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ת רגו  ,פרוש או שבוש ?
ה ה יסט וריה הכ נסיתי ת ש ל א ו סבי ו ס ב ע בר ית
ההיסטוריה הכנסיתית של אוסביוס ) 340–260לער( ,בישו! קיסריה
שבאר"ֿישראל ,היא ללא ספק אחד החיבורי הנוצריי החשובי
ביותר שנכתבו אי פע ביוונית .זהו מקור חיוני מאי( כמוהו לחקר
הנצרות בשלוש המאות הראשונות לקיומה ,ורב ערכו ג לחקר
האימפריה הרומית ותולדות ע ישראל באותה תקופה .מ( הראוי היה
להציג חיבור חשוב זה בפני הקורא העברי ,וזו מטרתו של הספר
שלפנינו .הספר כולל הקדמה )עמ' ז'( ,מאמר מבוא על אוסביוס
ויצירתו )עמ' ט'–ל'( ,תרגו עברי של עשרת הספרי של ההיסטוריה
הכנסיתית בלווי הערות בתחתית העמוד )עמ'  (347–1ומפתח שמות
1
)עמ' .(373–351
מאמר המבוא נכתב עלֿידי א .קופסקי ,והוא כולל מידע תמציתי
ומדויק על אוסביוס ויצירתו .די בקריאתו של מאמר זה כדי להבי( מה
רבה חשיבותה של ההיסטוריה הכנסיתית של אוסביוס ומדוע היא
ראויה לתרגו עברי .למרבה הצער ,די בהקדמה הקצרה )עמ' ז'( כדי
להראות כי ספר זה אינו ממלא את יעודו ,שכ( הנוסח העברי מתבסס
על תרגו אנגלי ולא על המקור היווני .וכ נכתב בהקדמה זו:
"תרגו מסמ חשוב זה של תולדות הכנסייה מאת אוסביוס הינו
הופעתו הראשונה בלשו( העברית .התרגומי של ק .לייק )כר א'( וג'
.א .ל .אולטו( )כר ב'( בסידרת  Loeb Classical Libraryמהווי
הבסיס לתרגו הנוכחי .א! על פי שהתרגו לא בוצע ישירות
מהמקור היווני של אוסביוס ,הייתה התיחסות רבה ליוונית במקומות
 1אוסביוס בישו! קיסריה ,תולדות הכנסייה ,תרגמה מאנגלית ר .פרנק ,ע מבוא
מאת א .קופסקי ,מבואר ע"י ר .פרי" ,מרכז כספרי ,דפוס אקדמו( ,ירושלי
תשס"א.
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בה נחשבו תרגומיה של לייק ואולטו( לא מדוייקי או לא
ברורי ".
יש להכיר תודה לכותבי ההקדמה על הגלוי הנאות ,א שיטת
מעוררת מספר שאלות .ראשית כל ,מדוע נבחר דווקא תרגומ של
לייק ואולטו( כבסיס לתרגו העברי? הרי בהקדמה נקבע כי יש בו
מקומות שאינ מדויקי או ברורי די הצור ,בשעה שקיימי
תרגומי אחרי לאנגלית .שנית ,מדוע לא שמשה יכולת הקריאה
ביוונית ,אשר הביאה לאתור של אי דיוקי בתרגומ של לייק
ואולטו( ,לתרגומו של החיבור ישר מהמקור? כפי שיוכיח מאמר זה,
תרגו המתבסס על תרגו  ,מחד גיסא ,ועל שפו" המסתמ על
המקור ,מאיד גיסא ,ניצב על יסודות רעועי ביותר .כדי לא להכביר
מלי על כשל מתודי זה ,אביא כמה דוגמאות בולטות לכ.

א( גלעדי  ,קברי או עצמות?
הנה קטע מהפרק העוסק ברדיפות הנוצרי בימיו של הקיסר נרו(
)" :(68–54הוא )הקיסר נרו(( ,א כ( ,היה הראש והראשו( במאבקו
באל ובטבח שטבח בשליחי  .מסופר שבזמנו נער! ראשו של פאולוס
ברומא ,ושג פטרוס נצלב .בתי הקברות ש עדיי( נקראי על שמ
של פאולוס ופטרוס .עובדה זו מאשרת את הסיפור ,לא פחות מאשר
עושה זאת הסופר הכנסייתי גאיוס ,שחי בזמ( שזפירינוס היה בישו!
