ' ; 78 - 74

ולאחרונה  :בוגרט  ,נספח ,

. 200 - 198

כמה חוקרים סבורים כי טקסטים אלה נכתבו בידי נוצרים  -ראה

:

להוסיף  ,כי גם כמה מהקטעים המוקדמים יותר אפשר שנתחפרו בידי

סוקולוב ויהלום  .ראוי

נוצרים .

סו

ן

ניקולאס דה

לאנג '

אשר לשאלה אם יהודים חיברו ספרים ביוונית  ,מצויות על כך עדויות מועטות  ,רק

כמה רמזים לכך מצויים בספרים י " ב  -י " ד של נבואות הסיבילות  .מוסכם בדרך  -כלל כי
הנבואות הללו ( הכתובות בטורים הקסאמטריים יווניים ) נכתבו בידי מחברים יהודים

בעיקר במאה השלישית ( מוזכר מות אלכסנדר סברוס  ,בשנת

235

לספירה ) .

אולם

חלקים מספר י " ד הם הרבה יותר מאוחרים  ,ויש חוקרים שהבחינו בו רמז לכיבוש
הערבי של מצרים 3 .י הסברה כי סופר יהודי חיבר הקסאמטרים יווניים במאה
השביעית מציבה אתגר תקיף מול התיאור הפשטני של העלמות התרבות היוונית -

יהודית בראשית המאה השנייה ונותנת סיוע כלשהו לגירסה שהיתה המשכיות של

התרבות הזו  ,לפחות במקומות אחדים .

כאמור  ,לחיבורים יהודיים ביוונית מן

התקופה הזאת היה פחות סיכוי להשתמר מאשר לחיבורים בעברית או בארמית  .אולם

אם נוציא מכלל הדיון את המקרה המיוחד של ארץ  -ישראל  ,לא שרדה ספרות כלשהי
בלשונות השמיות הללו מלפני המאה התשיעית או העשירית מארצות דוברות יוונית
או דוברות יוונית לשעבר  .אם בכלל היהודים בארצות הללו חיברו ספרים סביר להניח
שהיה זה ביוונית ( במערב אולי

בלאטינית) .

יתכן שהספרות האפוקאליפטית

הביזאנטית  -נוצרית העשירה כוללת שרידים של חיבורים יהודיים  -יווניים מאותה
תקופה  .אולם הכתבים הללו  ,אם בכלל היו בנמצא ,

אבדו .

ד  .ימי  -הביניים
החל במאה התשיעית או העשירית נפתחה כמו תקופה חדשה בתרבות היהודית

באירופה  .לפתע ( כפי שנראה לנו כיום ) הערפילים מתבהרים ולפנינו מתגלית יהדות
שהיא חלק מן התרבות היהודית הכללית  ,יהדות המתאפיינת בהיותה מעוגנת בשפה
העברית  ,בתנ " ך העברי  ,בתפילה העברית של בתי  -הכנסת ובתלמוד הבבלי  .בתקופה
זאת אנו מוצאים לראשונה מחברים עברים באירופה  ,ובבת אחת לשונות הדיבור של

סביבתם כאילו נעלמות לחלוטין מן התרבות הכתובה של יהודי אירופה  .מצב זה
ימשך  ,בתיעוד הולך ועשיר  ,עד ראשית העת החדשה במאה

ה . 17 -

התרשמות זאת ,

כאילו התחולל שינוי פתאומי דראמאטי  ,היא בחלקה לפחות אשליה  ,שמקורה
באובדן הראיות הנוגעות לעניין  ,אפילו התיעוד האפיגראפי חסר לתקופת המעבר

.

החיונית 4י אולם כמות מסוימת של מידע חשוב ביותר אפשר ללקט מתוך אוצר

כתבי  -היד שנתגלו בקאהיר .

מומיליאנו ( בספרו  -בעמ '

13

ראה

14

כתובות מן התקופה המכרעת נשתמרו רק במקום אחד  ,ונוזה שבדרום איטליה  ,והן מאשרות את

:

. )353 - 349

הרושם שהתחולל מפנה פתאומי  .המדובר במחצית הראשונה של המאה

עמ '

21

ואילך .

