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הרומית

הלשון הלטינית בארץ  -ישראל
יוסף גייגר

מחקרים על המצב הלשוני בארץ  -ישראל בעת העתיקה
היוונית לבין השפות השמיות המקומיות  ,העברית

נוטים להתמקד ביחסים שבין השפה

והארמית .

הללו כפי ששימשו בפי האוכלוסייה היהודית  ,וטרם

ככלל  ,מחקרים אלה הוגבלו לשפות

נעשה נסיון שיטתי לקבץ את העדויות

הלא  -יהודים של הארץ .

דומה

להישרדותם של הדיאלקטים הארמיים שבהם דיברו התושבים
האוכלוסייה הנכרית של ארץ  -ישראל
שחסר זה אינו אלא חלק מן ההתעלמות הכללית מל
הערים והמעמדות הגבוהים של
ומהישגיה התרבותיים  .יחד עם זאת נראה שלפחות בקרב תושבי
 .אף על פי כל  ,נמו בפרובינקיות
אותה אוכלוסייה שימשה היוונית כאמצעי התקשורת העיקרי
כאן נבוא על שכרנו אם נבדוק את
אחרות באימפריה הרומית שאוכלוסייתן היתה דוברת יוונית  ,גם
הלטינית מצד אחד במובלעות לשוניות
השימוש בלטינית  .על  -פי רוב נתנו את הדעת למקומה של
משתקפת בהשפעתה על לשון הצבא והינהל .
כגון קולוניות צבאיות במזרח  ,ומצד אחר כפי שהיא
ולנתח את השפעותיה של הלטינית
מילונים תלמודיים וסקירות של לשונות היהודים נוטים לציין
המבט של אוצר המילים  .טבעי לפיכך
על העברית ועל הארמית היהודית בראש וראשונה מנקודת
ובמנהל האימפריאליים  .מאמר זה
שהשפעות אלה משקפות בעיקר את השימוש בלטינית בצפא
מבקש לתור אחר תהומים אחרים אשר הוזנחו עד

כה .

ף אם נתעלם לעת עתה מהישרדותן של שפות

מקומיות  ,חלוקתה החד  -משמעית של
מלמצות את התמונה כולה  ,משום

האימפריה הרומית לאזורים דוברי לטינית ודוברי יוונית רחוקה
פרובינקיות שונות בשני חלקי
שדוברי השפה האחרת אכלסו במידה זו או אחרת

ן

האימפריה .

שנשאתי בקולוקוויום הבין  -לאומי השביעי לבלשנות לטינית ,
אור בקובץ דברי הכנס תחת
לראשונה נזקקתי לנושא שלפנינו בהרצאה
שהתקיים בירושלים באביב  . 1993גרסה אנגלית של ההרצאה עתידה לראות
הפרופסור חנה רוזן  ,שארגנה את

*

הכותרת ?  Greek Palestineמ . How Mlch Latin 1הנני אסיר תודה לידידתי את דברי ואף הסכימה לפרסום
הכנס ועורכת את הקובץ האמור  ,על אשר נתנה בידי הזדמנות כה נאה להרצות בן  -צבי בערב זכרון ביום השנה
גרסה עברית של הדברים  .גרסה שונה של חלק ג של מאמר זה הרציתי ביד יצחק על דאבדין ולא משתכחין  .אני
העשירי לפטירתו של ירון דן ז " ל  ,ביום כ " ג בניסן תשנ " ד (  4באפריל  , ) 1994וחבל
העברית של המאמר ושהיתה לה יד

חב טובה מרובה לתלמידתי נורית שובל  ,שסייעה בידי בהכנת הגרסה
בהבהרתם של דברים רבים ובהעמדתם על דיוקם .
1

בקוכץ  . Untermann :ג !נ 0 . Neumann
לעניין חלוקה זאת והגבולות בין הלשונות ראה את המאמרים
 rb~mischen Reich der laiserzeit: (olloguimוהן 5 . ( , Die Sprachenנם )
ש4מ0ע  (Beihefteא/ 4 / 9
המאמר H . B . Rose~n , 'Die
~
~
מקורי וחסר ערך הוא %. Schmitt ,
מיוחד .מאמר
Sprachsituation
 198תמ - 80מ61א rdmischen, 40 ~( ,1
בקובץלאהוא
הן 1בעל עניין
. Jahrbdcher

!
 2נ . 211קק -

",

htU

den dstlichen P ovinzen des r
מ' Die Sprachverhiltnisse 1
mischen Reiches ' , ANRW
, 11 , 29 . 2 ,
~
~

 . 554 - 586קק  -" New York 1983 ,ת11ז80

~

שורה של ורגיליוס על

השפעתם של מרכזים חשובים דוברי לטינית שהיו קרובים לארץ  -ישראל כגון ביירות תידון
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תחילה נעסוק בדוברי הלטינית וכותביה בין התושבים הנכרים של הארץ

;

במילים

אחרות  ,בעוד החיפוש אחר השפעה לטינית באמצעות איסוף ובחינה של מילים מושאלות
ו ' לטיניזמים ' הוא נתיב בלתי ישיר  ,ניתן לצעוד בנתיב ישיר ולאסוף את העדויות הנוגעות לאותם
דוברי לטינית אשר מהם יכולה היתה לנבוע השפעה

זו .

כאמור לא נדון כאן בלטינית אשר שימשה בצבא ובמנהל  3 ,אף כי אזכור מועיל להיותה יותר
מאשר שפת הקסרקטין והפקיד מצוי בשורה של ורגיליוס שנתגלתה במצדה ופורסמה לפני שנים

אחדות  ,ואשר נכתבה בידי חייל או קצין של הלגיון העשירי  ,אשר כבש את המבצר  4 .נתיב מחקרנו
כאן יהיה שונה  .בנוסף לשימוש בלטינית בצבא ובמנהל בפי תושביה הזמניים של הארץ כגון

חיילים ופקידים  ,ישנם שלושה תחומים של השימוש בלטינית בארץ  -ישראל אשר דומה כי עד עתה
לא זכו להתייחסות נאותה

2

ראה
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לאלה אבקש להפנות את תשומת
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 . 7 - 58קק  . Litterarum , 91 ( , Helsinki 1990 ,צוין שם כי ' מכל הקולוניות הרומיות של האזור ~

העורף שלה  ,שהופרד לאחר מכן כקולוניה הליופוליס  ,היתה אי משמעותי של רומניזציה  ,של
לטיניות ושל

ישון

משפט רומי  ,אי שעתיד היה להתקיים אל תוך תקופת הקיסרות המאוחרת '  .שם  ,עמ ' . 8

כלעינית ראה זמם

עמ '

ותרבות

על השימוש

 - 3ךנ

~
בלטינית במזרח ראה A . H . M . Jones , The Later Roman Empire Oxford 1964 , :
סקירה של השימושים
 . 98 % - 991קק
  . 31קק Geiger , Masada , 11 : The Latin and Greek Documents , Jerusalem 1989 , ; 35ראה אעך
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כתובת של נואם
לטיני  ,מקיסריה

חלק מתושבי הארץ  ,כגון תושבים אשר היו קשורים באופן זה או אחר בשלטון הרומי  ,למדו את

השפה הלטינית למטרות שונות  .ערים שזכו למעמד של קולוניות הכריזו על כך בגאווה על  -ידי

שטבעו מטבעות עם כתובות בלטינית .

5

עם זאת אין לייחס לדבר חשיבות יתרה  :למזער טביעה כזו

עשויה להעיד על מידה מסוימת של היכרות עם השפה של הפקיד הטובע או של אחדים מעוזריו ,
ואין בידינו להשיב על השאלה עד כמה מובנות היו הכתובות על פני המטבעות לתושבי הערים
אשר הנפיקו

אותן .

ברשותנו עדות חד  -משמעית לכך שלפחות חלק מתושבי קיסריה שלטך שליטה מלאה בשפה
נואם בן סוף המאה הראשונה לספירה מתועד בעיר על גבי כתובת לטינית שתרגומה הוא

:

:

' [ העיר

מכבדת את ] מנרקוס ] פלוויוס אגריפא הכוהן  ,הנואם  ,פקיד  -שניים של הקולוניה הפלווית
האוגוסטאית הראשונה קיסריה  ,על  -פי החלטת המועצה  ,ומכספי

הציבור ' .