רומא .בדיו( ,שתועד בכתב ,בי( גאיוס לפרוקלוס ,מנהיג
המונטניסטי  ,אומר גאיוס ,על המקומות בה נטמנו עצמותיה
הקדושות של השליחי הנזכרי לעיל :א אני יכול להצביע על
העצמות של השליחי  .בי( א תל לותיק( ובי( א בדר אוסטיה,
2
תמצא את העצמות של מי שהניחו את היסודות לכנסייה זו".
המלה "עצמות" מופיעה כא( שלוש פעמי  .לעומת זאת ,ג במקור
היווני וג בתרגו האנגלי מופיעות שתי מלי שונות שאי( משמעות(
"עצמות" .במקרה הראשו( ,מדבר המקור על הֿ hiera skenomataשל
השליחי הנזכרי לעיל skenomata .היא צורת הרבוי של ,skenoma
מלה שפירושה הוא "אוהל"" ,גו!" או "גופה" .את הצירו! hiera
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 skenomataמתרג הנוסח האנגלי ,כהלכה ,כֿ 3.sacred relicsעדי!
היה לתרג זאת לעברית כ"שרידי קדושי " ,ולא כ"עצמות
קדושות" .בשני המקרי האחרי נכתב במקור  ,tropaiaובתרגו
האנגלי 4.trophies ,ביוונית עתיקה tropaion ,פירושו "גלעד",
ובהרחבה ,כל מבנה המוק בעקבות נצחו( ,וא! אותות נצחו(.
בלשונ של אבות הכנסיה מתייחס המונח ,בי( השאר ,למעשיה של
הקדושי המעוני  ,אשר נכונות להקריב את חייה בשל אמונת
הדתית נחשבת כנצחו( 5.לפיכ נחשבו שרידי המעידי על מעשה
הקרבה מעי( זה לאות ניצחו( .זו המשמעות הנדרשת כא( .מכל זאת
עולה כי המרת המלי  relicsוֿ trophiesב"עצמות" לא קירבה את
התרגו העברי למקור היווני ,אלא הרחיקה אותו ממנו .לא על
עצמותיה של השליחי יכול גאיוס להצביע ,אלא על המקומות
שנטמנו בה שרידיה  ,כלומר על קבריה  6.יש לציי( כי קטע זה הוא
ההתיחסות הראשונה בספרות הנוצרית לקבריה של פטרוס ופאולוס,
ומכא( חשיבותו לתולדות הכנסיה של רומא ולחקר הארכיאולוגיה
הנוצרית בעיר זו .הנוסח העברי מבלבל ,משו שקורא שאינו בקי
עשוי להסיק כי גאיוס אכ( יכול היה להצביע על עצמותיה של שני
השליחי  .עצמות קדושי אמנ נשמרו מחו" לקברי כחלק מפולח(
השרידי  ,א מדובר בתופעה מאוחרת לימיו של גאיוס ,ב( זמנו של
זפירינוס ,בישו! רומא בשני .217–198
על א! מאמציה של בעלי הנוסח העברי לתק( את התרגו האנגלי
בעזרתו של המקור היווני ,כולל קטע זה כמה טעויות ואיֿדיוקי
שמקור בתרגו האנגלי .כ ,למשל ,באשר לגאיוס ,הנזכר כא(
כ"סופר כנסייתי" ,ובתרגו האנגלי ,כֿ.a writer of the Church
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המקור ,לעומת זאת ,מדבר על "איש כנסיתי" ),(ekklesiastikos aner
מונח המתיחס או לאד הממלא תפקיד בכנסיה ,בניגוד למאמי(
מהשורה ,או לנוצרי המשתיי לכנסיה "הנכונה" ,ולא למינות זו או
אחרת .באשר לפרוקלוס ,נאמר כי היה מנהיג המונטניסטי  .במקור,
לעומת זאת ,נכתב כי עמד בראש הדעה שבקרב )או לפי( אנשי פריגיה
) .(tes kata Phrygas gnomesג א מדובר במונטניסטי  ,כפי
שסבורי המומחי לדבר 7,עדי! היה לתרג את דבריו של אוסביוס
כלשונ ולהותיר את ההתיחסות למונטניסטי בהערה.