ה- 9 -

ראה  :קולורני ,

ן

היהודים והלשון היוונית

וו

ו  .וכגלוית בגנחת קאהור
כתבי  -היד שנתגלו בגניזה העשירו ביותר את ידיעותינו והבנתנו את ימי -הביניים
היהודיים  .אמנם מרבית המידע החדש הוא על מצרים והארצות הערביות הסמוכות
לה  ,אך כמות לא קטנה של חומר היא על ארצות רחוקות יותר  ,שהיו בקשרי מסחר עם

מצרים  -בעיקר ארצות המגרב והודו  .רק חומר מועט ביותר מיוחס ליהודים דוברי
יוונית  ,אבל גם מעט זה הוא בעל ערך לאין שיעור  ,בהתחשב במחסור במידע אחר על
אודות חיי התרבות של היהדות היוונית  ,בעיקר בתקופת השיא של הגניזה ( בערך
מראשית המאה

ה 11 -

עד שלהי המאה

ה . ) 13 -

הוא זורה אור רב למדי במיוחד על

שאלת הלשון היוונית  ,ואף שלשון הקטעים שנמצאו היא בעיקרה עברית  ,זאת עברית

מעורבת בהרבה מילים יווניות  .להלן דוגמאות אחדות

לכך .

סוחר כותב לשותפו בעברית על מכירת גלדים אחדים  ,אך משתמש במילים

יווניות רבות  .מילים יווניות אחדות הן מונחים טכניים הקשורים לסחר העורות  ,אך
לפעמים נראה שהכותב העדיף מלה יוונית מפני שלא נמצאה לו המלה המתאימה

בעברית .
כתובה ( נכתבה בשנת

במדינת מסטורא הסמוכה ל ' נהר מיאנדרוס ' באסיה

1022

הקטנה ) נרשמה בלשון הארמית המקובלת בכתובות  ,אך פריטים רבים בנדוניית הכלה
ובמתנות שקיבלה צוינו

ביוונית .

15

קטעים מתוך כמה הגדות של פסח לשונן  -כמקובל  -היא עברית  ,אך
ההוראות בדבר מנהגי הסדר נכתבו

ביוונית .

רשימה של פירושי מילים למשנה כוללת מילים בעברית על  -פי סדר ( כללי
הופעתן במשנה עם תרגומן

ביותר )

ליוונית .

קטע של תרגום יווני לספר קוהלת  ,כנראה מתוך מחזור לסוכות  ,הוא בנוסח
הקרוב מאוד לנוסח שבתנ " ך העברי אך הוא קרוב מאוד גם לנוסח התרגום היווני

שבתנ " ך הנוצרי  ,שיש המייחסים אותו לעקילס  .ללשון היוונית של התרגום הזה
מאפיינים ארכאיים אחדים  ,אבל יש בו גם מאפיינים שמקורם

בימי  -הביניים .

!6

קטע של פירושי מילים לתנ " ך כולל מילים מתוך מלאכי ואיוב עם תרגומיהם

ליוונית  ,וסביר להניח שהרשימה במקור הקיפה את כל התנ " ך  .הדבר המפתיע לגבי
פירושי המילים הללו הוא דמיונם לתרגום עקילס העתיק והם מלמדים  ,בדומה
לתרגום קוהלת  ,על מסורת של תרגום התנ " ך ליוונית שהיתה קשורה ישירות לתרגום
עקילס ושראשיתה במאה

לחדש במידת מה את

ואף קודם לכן  ,אולם היא כוללת גם תיקונים המכוונים

ה2 -

הלשון .

לן

מצויים גם פירושי מקרא אחדים בעברית  ,הכוללים מילים יווניות  ,שהן תרגום
15

16

17

ראה

:

מאנן  ,עמ '

; 96 - 94

ריינאך .

עקילס כמתרגם ספר קוהלת  -ראה  :ברתלמיי  ,עמ '
הקטע לדפוס  -ראה  :דה לאנג '  ,פרשנות  ,עמ ' .75 - 64
32

הבאת הקטע לדפוס  -ראה

:

דה לאנג ' ,

המקרא .

ואילך ; הארל ואחרים  ,עם ,

. 145

הבאת

ן

2ו

ניקולאס דה

לאנג '

למילים שבתנ " ך העברי או  ,במקרים אחדים  ,מילים יווניות המופיעות בתוך משפט

עברי.