6

איננו יודעים מה היה

מוצאו של מרקום פלוויוס אגריפא  ,אף כי מחובתי לציין שכבר הועלתה הסברה כי ייתכן שהיה בנו
של ההיסטוריון יוסף בן  -מתתיהו ובי הוא

מה נזקקו לכישוריו הרטוריים

5
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זאת ועוד  ,אין לדעת בוודאות לשם
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יוסף גייגר

ראתה זאת העיר כיאה למעמדה כקולוניה לשלוח לרומא שגרירים דוברי לטינית

?

8

מדרך הטבע תושבי הארץ אשר קיוו לעשות חיל בקריירה הפוליטית שלהם מעבר לפוליטיקה
הפנימית של עריהם נדרשו ללמוד לטינית  .פלוויוס בואתוס  9 ,יליד עכו  -פתולמאיס  ,איש במעמד

קונסולרי ומושל הפרובינקיה סוריה  -פלשתינה במחצית השנייה של המאה השנייה  -האיש

היחיד הידוע לנו במעמד זה מבני ארץ  -ישראל  -היה ללא ספק בקיא בשפה  .ידוע אמנם המקרה
שהקיסר קלאודיוס שלל מאדם מליקיה את האזרחות הרומית משום שלא שלט בלטינית ,

0ן

אך

ודאי שאין ללמוד מן המקרה הזה על הכלל  ,ועל כל פנים איננו יודעים כמה מאותם תושבי הארץ
אשר זכו באזרחות או אף הגיעו למעמד הפרשים

]

י

אמנם היו בקיאים בשפה  .אנו יכולים להיות

בטוחים באשר לבקיאותם של סנאטורים באשר דיוני הסנאט נערכו בלטינית 2 ,י אך למרבה הצער

הסנאטורים היחידים הידועים לנו בארץ  -ישראל  ,להוציא את פלוויוס בואתוס  ,הם יהודים או
ממוצא יהודי  ,ועל כן אינם מעידים על הלטינית בפי תושביה הנכרים של

הארץ .

3ן

כבר הזכרתי את השפעתם של מרכזים דוברי לטינית שהיו קרובים לגבולותיה של הפרובינקיה .
השפעה זאת מה טיבה

?

אף כי אין בידינו מידע בדוק אודות זמן היווסדו של בית  -הספר למשפט

בביירות  ,אין ספק שהיה קיים כבר במחצית הראשונה של המאה השלישית לספירה  ,והפך מאוחר

יותר  -לצד בתי  -הספר של רומא ושל קונסטנטינופוליס  -לאחד משלושת המוסדות הרשמיים
מסוגו באימפריה 4 .י קיימת מחלוקת בין המלומדים אם שפת ההוראן בו בשלבים המוקדמים היתה
לטינית או יוונית 5 ,י אולם ברור שבשלבים מאוחרים יותר  ,כאשר בית  -הספר היה בשיאו  ,היא היתה
יוונית  .אולם גם אז היו המקורות הנלמדים כתובים לטינית  ,ומן המפורסמות הוא שלימודי החוק
עיקרם היה לימוד המקורות המשפטיים

;

יוצא אפוא ששליטה בשפה זו היתה תנאי הכרחי

ללימודים בביירות  .למרבה המזל המקור המפורט ביותר על הלימודים וחיי התלמידים שם הוא

זכריאס סכולסטיקוס  ,יליד עזה ולימים בישוף מיטילנה  .ייתכן כי משום כך אנו שומעים אודות

' סברה טובה היא  ,שמשפחתו של מרקום אגריפא נמנתה על המשפחות היהודיות או היווניות שעברו תהליך של

8

רומניזציה ועלו במעלות ההצלחה כאשר ייסדו אספסיינוס וטיטוס את הקולוניה הרומית של קיסריה ' K . G . .
Herod' s Dream : Caesarea
 81 . ,וט  . Holumראה איור
0
 8ן  . 1ק the Sea New York -London 1988 ,

.

לעיל .
ראה עליו
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ראה על התקרית המפורסמת שבה פלורוס הלקה וצלב יהודים ממעמד הפרשים
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הלשון הלטינית בארץ  -ישראל

תלמידים מארץ  -ישראל בביירות  -למעשה כולם מעזה  ,ממיומה או מאשקלון  -יותר מאשר
אודות תלמידים מכל פרובינקיה אחרת  :מוזכרים בדבריו כחצי תריסר תלמידים אשר זיהוים ודאי
וחצי תריסר אחרים אשר הקשר שלהם עם הארץ ודאי פחות 6 .י כל אלה מתוארכים לשנות לימודיו

של זכריאס  ,לקראת סוף המאה החמישית  .ללא ספק היה לביירות כוח משיכה גדול לצעירים
מארץ  -ישראל אשר שאפו לקריירה במשפט ובמנהל  .עם זאת כבר במאה השלישית למד בביירות
פמפילוס  ,מי שעתיד היה להיות מייסדה של הספרייה בקיסריה ומורהו של אוסביוס  ,וכמוהו עשו
גם אפפיינוס )  ( Apphianusואחיו אידסיוס

. 306

ומצא את מותו כעד אמונה בשנת

) : ( Aedesius

אפפיינוס היה לימים בישוף של קיסריה

7י יתרה מזאת  ,בקיסריה עצמה שכן מוסד אשר שאף להיות

בית  -ספר רשמי למשפט  ,שאיפה שסוכלה רק בחקיקה של יוסטיניינוס 8 .י ללא ספק גם בקיסריה
היוו טקסטים לטיניים את הבסיס ללימוד  ,כך שניתן לשער במידה רבה של בטחון שהוראת השפה ,

בצורה זו או אחרת  ,היכתה בה שורש  .איש רוח מפורסם יליד קיסריה אשר ככל הנראה ידע לטינית
היה ההיסטוריון פרוקופיוס 9 :י לפי דעת מחברת הביוגרפיה האחרונה שלו רכש את השפה תוך

מולדתו .

לימודי המשפטים בעיר

20

לנוכח ידיעות אלה אין זה מפתיע שפלוני הייריוס

) ( Hierius

הועסק על  -ידי העיר עזה

כגרמטיקוס ללשון הלטינית בסוף המאה החמישית או בתחילת המאה השישית ; י 2אין ספק כי
העובדה שאנו שומעים רק על אדם אחד אשר מילא תפקיד מסוג זה היא תוצאה של אופיים
המקוטע של המקורות

שבידינו .

המידע המאוחר ביותר על לימוד לטינית בארץ  -ישראל הוא במובן מסוים גם המפורט

ביותר .

בין הפפירוסים הספרותיים שנתגלו בניצנה ופורסמו לפני למעלה מארבעים שנה ישנם שניים
הנוגעים ישירות לענייננו

:

האחד מכיל קטעים של גלוסר יווני לספרים הראשון  ,השני והרביעי ,

לכל הפחות  ,של ה ' אינאיס ' של ורגיליוס  ,והאחר  -קטעים של הטקסט של ה ' אינאיס '  ,מן הספר

השישי .

השני עד

22

הפפירוס המכיל את הגלוסר משתייך למחצית השנייה של המאה השישית

וכתוב לדעת מהדיריו

23

בידי מעתיק שהיה בור הן בלטינית והן ביוונית ולא העתיק אלא את שראה

לפני עיניו  .יחד עם זאת יש עניין בעובדה שהמהדירים מבחינים בסימנים חד  -משמעיים לכך שהוא

16
17
18

קולינה ( שם )  ,עמ '
שם  ,עמ ' 28
' שמענו

93

ואילך .

שגם בעיר המפוארת אלכסנדריה  ,גם בקיסריה וגם בערים אחרות אנשים חסרי דעת סוטים מדרך הישר

ומרביצים תורה לא
19

ואילך וטבלה מס '

. 115

תמה ' .