ב( קונסול או קונסולאריס ?
בספר ג' מסופר דבר מותו של שמעו( ב( קליופס ,שהיה קרוב משפחה
של ישוע ובישו! ירושלי  ,בימי שלטונו של הקיסר טריאנוס )–98
 .(117אוסביוס מביא כא( מדבריו של הגסיפוס ,סופר נוצרי מהמחצית
השניה של המאה השניה" :כמה מה )כלומר ,הכופרי ( ,האשימו
את שמעו( ב( קליופס על היותו משושלת דוד ועל דבר היותו נוצרי,
ובשל כ מת על קידוש הש בהיותו ב( מאה ועשרי  ,בעת
8
שטריאנוס היה בשלטו( ואטיקוס היה קונסול".
המלה המתורגמת כא( כ"כופרי " היא ) hereticsביוונית,
 ,hairetikoiמהפועל  ,haireomaiשפירושו לבחור( .בעברית בת זמננו
נהוג לתרג מלה זו כ"מיני " ,ואי( זה הבדל של מה בכ" .כופרי "
ה אלה הדוחי את עקרי אמונתה של דת ואינ מחשיבי עצמ
כמשתיכי אליה .כ ,למשל ,היהודי ועובדי האלילי ה כופרי
מבחינת של הנוצרי  ,hairetikoi .לעומת זאת ,משייכי עצמ לדת
הנוצרית ,מקבלי חלק ניכר מעקרונותיה ,א חולקי על הזר
הרואה עצמו כמיצגה הנאמ( של המסורת בסוגיות שונות הקשורות
לאמונה ,אורח חיי או פולח( .דוגמא לכ ה המונטניסטי שנזכרו
 7המינות המונטניסטית צמחה בפריגיה שבאסיה הקטנה במחצית השניה של
המאה השניה .היא קרויה על שמו של אד בש מונטנוס ,שנחשב כמיסדה.
המונטניסטי ראו בו נביא ,החשיבו את פפוזה ) (Pepouzaשבפריגיה כאתר מקודש
והאמינו כי לש תרד ירושלי של מעלה .למינות זו ,שנחשבה מחמירה בסוגיות
כגו( פרישות וצומות ,היו חסידי ג ברומא ובצפו( אפריקה.
 8ספר ג' ,פרק  ,32פסוק  ,3עמ' .96
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בסעי! א' לעיל .מונח נוס! שעדי! היה להמנע ממנו בקטע שלפנינו
הוא "קידוש הש " ,המתיחס באופ( מובהק ליהדות .במקור מופיע
הפועל  ,martyreoהקשור למונח ) martyrionמהמלה ,martys
שפירושה "עד"( .עדי! היה לתרג זאת כ"עדות אמונה" ,נכונותו של
אד להעיד על אמונתו ג במחיר חייו ,ולא כ"קידוש הש ".
בסופו של הקטע נזכר אד בש אטיקוס ,וכא( נכונה לנו הפתעה:
בתרגו האנגלי נכתב כי היה  9,consularולא  .consulנקדי ונאמר כי
בתקופת הרפובליקה הרומית ,שני קונסולי עומדי בראש המדינה,
ומש כהונת שנה .כבר בתקופה זו קיי בשפה הלאטינית ש התאר
 ,consularisהמצי( ,בי( השאר ,קונסול לשעבר .בתקופת הקיסרות,
מלה זו נכללת בתאר הרשמי של חלק ממושלי הפרובינציות ,ובמש
הזמ( היא החלה משמשת לבדה לציו( תפקיד  .כ עשה הגסיפוס,
המכנה את אטיקוס  ,hypatikosהמונח היווני המקביל לֿ,consularis
כש שֿ hypatosמקביל לֿ .consulאי( איש יודע בודאות מי היה
אטיקוס ,מה היה תארו הרשמי וא היה אי פע קונסול ,א די בתאר
הנית( לו כא( כדי להבהיר מעל לכל ספק כי היה מושל פרובינציה ,מ(
הסת ביהודה 10.ככל הנראה ,קטע זה הוא אחד המקומות שבה
"נחשבו תרגומיה של לייק ואולטו( לא מדוייקי או לא ברורי ",
כדברי ההקדמה ,א דווקא התרגו האנגלי הוא הנכו( ,ואילו הנוסח
העברי שגוי.