18

בקטעים הללו מרובות המילים היווניות  ,ונראה שהן ברובן ציטוטים מתוך

תרגום יווני של התנ " ך בעל אותם מאפיינים שצוינו לעיל  ,כלומר דמיון מובהק
לתרגומים העתיקים  ,בעיקר לתרגום עקילס  ,אף כי לעיתים קרובות קיים גם שוני ,
והצורות והמבנים הדקדוקיים הם מימי  -הביניים  .אולם לעיתים המלה היוונית אינה

תרגום או פירוש אלא היא באה במהלך הדיון ללא סיבה נראית לעין  -אולי מפני
שלא נמצאה לכותב המלה העברית המתאימה או שרצה להבהיר יותר את כוונתו  .אכן
העברית שבקטעים הללו אינה עשירה או שוטפת

.2

במיוחד .

ווונות ועברלת בבסאנטלון

מן הקטעים הללו אפשר ללמוד כמה דברים לענייננו  .ראשית  ,הם מעידים על מצב של

דו  -לשוניות  ,ליתר דיוק דיגלוסיה  ,שכן כתבי -היד נכתבו בידי אנשים שלשון דיבורם
היתה יוונית אבל לשון כתיבתם היתה עברית  .הם היו שותפים לתרבות שהיתה
מבוססת על עברית  ,יחד עם קהילות יהודיות אחרות על פני תבל  ,מאנגליה וצרפת עד

עיראק ואיראן  .יחד עם זאת  ,הם לא היססו לעשות שימוש במילים יווניות בכתביהם
העבריים  ,בין אם בתעודות אישיות  ,כמו מכתבים  ,ובין אם בהקשרים רשמיים יותר ,
כמו ספרי תפילה ופרשנות  .במקרים אלה הם כתבו יוונית באותיות עבריות  ,אשר
מסתבר שלא היו לה כללי כתיב קבועים

:

כתבי -יד אחדים מתאפיינים בעקביות

פנימית  ,באחרים הכתיב הוא מקרי .
העובדה שבכתביהם העבריים של יהודים יוונים מצויות מילים יווניות באותיות
עבריות אינה תגלית חדשה  .גם לפני גילויי הגניזה נמצאו בספריות אירופיות כתבי  -יד
לא מעטים כאלה  ,במיגוון רחב של סוגים ספרותיים  .מהם אחדים ממקור קראי אם כי
הידוע ביותר ובעל ההשפעה הרבה יותר הוא חיבור בעל נטייה אנטי קראית  ' -לקח
טוב ' לטוביה בן אליעזר מאסטוריה וסאלוניקי  ,שהוא פירוש לתורה ולחמש

המגילות  .סופר רבני חשוב אחר הוא הילל בן אליקים  ,מחבר פירוש למדרשי ההלכה

' ספרא ' ו ' ספרי '  .בין הקראים יש לציין עוד את פרשן המקרא יעקב בן ראובן  ,את
יהודה הדסי  ,מחבר קובץ ההלכה ' אשכול הכופר '  ,ומתרגמים רבים של כתבים
קראיים מערבית לעברית  ,אשר החשוב ביניהם הוא טוביה בן משה  .רבים מן הכתבים

הללו נתחברו במאות ה  - 11 -ה  , 12 -אולם כתבי -היד שבידינו הם מתקופה מאוחרת
הרבה יותר ( רוב כתבי  -היד הביזאנטיים שבספריות הם מן המאות

ה  - 14 -ה . ) 15 -

פירושו של דבר  ,בין היתר  ,הוא שמסירת המילים היווניות לא תמיד מהימנה  .קטעי
הגניזה מקורם בתקופה הראשונה  ,קודם מסע  -הצלב הרביעי וכיבוש קונסטאנטינופול

בידי הלאטינים  ,ועל כן הם הרבה יותר ' טריים '  .קיים סיכוי סביר שבמקרים רבים

18

רוב החיבורים האלה עדיין לא נדפסו  .קטע ממלכים  -ראה  :דה לאנג '  ,פרשנות  ,עמ '

. 83 - 75
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הסופר  -המעתיק היה גם המחבר  .הקטעים שהזכרתי אינם מתוך חיבורים שהיו ידועים
לנו קודם לכן  .במידת מה הדבר מצער  ,שהרי הבנתנו את מסורת העברת הטקסט של
החיבורים הללו היתה גדולה הרבה יותר אילו היו בידינו טקסטים ( מקוטעים ככל

שיהיו ) מימי חייהם של המחברים עצמם  .אולם הדבר משמש לנו תזכורת עד כמה מה
שנשתמר הוא רק חלק  ,כנראה חלק מזערי  ,מכלל היצירה הספרותית של יהודי
ביזאנטיון  .אין זו תגלית חדשה  ,ששפת  -האם של יהודי ביזאנטיון ולשון דיבורם
היתה יוונית  .טענות שנשמעו מדי פעם כי הם דיברו ברגיל עברית הן מוטעות וחסרות