7

Corpus luris civilis constitutio omnem

' פרוקופיוס יכול לצטט את האורקולום

.

בלטינית  ,ונראה שקרא את הספרים בלטינית  ,אם הוא אכן קרא

אותם ' .

 . 191ק Av . Cameron , PhocopiuS, London 1985 ,
20

שם  ,עמ '  . 222בצדק היא מפריכה את הטענה הכלתי מבוססת שפרוקופיוס למד בעזה ; למעשה סביר ביותר
להניח שקיבל את ' ההכשרה המשפטית  ,שללא ספק היתה לו '  ,בעיר מולדתו  .ראה שם  ,עמ '

21

ראה

:

Late Antiguity ,

0 . 75מ 1988 ,
22

Grammarian and Society 41

Angeles -~ London

Ihe

Language:

R. A . Kaster , Guardians

Berkeley-~ LOS

 . 2 - 78קק Casson 4 ! E . L. Hettich , Excavations 0 ! Nessana , 11 : L~ terary Papyri , Princeton 1950 ,

על מילונים ולקסיקונים דו  -לשוניים דומים ראה
. 24 -

,י

14 .

Vocabulary ' , R . S . :

International Congress Of Pap rology ,

.

xvl

the

05 . 275 - 281ת

,

 ; Latinarumראה איורים

קאסון והסיך ( שם )  ,עמ '

. 12 - 11

להלן .

Greek -Latin

ftoceedings of

~( ;  . 31 - 41קק  Arbor ,חת )Papyrology , 23 ( , /
Jorpus Papyrorum

23

,

0

.6

",

. ].

) . Brashear , ' /ען

5 . ( ,טט )  ! 81 .ט Bagnall

31 . 7 . 1980 ( = American Studies

קטע מגלוסר ( רשימת
מילים ) לטיני  -יווני של
ורגיליוס  ,מניצנה

נסמך על מסורת  ,ושלפחות בשלב כלשהו הוא כתב על  -פי הכתבה  .סביר להניח שהמסורת היתה
מקרמית אף כי לא ניתן להוכיח זאת  .לפיכך ראוי לציין שבאב  -טיפוס של הטקסט ניתנה ככל
למרות דוגמאות מספר של ' 1העתקה מכנית
לפירוש מדויק שלן המקור ן י
ן
לב ניכרת
ן
הנראה תשומת
ו
וחסרת

דמיון .

24

יתרה מזאת  ,כתב  -היד הוגה בידי מגיה שהיה לדעת המהדירים אדם מוכשר  ,אם כי

שיטות עבודתו לא לחלוטין

ברורות לנו .

25

הפפירוס המכיל קטעים מן הספרים השני עד השישי של

ה ' אינאיס ' שייך לעניות דעתי למאה החמישית

שהטקסט שימש ספר לימוד ,
העת
24

ען

25
26

27

לספירה .

26

אין סיבה לדחות את ההסבר הטוען

ולפיכך ניתן לראות בו עדות ללימוד לטינית בארץ  -ישראל בשלהי

העתיקה .
שם  ,עמ '
שם  ,עמ '

. 14
. 16

זהו התשוך

הפלאוגרפי של המהדיים  ,שם  ,עמ  ,ד6

;

אין שום סיבה לתארך את הפפירוס הספרותי הזה ' לכל

המוקדם  ,בתחילת המאה השישית ' בגלל השיקול של ' ההקשר הכללי של הממצאים ' בניצנה  ,אשר אינו נוגע
לעניין
27

12

זה .

 .ק 1958 ,

Papyri , Princeton

"

0 -Literaryע . , Excavations 01 Nessana , 111 : 7זנ ] . 3 . Kraemer ,

-

-

-

י

איננו יודעים כמובן היכן למדו לטינית אותם תושבים של הארץ אשר ביקרו ברומא ושהו בה קטע מאנאיס של
משך תקופה ארוכה או אף השתקעו בה  .מקרה מעניין הוא זה של יוסטינוס  ,יליד פלוויה ניאפוליס  ,ירגיליוס ' מניצנה
אשר הטיף לנצרות ברומא וסיים שם את חייו כעד

אמונה .

ב ' אפולוגיה ' שלו הוא מצטט את

הכתובת הלטינית על בסיס פסלו של שמעון מאנוס המוצג באי של נהר הטיבר ברומא  ,ובסוף
הספר הראשון של ה ' אפולוגיה ' הביא כנראה את הטקסט המקורי של מכתבו של הדריינוס אל
מינוקיוס פונדנוס  ,אם כי הטקסטים המצויים בידינו כיום מכילים את התרגום היווני .

28

ב
לאחר סקירת לימוד הלטינית על  -ידי תושבי הארץ מן הראוי להפנות את תשומת הלב לתפקידה
ע
28

יוסטינוס אומר

כי הוא מביא את

ה ' ( antigraphon -העתקה ) של המכתב ; ראה  :יוסטינוס  ,אפולוגיה  ,א ,

. 68

אוסביוס מאשר כי יוסטינוס ציטט את הטקסט הלטיני  ,אשר תורגם על  -ידי אוסביוס ' לפי יכולתו '  .ראה

:

אוסביוס  ,תולדות הכנסייה  ,ד  . 7 . 8 ,ייתכן שתרגומו של אוסביוס תפס את מקומו של התרגום הקודם בטקסט של
יוסטינוס

;

ייתכן שהקטע המקביל אצל רופינוס הכיל את תרגומו של

יוסטינוס .
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יוסף גייגר
של

הנצרות בשימושה ובתפוצתה של לשון זאת בארץ

הקודש .

לצד היותה אחד המרכזים

החשובים של הכנסייה המזרחית מאז ימי קונסטנטינוס  ,ארץ  -ישראל באה במגע הדוק יותר ויותר
עם הנצרות הלטינית באמצעות שתיים מן התופעות הבולטות ביותר של התקופה  ,הצליינות
ותנועת

הנזירות .

הצליין מבורדו  ,שהגיע לארץ בשנת  , 333הוא הראשון בין הצליינים דוברי

29

לטינית אשר עליהם יש לנו מידע

ודאי .

30

נקודת הציון הבאה בזרם הולך וגובר של צליינים היא

החיבור על מסעה של אגריה  ,מסע שנערך בדיוק חמישים שנה מאוחר יותר  .י 3ניתן להניח שבזמנה
נחשפו ללטינית  ,לפחות במידה כלשהי  ,הכמורה המקומית  ,מדריכי תיירים וכל מי שבא במגע עם

מבקרים מערביים  .מן הדין להביא בהקשר זה שני קטעים מחיבורה של אגריה  .כידוע תמיד צלחו
מאמציה בחיפושיה ללא לאות אחר המקומות הקדושים ; בתורה אחר מקום טבילתו של יוחנן שוב

עלה בידה לקבל תשובה מאשרת ממדריכה  ' :אזי אמר לנו אותו כומר קדוש  :כיום גן זה אינו נקרא
בלשון יוונית אלא גנו של יוחנן הקדוש

של יוחנן הקדוש

]

sancti Ioannis

]  agiu Ioanniט ) ~ [ copos

hortus

[

מה שאתם קוראים בלטינית גנו

s2

בלטינית .

אף כי אגריה שלטה ככל הנראה ביוונית במידה נאותה  ,דומה כי הכומר שוחח עמה
הקטע השני חשוב אף יותר  .בתארה את הטקסים של הכנסייה בירושלים

33

העירה במקום מסוים

כי אף  -על  -פי שחלק מן האנשים דוברים הן יוונית והן ארמית  ,יש כאלה הדוברים רק אחת משתי

הלשונות  .הבישוף מדבר תמיד יוונית  ,גם אם הוא בקיא בארמית  ,וכומר מתרגם את דבריו  .והיא
ממשיכה

:

ואת המקראות  ,שאותם קוראים בכנסייה  ,היות שמן ההכרח הוא לקראם ביוונית  ,לעולם

עומד מישהו אשר מתרגם לסורית בשל העם  ,כדי שילמדו תמיד  .בוודאי כדי שלא
יתעצבר שם אלה שהנם לטינים  ,היינו אלה שאינם יודעים לא יוונית ולא סורית  ,גם להם
מפרשים  ,כי יש שם אחים אחרים ואחיות יוונים  -לטינים
להם

בלטינית .