ג( גזרות מלכותיות ורצו( בית מלוכה כצרופי נרדפי
הספרי ח'–ט' של ההיסטוריה הכנסיתית עוסקי ברדיפות הנוצרי
שהחלו בשנת  303ונמשכו כעשר שני  .ספרי אלה חשובי ביותר
לחקר הרדיפות בפרט ,ולתולדות האימפריה הרומית בשני אלה
בכלל .אוסביוס מרבה לצטט במלוא צוי שבאמצעות הורו
הקיסרי על רדיפות אלה ,וג צוי שהורו על הפסקת( .להל(
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ראשיתו של פרק המיחס לקיסר מאקסימינוס דאיה ) (313–?309נסיו(
11
לחבל בישומו של צו מאת הקיסר גאלריוס ).(311–305
"] [1ביטול הגזרות המלכותיות ,שהוזכר לעיל ,פורס והוכרז בכל
רחבי אסיה ובפרובינציות השכנות .לאחר שהדבר בוצע ,לא ראה
מקסימינוס ,הערי" מ( המזרח שהיה רשע וב( בליעל מאי( כמותו
והמר שבאויבי המסירות לאל היקו  ,בעי( יפה את שנכתב .במקו
להפי" את האיגרת האמורה ,הוא ציווה על פה על השליטי שהיו
תחת מרותו להרפות ממלחמת נגדנו .מאחר ולא יכול היה להתכחש
לדברי שנקבעו על ידי מי שהיו במעמד ר משלו ,הוא דחק את
החוק האמור לקר( זווית ונקט באמצעי שוני כדי שדבר החוק לא
יגיע למחוזות שהיו כפופי לו .הוא ציווה ,בדבר פיו ,על השליטי
שהיו נתוני למרותו להרפות מעט מ( הרדיפות נגדנו .הללו הודיעו
זה לזה את תנאי הצו בכתב [2] .סבינוס ,למשל ,אשר זכה למעמד
המכובד של פרייפקט פרטוריאני ,הודיע על החלטת הקיסר לנציבי
12
הפרובינציות ,באיגרת הכתובה בשפה הלטינית ,ולהל( תרגומה".
המלה "גזרות" ,המופיעה בשורה הראשונה ,מעוררת בעיה :כיצד
13
אומרי "גזרות" ביוונית? התרגו האנגלי מדבר על רצו( ),(will
תרגו סביר ללשו( המקור ) .(neumaמכא( עולה כי המלה "גזרות",
המוכרת היטב לקוראי עברית )גזרה משמי  ,גזרות שמד ,גזרות
משרד האוצר( ,היא תרומת של האחראי לנוסח העברי .מוב(
מאליו כי התקנות שבוטלו היו תקנות רדיפה שיש בה( כדי להזכיר את
גזרות השמד שנגזרו על יהודי בתקופות שונות ,אול תפקידו של
מתרג הוא לתרג  ,לא לפרש .על כ( ,מ( הראוי היה לתרג את
הצירו!  basilikon neumaכ"צו מלכותי" ,או א! כ"צו קיסרי" ,שכ(
המלה ") basileusמל"( מציינת ביוונית את קיסר רומא.
על מאקסימינוס דאיה ,שהיה יליד איליריקו )הבלק( של ימינו(,
נאמר בהמש הפרק כי היה "הערי" מ( המזרח" .כיצד להבי( מלי
11
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אלה? הא מדובר במוצאו ,או באזור הכפו! לשלטונו? בתרגו
האנגלי נכתב  ,the tyrant of the Eastולא ,the tyrant from the East
ואילו המקור אומר  .ho ep'anatoles tyrannosעדי! היה לתרג זאת
כ"הערי" אשר על המזרח" ,שהרי כוונתו של אוסביוס היא להתיחס
אל האזור שעליו היתה פרושה מרותו של מאקסימינוס דאיה באופ(
רשמי .עוד נאמר על קיסר זה כי היה "רשע וב( בליעל" .ללא ספק
היה אוסביוס מסכי ע נסוח מעי( זה ,א אי( אלה מלותיו שלו.