יסוד  .יש מקום למחקר על אודות היוונית היהודית  ,למשל עד כמה היתה שונה מן
היוונית שבפי הנוצרים  ,וקטעי כתבי  -היד שנמצאו חשיבותם גדולה לחוקרי תולדות
הלשון היוונית  .אולם הנושא שבאמת ראוי למחקר הוא תולדות הלשון העברית
בביזאנטיון

:

האם ידיעת עברית היתה מצויה שם תמיד  ,לפחות בחוגים מסוימים

ואם לא  ,מתי הונהגה ועל  -ידי

?

מי ?

הדוגמאות הראשונות של יוונית כתובה באותיות עבריות הן מראשית המאה

החמישית .

9ן

השרידים הפזורים הללו מייצגים את הצעדים הראשונים בתופעה נפוצה

יותר שמצאנו בגניזה ובמקומות

אחרים .

עוד ראוי לציין  ,שקיימת עדות כלשהי

לשימוש בעברית במערב עוד לפני הכיבוש הערבי  -ואחת הדוגמאות המרשימות
ביותר לכך היא הצו של יוסטיניאנוס משנת  , 553שהוזכר לעיל  .מסתבר אפוא שהיה
לחץ קדום יותר של העברית על היוונית והייתי מייחס אותו להשפעת חכמי ארץ -

ישראל  .יש לזכור  ,שארץ  -ישראל היתה תחת שלטון ביזאנטי באותה תקופה  ,ואף
שהנשיאים איבדו כבר את תפקידם העולמי  ,או האימפריאלי  ,בתחילת המאה
החמישית  ,יתכן שהרבנות הארץ  -ישראלית ( לפחות נציגיה הבולטים

יותר )

עוד

נהנתה מסמכות מוסרית או רוחנית כלשהי גם מעבר לגבולות הארץ  ,אולי גם

בביזאנטיון עצמה  .יש בידינו מידע על מטיפים ארץ  -ישראליים שהיו פעילים בדרום
איטליה ,

20

אולם הם לא נהנו ממידת ההצלחה של עמיתיהם ויורשיהם מבבל  ,שהיו

לבטח אמידים יותר ואולי מאורגנים יותר .
כחמש מאות שנה לאחר הצו הנזכר נמצאת לנו עדות מן הגניזה  ,שלפיה התרבות
הכתובה

סוחרים ,

של יהודי ביזאנטיון  ,ובכלל זה לימוד התנ " ך  ,מבוססת על הלשון העברית .
לדוגמה  ,היו יכולים להתכתב בעברית גם אם נעזרו מדי פעם במילים יווניות .

משהו דראמאטי למדי ודאי אירע ליהדות הביזאנטית בין שתי התקופות הללו  ,אך אין

בידינו עדויות על שינוי זה  ,אשר השפיע על אירופה כולה ולא רק על המזרח  .מן
המאה

ה 4 -ן

ואילך יהודי ביזאנטיון הם חלק בתרבות יהודית עולמית פחות או יותר

אחידה  .התרבות הזאת מבוססת על התנ " ך העברי  ,המשנה והתלמוד  ,תפילות עבריות

19

הדוגמה המתוארכת היחידה מסוג זה  ,שאולי היא גם הקדומה ביותר  ,היא פאפירוס ממצרים
מנובמבר

20
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בבתי  -הכנסת

וכד ' .

לאנג '

הם לוקחים חלק פעיל בתרבות הזאת בין היתר כסופרים

וכפרשנים  ,כעורכים  ,כמתרגמים וכפייטנים  .יהודים ביזאנטיים נוכחים בישיבות
שבבבל ושבאשכנז  .כיצד ניתן להסביר את השינוי התרבותי הזה ? כדי להשיב על כך ,

אנו יכולים להעזר בכוח הדמיון שלנו ובשכל הישר  .השינוי  ,בחלקו לפחות  ,יתכן
שהוא תוצאת שינויים בביזאנטיון עצמה  .לדוגמה  ,הרחקת היהודים ממוסדות החינוך
ומפעילות תרבותית כללית  ,שהיו מרוכזים יותר ויותר בידי הכנסייה  ,או אף נטייה
נפוצה בין משכילים יוונים נוצרים לבקש השראה בספרות העתיקה הפאגאנית ,
אופנה שהיהודים ודאי התקשו להשתלב בה ולכן פנו אל המסורת העתיקה שלהם ,
המסורת העברית  .אולם לדעתי  ,השתלבות היהודים הביזאנטים בתרבות יהודית
עולמית היתה נפוצה מכדי שנוכל לראות בה תולדה

של התפתחויות מקומיות בלבד .