) , ( graecolatini

אשר מפרשים

34

עדותה של אגריה מופיעה לאחר ההתחלה של מה שנראה כהתרחשות חשובה אף יותר להיסטוריה

של הלטינית בארץ  -ישראל מאשר ביקורי צליינים  -בואם והתיישבותם של ראשוני הנזירים

והנזירות דוברי הלטינית בארץ הקודש  .לא אכנס לפרטיה של התופעה  ,שנדונה רבות

:

35

ברבע

האחרון של המאה הרביעית ובשנים הראשונות של החמישית התיישבו בארץ שלוש קבוצות של

גברים ונשים דוברי לטינית אשר הקדישו את חייהם לדרך החיים הנזירית  .ראשונים התיישבו
מלאניה הקשישה  ,רופינוס ובני לווייתם בהר הזיתים

29

ראה על תנועות אלה
ואחרים

30

31

( עורכים ) ,

:

;

מספר שנים לאחר מכן ייסדו הירונימוס ,

י ' גייגר  ' ,התפשטות הנצרות בארץ  -ישראל  -מראשיתה עד ימי יוליאנוס '  ,צ ' ברם

אוץ  -ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי  ,א  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '

. 233 - 218

 . 1 - 26קק  . Geyer 6 ] ) 1 . Cuntz ( CSEL , 39 ( , Wien 1965 ,ק Itinerarium Burdigalense , eds .
 . 29 - 90קק  ] 1 ! 1) . Weber ( CCSL , 175 ( , Turn hout 1965 ,ח) . Franceschilע

,

1 )! inerarium Egeriae , eds .

תרגום עברי של הטקסט בליווי הערות מאת אורה לימור עתיד לראות אור בקרוב בהוצאת יד יצחק

112

.ק

Weber ,

!נ

15 . 3 ( eds . Franceschini

Ibid.

32

( 56

33

 . 118ראה
- 100אלה
על

34

(  . 89ק Itinerarium Egeriae , 47 . 4 ( eds . Franceschini 4] Weber ,

35

לסקירה הנוחה ביותר ראה secolo ' , :

:

א ' לינדר  ' ,ירושלים בין יהדות ונצרות בתקופה הביזאנטית '  ,קתדרה ,

,

11

( ניסן תשל " ט )  ,עמ '

1 11טת  Palestinaחן G . D . Gordini , ' 11 monachesimo ronlano

 . 85 - 107קק Studia Anselmia a , 46 ) 1961 ( ,
~

בן  -צבי .

הלשון הלטינית בארץ  -ישראל

פאולה וחסידיהם מנזרים לכל אחד משני המינים  ,וכן אכסניה  ,בבית  -לחם

;

אחרונה התיישבה

מלאניה הצעירה  ,נכדתה של מלאניה הקשישה  ,בתהילת המאה החמישית  ,אף היא בהר

לאלה יש להוסיף את גל אנשי המערב אשר הגיע לארץ  -לאחר הזעזוע של שנת
רומא בידי

אלריך .

36

, 410

הזיתים .

עת נכבשה

אף  -על  -פי שהבולטים ביניהם  ,פלגיוס ואורוסיוס  ,לא נשארו זמן רב בארץ ,

אין ספק כי חלק מן האנשים המוכרים פחות הפכו את ארץ הקודש למקום משכן קבוע  .קבוצות
אלה היו בוודאי תוספת בלתי מבוטלת לאוכלוסייתה של ירושלים וסביבותיה  ,ולהלן אצביע על
חלק מפעילויותיהן הקרובות

לענייננו .

א  .למרות חוסר האפשרות לקבוע את ההרכב המדויק של הקהילות השונות ולמרות העדויות
לכך שאנשים באו ממגוון רחב של פרובינקיות  ,נהיר כי לפחות גרעיני הקבוצות באו עם
המייסדים

37

וכי שפתם היתה לטינית .

38

ב  .קהילות אלה  ,ובעיקר המוסדות בבית  -לחם  ,שאודותם יש בידינו המידע הרב ביותר  ,הפכו

למרכז פעילותם של צליינים מן המערב  .אם כי בדרך הטבע המידע שבידינו אודות הצליינים הוא
מפורט רק לגבי המוכרים והמפורסמים שביניהם  ,אין ספק שקיומם של מנזרים לטיניים בירושלים

ובבית  -לחם אפשר ועודד צליינות מארצות

ג.

המערב .

39

הפעילות הספרותית הנמרצת של רופינוס  ,וכמובן של הירונימוס  ,הפכה מנזרים אלה

למרכזים של ספרות לטינית  .רופינוס מעיד שבמנזרו שבהר הזיתים העתיקו נזירים דיאלוגים של
קיקרו למען

הירונימוס .

40

אף  -על  -פי שהאחרון התלונן רבות על המחסור בכתבנים ובקצרנים

מקצועיים בארץ  -ישראל  ,מן הדין לראות את חציה המלא של הכוס  -ואמנם הוא מתייחס

במקומות הרבה בכתביו להכתבה  .ן 4ייתכן שבקטעים מסוימים הוא אף מדבר במידה של הפרזה על

תפוצתן של עבודות ספרותיות לטיניות ברחבי הפרובינקיה .

42

ד  .לבסוף קיימת עדות לייסודו של בית  -ספר לטיני על  -ידי הירונימוס  .רופינוס  ,לאחר שהזכיר
להירונימוס את נדרו להימנע מקריאה של ספרות אלילית  ,הטיח בפניו ' שפירש את ורגיליוס
חביבו  ,את המחברים של קומדיות  ,של שירה לירית ושל היסטוריה לנערים הרכים  ,אשר הופקדו
בידיו כדי ללמוד את יראת האל '  .לרוע המזל אין בידינו להוסיף דבר אודות בית  -ספר זה  ,מלבד
העובדה שככל הנראה נהג לפי תכנית הלימודים האלילית בת

הזמן .

43

למרבה הצער עם עזיבתו של רופינוס את הפרובינקיה ולאחר מות הירונימוס נסתמו מקורות
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יוסף גייגר

המידע על הנצרות הלטינית בארץ  -ישראל  ,ולא ידוע משך הזמן שבו נותרו מוסדות אלה פעילים
או אם היו להם ממשיכים  .מכאן ואילך ידיעותינו מקוטעות

למשל אין זה ברור לחלוטין מדוע

:

פלוני דומטיינוס הציב בעזה כתובת לטינית לכבודו של יובנליס  ,בישוף ירושלים בימי תאודוסיוס

השני .

44

גם אין זה ברור עד כמה טיפוסי לבני הזמן היה אפיפניוס מאלותרופוליס

לימים בישוף סלמים בקפריסין  ,שידע לטינית במידה כלשהי .

45

( בית  -גוברין ) ,

יחד עם זאת איני סבור שאגזים

בהסקת מסקנות מן העדויות אם אטען שהנצרות המערבית מילאה תפקיד רב משקל בהתפשטות

הלטינית בארץ .

ג
לאחר עדויות אלה  ,אשר דומה כי יש בהן כדי להפתיע בכמותן  ,מן הראוי לשאול אם אין בידינו

ראיות ליצירתה של ספרות לטינית בארץ  -ישראל .
ספרותית לטינית בארץ  .בראש ובראשונה קיימת עדות ברורה

ואכן קיימות עדויות רבות למדי לפעילות
ומרובה למדי לתרגומם של טקסטים

ספרותיים לטיניים ללשון היוונית בידי ילידים או תושבים של הארץ  .שנית  ,ואולי אף חשוב מכך ,
שלושה מחברים לטינים לא חסרי חשיבות  ,אשר כתביהם נשתמרו וקיימים בידינו  ,ייתכן בדרגות
שונות של סבירות  ,שהיו ילידי

ארץ  -ישראל .