בתרגו האנגלי ,הקרוב יותר למקור ,נאמר כי היה monster of
 ,impietyואילו ביוונית נאמר כי היה  .dyssebestatosזהו ער ההפלגה
) (superlativusשל ש התואר  ,dyssebesהבא לציי( אד שאינו ירא
שמי .
בהמש הפרק מובא תרגומה היווני של האגרת שהפנה סבינוס לכל
אחד ואחד ממושלי הפרובינציות הכפופי לסמכותו ,ובה הוא מצוה
עליה לחדול מרדיפות הנוצרי )פסוקי  .(5–3האגרת מסתיימת
בהוראה הבאה:
"] [6לכ( ,ייקח על עצמו הוד רוממותו הזהיר לכתוב למפקחי
ולדואומווירי ולמגיסטרי המחוזות בכל עיר ועיר ,כדי שהללו ידעו
14
שאל לה לתת עוד דעת לאיגרת ההיא".
ברור מ( ההקשר כי המלי "הוד רוממותו הזהיר" מתיחסות למושל
הפרובינציה ,שאליו מופנה עותק מ( האגרת של סבינוס .יחד ע זאת,
מדובר בתרגו שגוי ומבלבל כאחת של התרגו האנגלי .ש נכתב
 15,Let it be thy Solicitude's dutyובמקור  ,he se epistrepheiaואי( כל
קשר בי( מלי אלה לבי( "רוממות" ,הגזורה מ( המלה "ר " .יש בכ
כדי לבלבל את הקורא העברי ,המכיר את הצרו! "הוד רוממותו"
בעיקר כאופ( פניה לנושא תפקיד נעלה או ב( למשפחת מלוכה ,ודי
א יוזכר כי זה התרגו העברי השגור לֿHis/her Excellence/
 .Highnessעדי! היה לתרג צורת פניה זו כ"הוד מסירות" ,או "הוד
שקדנות".
14
15

ספר ט' ,פרק  ,1פסוק  ,7עמ' .297
Eusebius, The Ecclesiastical History, vol. II, p. 331.

אבשלו לניאדו

לפי הנוסח העברי של האגרת של סבינוס ,על המושל לכתוב בדבר
אל המפקחי  ,הדואומווירי ומגיסטרי המחוזות .המונח האחרו(
מתיחס לבעלֿתפקיד הנקרא בלאטינית  ,praepositus pagiשנית(
לתרגמו כ"ממונה על מחוז כפרי" .בנוסח היווני של האגרת המצוטט
אצל אוסביוס מונח זה מופיע בתעתיק .בתרגו האנגלי ,לעומת זאת,
נכתב  16.magistrates of the districtיש בכ הגיו( ,שכ( ,magistrate
כתרגו למונח הלאטיני  ,magistratusהוא ש כולל לבעלי תפקיד
רבי ושוני  ,א אי( הדבר כ לגבי המלה הלאטינית ,magister
שהוחדרה לנוסח העברי ללא הצדקה.
לאחר הבאת נוסח האגרת של סבינוס פונה אוסביוס לתאור
התוצאות של קבלתה עלֿידי מושלי הפרובינציות:
"] [7כתוצאה מ( הדברי האלה הסיקו מושלי הפרובינציות שכוונת
בית המלוכה ,שהחלטתו נודעה לה מ( הכתוב באמצעות איגרות
למשגיחי  ,לדואומווירי ולמגיסטרי הכפריי  ,היא אכ( כנה.
לפיכ ,לא רק שנתנו ביטוי לדברי הללו בכתב ,אלא עוד יותר
במעשה .ברצונ לציית לרצו( בית המלוכה ,ה שיחררו רבי מבי(
מי שהיו כלואי  ,בשל הודאות אמונה באל ,והוציאו מחשכת בית
הכלא .בי( האסירי ששוחררו נכללו ג אלו שנשלחו לרצות את
עונש במכרות .בפעולות אלה ה נקטו בסבור ]כ במקור[ ,בשוגג,
17
שזה אומנ רצו( הקיסר".
המונח "בית המלוכה" מופיע בקטע זה פעמיי  ,ובא! לא אחד
משני המקרי אי( לכ תימוכי( בתרגו האנגלי או במקור היווני.