אני משער  ,שעדיף ליחס אותה לשליחויות מן המרכז שבבבל  ,אשר מאז הכיבוש
הערבי במאות השביעית והשמינית היה חלק בעולם בעל תרבות מאוחדת  ,שחבק
חלק גדול מחופי הים התיכון  :מעיראק למצרים  ,המגרב וספרד  ,ומשם לדרום איטליה

וביזאנטיון  ,דרום צרפת ולבסוף אל מחוזות הריינוס ( שהיו לפנים  ,להשערתי  ,תחת
השפעה

ביזאנטית ) .

 . 3התנ " ר

זאת היתה דרך התפשטותה של היהדות

הבבלית .

בבוזאנטוון

נקודה נוספת חשובה המסתברת מתוך תגליות הגניזה היא תפקידו הנמשך של התנ " ך
היווני בימי  -הביניים המאוחרים  .כפי שניתן ללמוד מקטעי הגניזה  ,הכירו היהודים
דוברי היוונית את תרגומי התנ " ך  ,שהיו קשורים למסורת שמקורותיה בעת העתיקה

ובמיוחד לתרגום עקילס  ,שנעשה  ,על  -פי המסופר  ,בהזמנת הסנאים במאה

השנייה .

אבל מסורת זו היתה חופשית מאוד  ,ולשון התרגומים היתה חדשה יותר ודיבורית

יותר  .יתר על כן  ,הפולחן היהודי ולימוד התנ " ך נערכו עתה בעברית  ,ואילו לתנ " ך

היווני היה רק תפקיד משני  ,ליד העברית .
אפשר להעלות כמה השערות בדבר הרקע של השינויים הללו  .עד תאריך לא ידוע

לנו  -נאמר  ,המאה השמינית או התשיעית  -המשיכו יהודי ביזאנטיון את
המורשת הדתית של אבותיהם  ,שמקורותיה נעוצים בימים הראשונים של הקיסרות
הרומית ואף קודם לכן  .לשון התפילה והקריאה בתנ " ך היתה יוונית  .הם קראו את
התנ " ך בתרגום עקילס  ,ועדות מסוימת לכך מצויה במקורות נוצריים מתקופות שונות ,
ואז הם נכנעו ללחץ  ,שהלך וגבר מזה זמן  ,ומנהיגיהם החליטו לאמץ את סידור
התפילות העברי ואת התנ " ך העברי  .מאותו רגע או בעלי המשרות הדתיות מן הטיפוס

הישן  -מלמדי התורה  ,ראשי הישיבות ודומיהם  -נשארו ללא תעסוקה  ,משום
שרבנים שהובאו מחוץ  -לארץ או למדו בחוץ  -לארץ תפסו את מקומם ; או הם עצמם

נאלצו להתאים את עצמם וללמוד את התפילות החדשות ואת הנוסח הישן  -חדש של

התנ " ך העברי  .היה צורך לבצע משימה חינוכית כבדת משקל  :להביא מורים מחוץ -
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לארץ או ללמד מורים במקום ; להעתיק כתבי  -יד ועוד  .כל זה ארך זמן רב  .בינתיים
התנ " ך היווני הישן  ,גם אם לא קראו בו עוד בבתי  -הכנסת  ,לא יצא מכלל שימוש
לחלוטין אלא היה עדיין מקובל ונועד לו תפקיד חשוב בהוראה  ,כאמצעי ללמד את
התנ " ך העברי ליהודים דוברי יוונית  .שעה שמלמדים ודרשנים ציטטו את התנ " ך  ,הם

השתמשו באופן טבעי במילות הנוסח היווני  ,שהיו נהירות לדורי -דורות של יהודים

יוונים .
יתכן שכל זה נשמע ספרות בדיונית יותר מאשר היסטוריה  ,אולם נראה לי שרק

בדרך זאת אפשר להסביר את העדויות שהזכרתי מל הגניזה ומן המקורות האחרים .
נשוב  ,לדוגמה  ,אל קטע פירושי המילים לתנ " ך  ,המביא מילים עבריות ופרושיהן
ביוונית על יסוד תרגום עקילס וכתוב כולו באותיות עבריות  ,באיזה אופן אחר נוכל
להסביר את הגלוסאר הזה אם לא על פי התסריט שתיארנו

?