שני הסופרים הלטינים החשובים ביותר שפעלו בארץ היו הירונימוס ורופינוס  ,אולם הם לא
 עלייכללו בדיון הנוכחי בשל היותם תושבים זמניים בלבד בארץ  .עם זאת אין לעבור בשתיקה
העובדה שהירונימוס  ,אחד מעמודי התווך של הכנסייה הקתולית  ,היה גם גדול המייצגים של
המסורת הקלאסית  ,הקיקרוניינית  ,בספרות הכנסייה  ,ושחלק הארי של כתביו נתחברו בשהותו

בארץ ; בין חיבוריו אלה אחד שהוא מן החיבורים המעצבים את תרבות המערב  ,הרי הוא התרגום

הלטיני של התנ " ך מן המקור העברי  ,הוולגטה ) . ( Vulgata

אין זה המקום לדון במעמדם של

תרגומים כיצירות עצמאיות בספרות הלטינית  ,אם כי אולי  -לא יהא זה מיותר להזכיר שראשיתה של

הספרות הלטינית  ,באמצע המאה השלישית לפנה " ס  ,היתה בתרגום  -עיבוד של יצירות

יווניות .

לפי השערתו של אדולף פון הרנק  ,המתרגם הארץ  -ישראלי המוקדם ביותר הידוע לנו הוא
יוליוס

אפריקנוס .

46

בשעה שחיבר אוסביוס מקיסריה את חיבורו על תולדות הכנסייה  ,עמדה לפניו

גרסה יוונית מלאה של ה ' אפולוגטיקוס ' של טרטוליינוס  .לאחר ניתוח ממצה של שרידי החיבור
הציע הרנק שהתרגום הוכן כבר במחצית הראשונה של המאה השלישית לספירה  ,ולדעתו סביר

להניח שהדבר נעשה ביד מחבר כלשהו בארץ  -ישראל  :הוא ראה כאפשרות סבירה ביותר שאותו

מתרגם היה לא אחר מאשר סקסטוס יוליוס אפריקנוס  .יוליוס אפריקנוס  ,מחבר של כרונוגרפיה

ושל חיבור בשם  , hoi kestoiהיה יליד הקולוניה איליה קפיטולינה  ,ואף שימש שגריר של אמאוס
אל הקיסר אלגבלוס במשלחת שהשיגה עבורה מעמד של עיר ואת השם ניקופוליס  .עדות להיכרות

1 *1
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Die griechische

4.
Harnack

 . 1 - 36קק L/ntersuchungen , 8 . 4 ( , Berlin 1892 ,

~

15

יוסף גייגר

עם ספרות לטינית מספקת העובדה שהשתמש לצורך החיבור הכרונוגרפי בספרו של סווטוניוס

מלכים ' .

' על

47

לבבי יוליוס אפריקנוס יש בידינו השערה בלבד  ,אף אם זאת השערה של בר  -הכי  .עם אוסביוס

עצמו אנו מצויים על קרקע בטוחה  .אוסביוס מזכיר את תרגומו למכתבו של הדריינוס אל מינוקיוס
פונדנוס ,

48

אך קיימים גם מספר קטעים אחרים שמעידים על פעילותו כמתרגם  ,לא ידוע לנו מתי

למד אוסביוס לטינית  ,אך ברור כי עשה זאת לכל המאוחר כאשר עיצב את שיטתו ההיסטוריוגרפית
שהיתה בעלת השיבות מכרעת להיסטוריה הכנסייתית  ,שיטה של שיבוץ תעודות אותנטיות
בחיבורו במקום חיבורם של נאומים כמקובל בהיסטוריוגרפיה היוונית והרומית

:

49

חלק  -בלתי

מבוטל של תעודות אלה נתחברו במקורן לטינית  .תרגום אחד המצוי בין כתבי אוסביוס הוא בעל
עניין

מיוחד .

כנספח ל ' חיי קונסטנטינוס ' של אוסביוס מובא נאומו של הקיסר ' אל אסיפת

הקדושים '  .אם כי יש מחלוקת בין המלומדים באשר להזדמנות המסוימת שבה נישא הנאום  ,דומני
שאין עוד חולקים על האותנטיות שלו  ,כשם שמקובל היום לאשר את האותנטיות של החיבור ' חיי
קונסטנטינוס '  .חלק השוב בנאום תופס ציטוט האקלוגה הרביעית של ורגיליוס  -הטקסט מובא

כמעט במלואו  -בליווי פירוש רצוף  ,שורה שורה  .זאת היא הופעתו הראשונה של הפירוש
המשיחי הידוע של השיר  ,אשר לפיו הנער העומד להיוולד ולבשר תור זהב חדש לעולם אינו אלא

ישו ; ורגיליוס נמצא מבשר דת האמת לפני כינונה של זאת  .כידוע פירוש זה היכה שורש בימי -
הביניים  ,והיה הגורם החיבוב ביותר למעמדו הנערץ של ורגיליוס בעיני העולם הנוצרי  .נאומו של

קונסטנטינוס היה לטיני ופירש את הטקסט הלטיני  ,ואילו התרגום שלפנינו הוכן  -בהצלחה
חלקית בלבד  -בידי אנשי משרד הקיסר  .הבאת הדברים בידי אוסביוס  ,אשר כפי שראונו שלט
בלטינית  ,יש בה עדות עקיפה לכל הפחות להיכרותו עם אחת היצירות המרכזיות של הספרות
הלטינית

הקלאסית .

~

סופרוניוס  ,הידוע לנו רק מדבריו שלוקירונימוס אודותיו ,

50

הוא מתרגם מעניין ביותר מלטינית

ליוונית  .הירונימוס משבח את תרגומיו היווניים הנאים לחיבורו אודות הבחולין  ,לחיי הילריון
זהו אכן מקרה מיוחד  :תרגום ספר תהילים ליוונית לא
העברית ' .
ן
ולספרי תהילים ונביאים ' לפי

נעשה  -מן המקור העברי ואף לא על  -פי אחת או יותר מן הגרסאות היווניות הקיימות  ,כגון זו של
השבעים  ,כי אם מתרגומו הלטיני של הירונימוס  ,אשר תורגם  ,כפי שכבר הזכרתי  ,מן המקור
העברי  .סופרוניוס חיבר בנעוריו חיבור בשם ' שבחי בית  -לחם '
יותר  -חיברר המהלל את הרס ' סראפאום ' ( מקדש

סראפיס )

) Bethlehem

באלכסנדריה

 , ( Laudesומאוחר

מן האזכור אצל

:

הירונימוס אין לדעת בוודאות באיזו משתי הלשונות נתחברו חיבורים אלה  .הן חיבורו על בית -

לחם והן קרבתו להירונימוס בזמן שישב בא רץ הקודש מאפשרות להניח בוודאות שהיה תושב
_

הארץ  ,וסביר אף להניח שהיה יליד בית  -לחם או תושב

47
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הלשון הלטינית בארץ  -ישראל

קיים בידינו תרגום לטיני של רופינוס ל ' תולדות הכנסייה ' של אוסביוס ; גרסה זאת ממשיכה את
תיאור המאורעות לאחר נצחונו של קונסטנטינוס  ,נקודת הסיום המקורית של אוסביוס  ,ואף הרבה
מעבר למותו של אוסביוס עצמו  ,עד מותו של תאודוסיוס ועלייתם לשלטון של בניו הונוריוס

וארקדיוס  ,היינו עד שלהי המאה הרביעית  .נספח זה הוא יצירה מקורית לכל דבר  .ידוע שגלסיוס ,
אחיינו של קירילוס מירושלים ולימים בישוף קיסריה  ,חיבר אף הוא  ,כקודמו אוסביוס  ,היסטוריה

כנסייתית  ,כמובן ביוונית  .יצירה זאת לא השתמרה בידינו  ,והיא ידועה לנו רק מכלי שני  .רבות
התווכחו על היחס בינה לבין חיבורו של רופינוס  :הדעה הרווחת היום היא שרופינוס הוא מחברו
של הנספח ושגלסיוס תרגם ממנו  ,ולא

המתרגמים הארץ  -ישראלים מלטינית

להיפך .

ן5

לפיכך יכולים אנו לצרף את גלסיוס למניין

ליוונית .

מחבר אחר של היסטוריה של הכנסייה שמוצאו מארץ  -ישראל היה סוזומנוס  .הוא מצטט שתי
איגרות של האפיפיור אינוקנטיוס

;

ברור כי האיגרות מתורגמות אך אין אנו יודעים בידי מי נעשה

הדבר  ,בידי סוזומנוס עצמו או בידי מחבר המקוה שהיה לפניו  .מקטעים אחרים ניתן
סוזומנוס מהלל את הלטינית שבפי הילריוס מפואטיה

ללמוד יותר .

הוא אם כן לא רק שלט בלשון ,

) ; ( Poitiers

אלא אף התיימר להיות בר  -סמכא בסגנונה  .בין התעודות שהוא מצטט נמצא חוק

חד  ,לכל

"
הפחות  ,של תאודוסיוס  .בין אם סוזומטס היה מתרגם בין אם לאו  ,בוודאי  -שלט היטב בלטינית .
-

52

נראה שאנו עדים כאן לתופעה שהיא כמדומני מיוחדת במינה ואשר לא הושם אליה לב כראוי

:

בה בשעה שאנו רגילים להפרדה חרה וברורה בין אבות הכנסייה היוונים והלטינים  ,בין הספרות

הכנסייתית במזרח ובמערב  ,דומה שבארץ  -ישראל ניטשטשו גבולות אלה והיא היתה מקום מפגש
שבו שתי הספרויות הכנסייתיות חדרו זו לרשותה של

זו .

המתרגם המעניין ביותר הידוע לנו מארץ  -ישראל בתקופה זו לא הפנה את כישוריו לטקסטים

כנסייתיים .

יש בידינו גרסה יוונית שלמה כמעט לחלוטין של תקציר ההיסטוריה הרומית  ,ה -

Breviarium

לאוטרופיוס .

הגרסה היוונית של פייניוס היא כמעט בת זמנו של הטקסט עצמו

תקציר ההיסטוריה של אוטרופיוס הוקדש לוולנס בשנת
זמנם של
כתלמידו

, 369

:

ואילו התרגום של פייניוס הוא בן

שאפור ושל אורמיסדס  ,כלומר נתחבר סביב שנת . 380
של אקקיוס מקיסריה  ,המוכר לנו ממכתביו של ליבניוס .

53

נראה שיש  -לזהות את פייניוס

54

הסבירות של זיהוי זה עולה

במידה רבה בשל העובדה שמוצאו של אוטרופיוס עצמו היה כנראה מארץ  -ישראל  .ניתן להניח
שחיבור זה תורגם זמן קצר לאחר כתיבתו  ,בין היתר אולי בשל סיבות אישיות  -היכרות בין
המחבר

למתרגם .

55

אם כי למיטב ידיעתי לא נסקרו עד כה כל המתרגמים הארץ  -ישראלים בצרור אחד  ,כבר הופנתה
51

zur griechischen Patristik (Orientalia

 . 16 - 32קק Analecta , 127 ( , Roma [ 938 ,
52

סוזומנוס  ,תולדות הכנסייה  ,ז 9 ,

Theodosianllum
הכנסייה  ,ו ,
3ג
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ראה
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Diekamp ,
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(?hristiana

 corpus Theodosianumטז

 . 1 . 4ראה גם אתיק א יגרת

.3

; 1

מאותו קטע מסתבר שהכיה גם את

של ה א פיפיוך דמ סיום  ,שא ותה מצט ט סוזומ נוס  ,ת ולדות

. 23

למהדורה אשר מכילה את הטקסט של אוטרופיוס ולצדו  ,עמוד מול עמוד  ,את תרגומו של פייניוס  ,ראה 11 . :
 cum versionibus graecis (Monumenta Germaniae Historica ,וו .ע  .ם Droysen , Eutropii breviarium

11 ( , Berlin 1879
בשנת

380

לערך

.

 ~ Auctores Antiguissimi ,המחבר
ראה :

שם  ,ט,

מציין שהוא בן ומנם של שפור ושל אורמימדס  ,כלומר -

. 24
. 1488

54

ליבניוס  ,איגרות 228 , 1227 , 1226 , 1225נ , 1307 , 1306 , 1229 ,

55

 . 285 ~299קק 8 . Schulze , ~ De Paeanio Eutropii Interprete ' ,, Philologus , 29 ) 1870 ( ,

, 1324

-

ןן ן

יוסף גייגר

תשומת הלב לכך שלפי העדויות שבידינו שפע יחסי כזה של תרגומים אין לו אח ורע בפרובינקיות

אחרות .

56

על סמך הידוע לנו על תפוצת הלטינית בארץ  -ישראל ובהתחשב ביוצרים לטינים שיידונו

להלן  ,אני נוטה לראות בפעילות זו סימן לזמינות גבוהה יותר של מתרגמים בארץ  -ישראל מאשר
בפרובינקיות מזרחיות אחרות וכן להיכרות טובה יותר עם הספרות הלטינית מסה שנוטים היינו
לחשוב בלא סקירה מפורטת של העדויות
נשאלת אם כן השאלה

:

שלפנינו .

כלום תפוצה זאת של הספרות הלטינית בארץ  -ישראל ופעילות ערה

זאת של מתרגמים מן הלטינית ליוונית לא לוותה אף בכתיבת ספרות לטינית מקורית בארץ

?

אל נא

יהיה הדבר קל בעינינו  ,שהרי מקובל לחשוב ששני סופרים לטינים חשובים בני המזרח היו יוצאי

דופן ויחידים בסוגם  -כוונתי להיסטוריון אמיאנוס מרקלינוס  ,ולמשורר קלאודיוס קלאודיינוס
מאלכסנדריה של מצרים

;

ספר משל אחד מבחירי ההיסטוריונים של האימפריה הרומית שיצא

לאור לאחרונה עדיין מחזיק בדעה

זאת .

57

אני מבקש לטעון עתה ששלושה מחברים לטינים אשר

חיבוריהם מצויים בידינו היו במידה זאת או אחרת של סבירות בני ארץ  -ישראל  -ושלושתם
מוקדמים לאמיאנוס

מרקלינוס .

נראה שהראשון לפי סדר כרונולוגי הוא קומודיינוס ,

 Carmen Apologeticumי -

58

משורר לטיני נוצרי שחיבוריו הם

 , Instructiones .אשר שקולים בהקסמטרים הנבנים על  -פי ההטעמות

ולא על  -פי אורך ההברות כמקובל בספרות היוונית

והלטינית .

בכל השירים יש תבנית של

אקרוסטיכונים  ,ששימשו גם ככותרות השירים  .מקומו של קומודיינוס וזמנו שנויים במחלוקת .
לגבי זמנו ההשערות נעות בין המאה השלישית למאה החמישית

לספירה .

אם היה בן המאה

השלישית  ,אזי הוא המשורר הלטיני הנוצרי המוקדם ביותר שידוע לנו מכל מקום שהוא  .קיים רק
סימן ברור אחד באשר למוצאו

:

השיר האחרון ב ' Instructiones -נושא את הכותרת nomen

 , gazaeiהיינו ' שמו של איש עזה '  ,ולשון האקרוסטיכון  ,בקריאה מלמטה למעלה  ' ,קומודיינוס
אביון ישו '

) ; ( Commodianus mendicus Christi

השם  ' -סקרנות המשכיל תמצא את השם בזה '

נעשו

השורה האחרונה בשיר עוזרת ברמז לפענוח

נסיונות

) . ( mendicus

להסביר

את

 gazaeiכמתייחס

(0

,

 15ת. (Curiositas docti inveniet nomen 1

לאוצר וכעומד בסמיכות ובניגוד ל ' אביון '

חוקרים אחדים האמינו שקיים בשירים מגוון רמזים המוכיחים כי המשורר בא

מאפריקה  ,מגליה או מפרובינקיה מערבית אחרת  -בלא ספק על סמך ההנחה המוקדמת שאת
מולדתו של משורר לטיני  ,ולו כזה שעושה חוכא ואטלולא משם ההקסמטר  ,יש לחפש במערב
הלטיני ולא בעזה  .נראה שמוטב לקבל את דעתו של החוקר האחרון בנושא  ,אשר לאחר בדיקת כל
האפשרויות הסיק  ,בלי להתכחש לאפשרות ישיבתו של קומודיינוס באפריקה

:

' ככלות הכול ,

ההסבר הפשוט ביותר והפחות טעון דקויות יתר הוא להבין את  Gaseusכמורה על יליד עזה ' .