יש לזכור  ,שתעודות

הגניזה המתוארכות הקדומות ביותר הן סביב שנת  , 1000זמן לא רב אחרי השינויים
שהתחוללו לפי

.4

הנחתי .

מהפכה הדרגתלת

איך יתכן שקהילה נוטשת פתאום באופן מוחלט את הכתב שהשתמשה בו במשך
מאות שנים  ,ובו השתמשו שכניה  ,ומתחילה לכתוב באלפבית שונה

?

התשובה היא ,

שלא כך היה הדבר  ,על כל פנים לא לגמרי כך ולא בבת אחת  .על כך מספקת לנו

הגניזה עדות חשובה ביותר  ,שאינה בנמצא במקור אחר  .נוסף לטקסטים ביוונית
כתובה באותיות עבריות  ,שהוזכרו לעיל  ,נמצא בגניזה גם מעט חומר ביוונית כתובה
באותיות יווניות  .חומר זה  ,למרות מיעוט כמותו  ,מעורר

מחשבה .

דוגמה אחת  ,ידועה כבר זמן רב  ,היא קטע מאלף מתוך גלוסאר נוסף למשנה  ,אשר

המילים היווניות שבה כתובות באותיות יווניות  .ן 2בתחילה היתה סברה שהוא מוקדם
ביותר  ,מן המאה ה  , 6 -אולם הדבר אינו אפשרי  ,יתכן מאוד

שהוא מן המאה ה . 9 -

זהו

קטע יחיד ומיוחד  ,ככל הידוע לי לא נמצא עוד כתב  -יד הכתוב בתערובת של כתב

עברי וכתב יווני כבקטע זה  .אבל יש כתבי  -יד עבריים שבהם כתובות באותיות יווניות
הערות של קוראים  ,במספר לא קטן  ,שנוספו בין השורות או בשוליים  .אחד מכתבי -
היד הללו הוא פירוש לבראשית ולבמדבר  ,הכולל פירושי מילים יווניות באותיות
עבריות  .נוסף לאלה ישנן גם גלוסות בין השורות שנוספו באותיות יווניות  .זאת עדות
יקרת ערך  ,כי היא מוכיחה שקדומה ככל שתהיה רשימת פירושי המילים למשנה,
הכתיבה באותיות יווניות התקיימה גם אחרי שהתבססה כתיבת היוונית באותיות

עבריות .

21
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ושוב

ב  1910 -וב 1935 -

-
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עדות עוד יותר השובה מספק לנו כתב  -יד של התלמוד הבבלי  ,מסכת חגיגה  ,עם
הערות שוליים ביוונית ובעברית  .ברור לחלוטין שהעברית והיוונית נכתבו בידי אותו
אדם  ,שכן לפעמים שני האלפביתים משמשים באותו משפט  ,לכן אין אפשרות
שהכתב היווני נרשם בידי קורא נוצרי ( מכל מקום זו אפשרות לא סבירה ביותר  ,כי
הנוצרים הביזאנטים היחידים שהיו יכולים לקרוא בתלמוד במקורו יכלו להיות
מתנצרים מקרב

היהודים ) .

נוסף לקטע הזה  ,מצויים שני קטעים אחרים מן התלמוד  ,אחד מל הבבלי ( בבא
מציעא ) ואחד מן הירושלמי ( שבת )  ,הכוללים הערות שוליים ביוונית  ,ועוד קטעים

דומות .

אחדים מן התנ " ך עם הערות שוליים

מבחינה פאליאוגראפית  ,מעניין מאוד החומר הזה שהוא מתקופה שבה

בביזאנטיון הנוצרית היה כתב המינוסקול ( הזעיר ) בתהליך של התפתחות לכתב

קורסיבי  ,ואף  -על  -פי כן נשארה היוונית היהודית הזאת קרובה לכתב האונקילי העתיק
הרבה יותר  -צורת כתב מקודשת כביכול  ,ששימשה לכתיבת התנ " ך  .בכתב היווני
הזה כתובים כל שרידי

כתבי -היד של התנ " ך ביוונית שמוצאם יהודי  ,הנזכרים לעיל .