59

אך

הוא ממשיך  ' :אם קומודיינוס בא מן המזרח אל אפריקה  ,האם אין זה מורה כי הלטינית לא היתה
 .קק , 5 ) 1953 ( ,

56

Sacris Erudiri

traductions grecques des e'crits patristiques latins ' ,

193 - 233
 . 527ק 1993 ,

57

18

58

.

4855 . -Londonא 337 , Cambridge ,

 . Millar , The Roman Near Easl 37 5ן

מן הספרות העצומה על קומודייגוס אספתי את הפריטים העיקריים הנוגעים לשאלת זמנו ומקומו במאמרי הנזכר
בהערת הכוכב  ,בהערה  . 72ראה גם  5 . ( , :ט) 4 . Sternן !] ( . Flusser , ' Paganism ] Palestine ' , 5 . Safrai 6
adinovum testamentum , 1 , 2 ( ,

 . 1095 - 1096קק 1976 ,
59

AD

"

' Dekkers ,

.ע

336

 .ק 14 ) 1989 ( ,

"

,

' (Compendia r, erum iudaicarum

"

 the .First Cenחן

The ,Jewish People

; פלוסר סבור אף הוא שמקומו של קומודיינוס עזה וזמנו המאה

' Some Aspects of Commodian ' , IIIinois Classical Studies ,

השלישית .

13 . Baldwin ,

הלשון הלטינית בארץ  -ישראל

שפת אמו

?

האם יש לחושבו כמבשר לאמיאנוס וקלאודיינוס

?

האם מוצאו הזר מהווה הסבר חלקי

לטענות על ליקוייו במשקלים ובלטינית ? '  .לאור הדברים שהעליתי  ,עוברת מוצאו של יוצר לטיני

מארץ  -ישראל ובמיוחד מעזה אינה צריכה עוד להפתיע

אותנו .

שתי נקודות הנוגעות לזמנו של קומודיינוס עשויות להיות רלוונטיות לשאלת ארץ

מוצאו .

ראשית  ,עיסוקו ב  , Iudaizantes -.נוצרים הנוטים ליהדות ונוהגים לפי מקצת מצוותיה ומנהגיה

:

אני מבקש להזכיר בהקשר זה את הכתובת היהודית החדשה מאפרודיסייס  ,המתוארכת על -ידי

מהדיריה לראשית המאה השלישית לספירה .

60

העדות העשירה שלה על יראי שמים תואמת את

תארוכו של קומודיינום במאה השלישית  ,וניתן להוסיף שארץ  -ישראל במאה השלישית נראית

יהודיות .

מקום ראוי במיוחד לנוצרי הדואג בשל השפעות

שנית  ,שימושו המתוחכם של

קומודיינוס באקרוסטיכונים בולט ביותר ; אם אכן יצר במאה השלישית  ,הרי היה הראשון שידוע

לנו כי נקט שיטה זו בשירה הנוצרית  .לאחרונה למדנו מפי עזרא פליישר שטכניקות אלו של
אקרוסטיכון התפתחו בעת ובעונה אחת לערך  ,אך באופן עצמאי  ,בלטינית ובשירה העברית
והשומרונית בארץ  -ישראל  .י 6אם קומודיינוס היה פעיל בארץ  ,אולי יכול הדבר להצביע על
אפשרות לקשר כלשהו בין הספרויות הנפרדות הללו  ,ואין אנו זקוקים לסברה של התפתחות
מקבילה בלא כל קשרים

ביניהן .

היוצר השני אשר אבקש לדון בו בקצרה הוא אוטרופיוס  ,שאותו הזכרתי בקשר לתרגומו של

פייניוס .

ה  , breviarium -.קיצור ההיסטוריה הרומית בעשרה ספרים  ,הוא יצירה היסטוריוגרפית

אשר מעידה היטב על השפל והבורות שהתקופה הגיעה אליהם  .משך זמן רב שלטה הדעה כי יש

לזהות את אוטרופיוס עם אחיינו ותלמידו של אקקיוס המוזכר על  -ידי ליבניוס  ,ואשר לפיכך בא
מקיסריה של ארץ  -ישראל

לאחר שנשמעו טיעונים כבדי משקל אשר לפיהם מוצאו היה מ -

;

 ( Burdigalaבורדו )  ,נראה כעת כי מלומדים רבים שבו אל הדעה

הראשונה .

62

%.

1 Aphrodisas (F oceedings of theם Tannenbaum , Jews and Godfearers

60

] 62

~
, 12 ( , Cambridge
 .קק 1987 ,

Suppl .

.

אף  -על  -פי שאני

)

ש

Reynolds

3.

Cambridge Philological Society

ע ' פליישר  ' ,שירת הקודש העברית הקדומה על רקע תרבויות סביבתה  :ניסויים השוואתיים '  ,י ' גייגר ( עורך ) ,

61

הרצאות ע " ש משה סטרוסטה  ,א  ,ירושלים תשנ " ד  ,עמ '

לזיהוי זה ראה

62

 .קק 16 ) 1967 ( ,

:

. 98 - 63

 .קק . Seeck , Die Briefe des Libanius , Leipzig 1906 ,

151 - 153

Roman Family : The Rufii

Festi of Volsinii ' , Nistora ,

 . 1073 - 1098 ; ide ~hקק Theodosius ' , Latomus , 30 ) 1971 ( ,

 . 96 - 97קק  . 2 ( . 3 4 - 425 , Oxford 1975 ,ג
1 , Cambridge
-

"

Roman Empire ,

,

the La

 8מMatthews , ~ Continlllty 1

~ Gallic Supporters

. Western Aristocracies:

(Jourt
0

!0

,

] ;

כנגדו ראה

idem ,

~
 . den Boer , Someען
 . 114 - 115קק Minor Roman Historans , Leiden 1972 ,

שאין להכריע בשאלה ; ראה גם את גישתו הזהירה של

.

; .ץ 5

; 494 - 495

והשווה  . :וא  .א  .ג

Martindale 8 ) 3 . Morris , F osopography
וניני 4 ] Eutropio ' , :

:

.

(

 . %.נ

Jones ,

 ; 1971 ,דן בור סבור

Peanio traduttore

Venini ,

.ת

 . 421 - 447קק  . Memorie dell' Istituto Lombardo , 37 , 7 ) 1983 ( ,הדיון האחרון והשלם ביותר  ,עם התייחסות
למחקר קודם  ,ראה ! :
! Eutropio

"

"~

Annali della Facolt

/ / Breviario

ץ

' lO StOIICO

Giuliano l ' apostata

idem ,

Noso a universita Atacerata , 33 ( , Roma 1986

ביבליוגרפיה ענפה .
51 - 60

וראה

 .קק  ) 1988 ( ,ה

עוד :

8

~k

)] . Bonamente , ' La biografia 4 ] Eutropio

;  . ]6-1-,210קק  Filosofa , 10 ) 1977 ( ,ש Lettere
(Pubblicazioni della Facoltd 41 lettere

t

ישם

W . Bird , ' Eutropius : His Life and Career ' , Echos du Monde
~

.

H.

 . 5 .ם ]  ; Classigue/CIassical Views , 32כירד אינו נותן דעתו על השאלה ואינו מתייחס

כלל למחקר שאינו בשפה האנגלית  .וכן ראה

und' Erneuerung: Die lateinische :

 . 202 -קק Literatur , 5 ( , M nchen 1989 ,

 . Chr: (Handbuch derlateinischenח  2846 ! 5 374חסי Literatur

.
1) . Herzog ,, Restauration

 ; 203הרצוג חוזר לדעה ~של מוצא מערבי  ,וכדאי לשים לב לכך שהוא מציין את ההנחה של מוצא ארץ  -ישראלי
בסימן

קריאה .

(נ ך

יוסף גייגר

נוטה לדעה שהיה יליד קיסריה  ,אני מודע לכך שהבעייתיות הישנה של הביוגרפיה של אוטרופיוס
קרוב לוודאי שאינה מאפשרת פתרון חד  -משמעי שיהיה מקובל על דעתם של כל המלומדים  .עם

זאת אני סבור כי מוצאו של אוטרופיוס מארץ  -ישראל ותרגום חיבורו בידי פייניוס  ,המזוהה עם
איש בשם זה מקיסריה  ,תומכים זה

בזה .

63

אם נכון הזיהוי  ,ראוי לציין כי אוטרופיוס פרסם נאומים

יווניים כשבע שנים לפני כתיבת ההיסטוריה הרומית

:

אין זה מפתיע אם כן שאדם משכיל מן

המזרח אשר כתב לטינית היה למעשה סופר דו  -לשוני  .מכל מקום  ,לאחר דברים אלו ניתן להניח

שאי  -ההתאמה בין המוצא הארץ  -ישראלי הן של אוטרופיוס והן של קומודיינוס ובין שימושם
בשפה הלטינית אין לה משקל רב  .למעשה ניתן ללכת בדרכו של בולדווין ולראות את קומודיינוס
ואוטרופיוס

כמבשרים

לאמיינוס

מרקלינוס64

וקלאודיינוס מאלכסנדריה  ,ה ' יוונים ' כותבי

הלטינית .
היוצר השלישי שהוצע כי מוצאו מארץ  -ישראל הוא המחבר האנונימי של החיבור

expositio

 ' ( totius mundi 01 gentiumתיאור כל העולם והאומות ' )  .אפילו קריאה שטחית של הטקסט
מבהירה מעבר לכל ספק שחובר במזרח  ,וכמעט כל המלומדים מאוחדים בדעתם שסוריה4ארץ

ישראל היתה מולדתו  .ייתכן מאוד שנסיונו של ז ' אן רוז ' ה  ,המלומד החשוב ביותר שעסק בטקסט
בדור האחרון ,

לדייק ולהמציא ביוגרפיה ליוצר האנונימי מרחיק לכת

65

:

הוא קבע את מוצאו

במסופוטמיה  ,שיער שמשפחתו התגוררה בזמן מסוים בניאפוליס שבשומרון 66ושהוא חי בצור ,

שאותה הרבה לשבח  .בכל אופן  ,אין ספק באשר להיכהותו הטובה יחסיוז את ערי הארץ  ,היכרות
.

שהיא יוצאת דופן במקורותינו  .לא ארחיב בעניין זה  ,באשר הקטעים הדנים בארץ  -ישראל מובאים
מונומנטלית של מנחם שטרן  67 .מאחר
בשלמותם  ,וכרגיל עם פירוש מאיר עיניים  ,בעבודתו
 68היוצר מקדים
שהטקסט חובר באמצע המאה הרביעית  ,בימי שלטונו של קונסטנטיוס השני ,

"

בשנים מעטות בלבד את ה  breviarium -.לאוטרופיוס  ,אשר כזכור הוקדש לוולנס בשנת

. 369

ואולם  ,עלינו לתת כאן את הדעת לקושי אתר הנוגע לטקסט של ה ' . expositio -ביצירה  ,אשר
חוברה בלטינית מחרידה  ,ניכרות השפעות יווניות רבות  -באוצר המילים  ,בדקדוק

השפעה יוונית זו מוסברת על  -פי רוב בהנחה כי מדובר בתרגום של טקסט
.

יווני :

69

ובתחביר .

לו כך היה

הדבר  ,כל שנאמר לגבי מחבר היצירה  ,צריך היה לייחסו למחבר המקורי היווני  .אולם תהא זאת

השערה חסכנית יותר לזקוף לחובתו של המחבר את כל השימושים המוטעים והבלחי מתאימים
.

לשפה  ,בהנחה שהוא השתמש בשפה אשר לא שלט בה באופן מלא  .יתר על כן  ,הועלתה ההשערה

63

סיק מזהה

את  :9ינייס כתלמידו של טקקיוס  ,דודו של שוטרופיוס  ,ולפיכך לכל הפחות מוכר אישית להיסטוריון .

הוא מסיק שייתכן כי אוטרופיוס עצמו דחק בפייניוס שיתרגם את חיבורו  .ראה
64

מוצאו של אמיאנוס מאנטיוכיה אינו ודאי עוד
 . 247 - 248קע , 80 ) 1990 ( ,

124 ( ,

JRS

,

;

ראה

:

The

Matthws ,

.נ

G . W . Bowersock , Review of

Roman Empire of

gentium (Sources chre'tiennes ,

65

Paris 1966

66

היא מכונה בפיו ' עיר מהוללת ואצילה מאוד '
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הלשון הלטינית בארץ  -ישראל

כי ניתן להבחין בהשפעות שמיות

בשפתו .

70

לפיכך אולי הנכון ביותר הוא להסיק שהמחבר רא

מסוריה  -ארץ  -ישראל  ,תוך סבירות גבוהה שמולדתו היתה אחת מערי הארץ אשר אותן הוא מהלל ,

ניאפוליס או עיר אחרת  ,ושבחר לכתוב בלטינית אף ,על  -פי ששליטתו בשפה היתה פחות
ממושלמת  .אם כך  ,שפת אמו היתה יוונית  ,אולי מושפעת מן הארמית המקומית  ,או אולי חונך

כדו  -לשוני בשתי השפות

הללו .

ד
נראה לי כי החומר המוצג כאן  ,אשר בשום אופן אינו מתיימר לשלמות  ,מצביע על מידה מפתיעה

של חדירת הספרות הלטינית לארץ  .איני יודע על עדות דומה המתייחסת לפרובינקיה אחרת
כלשהי במזרח ; אפילו החומר הרב יחסית שאסף אלן קמרון על מצרים  ,אגב הכנת עבודתו הגדולה
על קלאודיינוס  ,מצומצם בהרבה ממה שהוצג

כאן .

]ד

ייתכן שיש מקום לעוד חקירה ודרישה

בשאלה מה היו הגורמים לתפוצה זאת של הלטינית  ,מעבר להשפעת הצליינות והנזירות הנוצרית

המערבית .
בהזדמנויות שונות הצבעתי על כך שהספרות היוונית של ארץ  -ישראל  ,לבד ממה שהיא ראויה
להיחקר בזכות עצמה  ,יש בה כדי להאיר את הרקע ליצירה הרוחנית של חז " ל  .הכול מודעים כמובן
לקיומה של השפעה יוונית על היצירה היהודית  ,אם כי יש מחלוקת בעניין זה בין המרבים במשקל

ההשפעה לבין אלה הממעטים בה ; בין כך ובין כך מובן מאליו שההשפעה היוונית אשר בה מדובר
איננה השפעתה של אתונה במאה החמישית כי אם השפעתן של קיסריה ושל יתר הערים היווניות
והמעורבות שבארץ  -ישראל בתקופה הרומית והביזנטית  .לית מאן דפליג שההשפעה הרומית ,
הלטינית  ,קטנה לאין שיעור מזאת היוונית  ,דבר שניתן לראותו למשל בהשוואת המילים השאולות
מיוונית לאלו השאולות מלטינית בלשון חז " ל  .דברי לעיל עשויים לרמז לכך שאולי בכל זאת לא
היתה השפעת הלטינית ממש בטלה בשישים  .כזכור מאופיינות הלשונות במאמר ידוע המיוחס לר '
יונתן מבית גוברין  ,הוא אלוותרופוליס  ,עיר אשר את ההשפעה הרומית שבה ניתן לראות יפה
באמפיתאטרון שנחשף שם רק לפני שנים מועטות  .לשון המאמר  ' :ארבעה לשונות נאין להשתמש
בהן העולם  ,ואילו הן לעז לזמר  ,רומי לקרב  ,סורסי לאילייא  ,עברי לדיבור  ,ויש אומרים אף אשורי

לכתב ' .
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