היתכן שהיהודים המשיכו להשתמש בכתב האונקילי לאורך כל הדורות הללו  ,עד
אשר התנ " ך היווני הוחלף בעברי וגם הכתב היווני הוחלף בכתב העברי  ,אפילו לשם
כתיבת יוונית

?

הדבר מפליא  ,אולם יתכן מאד שאמנם כך היה  .כתבי הגניזה הם אפוא

עדות לתהליך שינוי דראמאטי אך הדרגתי  ,ששינה את התרבות הדתית והחילונית של

יהודי ביזאנטיון בראשית ימי  -הביניים  .כתבים אלה מאפשרים לנו להציץ אל הימים
האחרונים של התרגומים העתיקים של התנ " ך ליוונית  ,תנ " ך שהיה בשימוש בלתי

הרומית .

פוסק בקרב יהודים יוונים מהתקופה

נטישה בפועל של המסורת העתיקה הזאת לטובת המקור העברי יתכן שהיתה לה

השפעה משחררת  .ראינו כי שרידים מן התנ " ך היווני שבגניזה נאמנים ביותר למסורת
מבחינות אחדות אולם מבחינות אחרות הם חופשיים למדי ואף משתמשים בלשון
הדיבור היום  -יומית  .אולם היהודים היוונים לא נטשו לחלוטין את הנוהג של קריאה
בתנ " ך ביוונית  .לדוגמה  ,עד לעת החדשה היו קהילות שהמשיכו לקרוא בספר יונה

ביוונית בתפילת מינחה ביום הכיפורים  ,ושני כתבי  -יד של מחזורים מן המאה

ה 15 -

כוללים את ספר יונה ביוונית  .שני הנוסחים שונים מאוד זה מזה  ,אולם יש בהם גם
רכיב מסורתי מודגש  .מאוחר יותר  ,בשנת  , 1547נדפס בקושטא חומש רב  -לשוני ,
שכלל גם את המש

המגילות .

22

בספר זה  ,הנוסח היווני שוב שונה לגמרי מזה של

הנוסחים הקודמים  ,והוא דיבורי מאוד  .אפשר לתהות  ,שמא אחרי הנהגת הקריאה
בעברית המשיכו היהודים היוונים לדקלם בבתי  -הכנסת נוסח יווני  ,שהיה מעין
' תרגום ' שנעשה במרוצת הזמן חופשי יותר ודיבורי

22

ראה

:

גולדשמידט  ,עמ '

; 133 - 131

שאז

;

פרנאדס

מארקוס .

יותר .

היהודים והלשון היוונית

דל .

ן

זו

אל העת החדשה

עם החומש הרב  -לשוני משנת

1547

הגענו לעת החדשה  ,אשר בה הוצב האיום

האחרון והרציני ביותר על קהילות היהודים דוברי  -יוונית  ,וגם איום זה צמח ממקור

יהודי ולא ממקור נוכרי .
כאשר לאחר גירוש ספרד בשנת

1492

היגרו רבים מן המגורשים לממלכה

העות ' מאנית  ,הם הביאו עימם את הלשון הספרדית שלהם ואת תרבותם  .קשה היה
ליהודים המקומיים  ,דוברי היוונית  ,שזוהו עם הביזאנטים המנוצחים  ,אשר בירתם

קונסטאנטינופול נכבשה בידי העות ' מאנים בשנת  , 1453להתחרות ביהודים הספרדים
שהגיעו זה מקרוב והתגאו בתרבותם הנעלה ובקשריהם עם השלטונות  .כמאה שנים
נמשכה מלחמת תרבות בין שתי הקבוצות היהודיות  ,אולם עם תום המאה

ה 16 -

גברו

היהודים הספרדים על היהודים המקומיים  -לפחות בקושטא  ,בסלוניקי ובמרכזים

גדולים אחרים  .אחד השרידים האחרונים של התרבות היוונית -יהודית בעיר הבירה
הוא תרגום יווני לספר איוב מאת משה בן אליה פובין  ,שיצא לאור בקושטא בשנת

. 1576
הלשון היוונית השתמרה בקרב יהודים בשני הקשרים בלבד  :בקהילות הקראים
ובכמה קהילות יהודיות

מרוחקות .

הקראים בקושטא נשאו בגאווה את מורשתם היוונית והתנגדו לכל ניסיון לאלצם
לנטוש אותה  .הם אמנם המשיכו לכתוב עברית  ,אולם מילים יווניות מופיעות לעיתים
בחיבורים של הסופרים הקלאסיים שלהם במאת השנים שלאחר הכיבוש  ,כגון ר '

אליה סש ? י? י  ,תלמידו כלב ששנדופולך ויורשיהם  .קיימת גם ספרות עממית בעל  -פה

בין הקראים בקושטא  ,בניב היווני המיוחד להם  23 .אליה אפדה בגי בראשית המאה ה -
17

ליקט מילון יווני -עברי ותירגם ליוונית את החלקים הארמיים

בתנ " ך .

המסורת היהודית  -יוונית שרדה גם בכמה קהילות רחוקות מן המרכזים הראשיים ,
אשר בהן היתה התרבות היהודית -ספרדית חלשה ביותר  ,בעיקר במערב יוון ,
בקהילות יאנינה וארסה  ,ובאי קורפו ( למרות נוכחות איטלקית חזקה

בה ) .

מן

הקהילות הללו נשתמרו מספר רב למדי של כתבי -יד ובהם פיוטים שנתחברו ביוונית
או בתערובת של יוונית ושפות אחרות ,

24

כתובים באותיות עבריות  .מחקר שערכתי

על דגם מייצג של כתבי  -היד הללו מראה  ,שרובם הועתקו במאה ה  . 19 -גם בכתבי  -יד
אלה אין כללי כתיב אחידים  ,ויצוין כי גם כתבי -יד שהועתקו בערך באותה העת
ובאותו המקום אין בהם סימנים שהועתקו זה מזה או מאב  -טיפוס משותף  .יהודי
יאנינה השתמשו במחזור תפילות איטלקי  ,שנדפס בליבורנו  ,ומתקבל הרושם שכל
חבר בקהילה עשה לעצמו העתק של הפיוטים המקומיים  ,שהיו חסרים במחזור

23

ראה

:

דאנון .

24

ראה

:

בנבנשתי

;

מצא

;

שווארץ

ואתאנאסאקיס .

ן

8ו

המודפס .

ניקולאס דה

25

מכתב  -יד

לאנג '

יתכן שההעתקים הללו נעשו על  -פי הכתבה  ,או מן הזכרון  ,ולא הועתקו

אחר .

בספריית מכון בן  -צבי מצוי מבחר של כתבי  -יד מן הסוג הזה  .מצויים בה גם כתבי -
יך אחרים שמקורם בקהילות היווניות הקטנות הללו  ,הכוללים טקסטים כתובים כולם

או חלקם יוונית באותיות עבריות  .ביניהם תרגומים של ההפטרות והאזהרות ליוונית ,
רשימות של פירושי -מילים לספרי תנ " ך  ,המזכירים את אלה שנמצאו בגניזה  ,וכן

סיפורים עממיים  .על כתב  -יד אחד כזה רשם מישהו  ,בכתיבה תמה מסוגננת וביוונית
ספרותית  ' :אני יווני  .אנו יוונים

[. ' ] . . .

מילים אלו נכתבו כנראה בארסה בשנת , 1883

רק שנתיים אחרי שארסה עברה משלטון עות ' מאני לשלטון יווני ; הן תזכורת לכך ,

שאפילו בימי שלטון העות ' מאנים היו יהודים שראו את עצמם כיוונים  .כתב  -היד הזה
הוא קובץ של חיבורים שונים  ,בהם טקסטים יווניים בכתב יווני שוטף  ,ואילו
הטקסטים הספרדיים המקבילים כתובים באותיות

עבריות .

אחרי שיוון נשתחררה מהשלטון העות ' מאני  ,החל משנת

יותר מבחינת היהודים הוא שנת

1913

1821

( התאריך החשוב

כאשר סאלוניקי הפכה להיות חלק מיוון )  ,הפכו

יהודיה להיות יוונים מבחינה רשמית  ,ובמשך הזמן אפילו דוברי הספרדית שבהם

אימצו לעצמם את הלשון היוונית  .מאז מלחמת  -העולם הראשונה יהודים יוונים

כותבים שוב יוונית לציבור יהודי ולא  -יהודי כאחד  .בכך נסגר המעגל  ,והיהודים שוב

השתלבו במידה מסוימת בחיי התרבות היוונית .
25

אני חייב הסבר זה למר ניקום סטאברולאקיס  ,מנהל המוזיאון היהודי באתונה .
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