בפע הראשונה נאמר בתרגו האנגלי  18.imperial resolveזהו תרגו
אנגלי סביר לֿ) ,basilike gnomeשמשמעו "החלטה מלכותית",
כלומר "קיסרית"( ,שכ( "החלטה" היא אחת מהוראותיה של המלה
 .gnomeהשימוש השני ב"ביתֿהמלוכה" תמוה עוד יותר ,שכ( מדובר
בתרגומו של הצירו! ) imperial willבמקור היווני ,(neuma basilikon
אשר תורג בפסוק  1כ"גזרות מלכותיות" .כיצד נית( לתרג את אותו
16
17
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צמד מלי פע אחת כ"גזרות מלכותיות" ופע אחרת כ"רצו(
ביתֿהמלוכה"? הא גזרות ורצו( ה אותו דבר? לאחראי על הנוסח
העברי פתרוני  .יש לציי( כי עצ השימוש במונח "ביתֿמלוכה" אינו
מתאי כלל וכלל לתקופה הנדונה .די א נזכיר כי רוב רוב של
הקיסרי במאה השלישית ובראשית המאה הרביעית נכשלו בנסיונ
לבסס את שלטונ לאור זמ( ,וכי מעטי מה זכו למות מוות טבעי.
ברור כי בתקופה סוערת מעי( זו העברת השלטו( מדור לדור במסגרת
המשפחה היא שאיפה שקשה להגשימה ,ועל כ( המונח "ביתֿ
מלוכה" ,המזכיר לקורא העברי שושלות מפוארות כגו( בית דוד ,בית
האבסבורג או בית רומאנוב ,אינו במקומו.
עיו( נוס! בפסוק  7מעלה בעיה חמורה בהרבה .ש נכתב בפירוש כי
החלטתו של בית המלוכה נודעה למושלי הפרובינציות "מ( הכתוב
באמצעות איגרות למשגיחי  ,לדואומווירי ולמגיסטרי הכפריי ";
כ יכלו מושלי הפרובינציות להסיק כי כוונתו של בית המלוכה כנה,
ובהתא לכ פעלו .סדר ארועי זה תמוה ביותר ,שכ( אי( זה
מתפקיד של מושלי פרובינציות באימפריה הרומית לבחו( את כנות
כוונותיה של הקיסרי או של שריה הבכירי בטר יפעלו בהתא
להוראותיה  .עיו( בתרגו האנגלי ובמקור היווני אכ( מצביע על סדר
ארועי שונה לחלוטי( .מכתבו של סבינוס מופנה למושלי
הפרובינציות ומורה לה לצוות על בעלי תפקיד בערי ובכפרי
הכפופי לה להתעל מצו קוד ]פסוק  .[6זאת בדיוק עשו מושלי
הפרובינציות ,כפי שכותב אוסביוס בפסוק  ,7ובנגוד גמור לנאמר
בנוסח העברי.

ד( שבושי והשמטות ללא הסבר
בפרק אחר של ספר ט' נכתב כ" :עכשיו התרחשה תופעה שכמותה
לא נודעה בעבר; במרכזי הערי הוצגו כתבי עצומה נגדנו ,וכמענה
לדברי הללו הוצבו לוחות מתכת ועליה חקוקות תשובות מחייבות,
שכללו פקודות מלכותיות .שמותיה של ישוע ושל פילטוס ,מתו
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דברי הזיכרונות המזויפי שנועדו לפגוע בנו ,היו על שפתי הילדי
19
מדי יו ביומו".
"כתבי העצומה" הנזכרי כא( מתרגמי את המלה האנגלית
 20.petitionsבמקור היווני ,לעומת זאת ,נכתב ) psephismataביחיד
 ,(psephismaועדי! היה לתרג זאת לאנגלית כֿ .decreesהיות
שֿ psephismaבא לציי( החלטה רשמית ,מ( הראוי לשאול איזה מוסד
או בעל תפקיד עמדו מאחורי "כתבי עצומה" אלה .ג מהמקור היווני
) (psephismata poleonוג מהתרגו האנגלי )(petitions...by cities
ברור כי מדובר בערי  ,וקשה לדעת מדוע התיחסות מפורשת זו
הושמטה מהנוסח העברי .מדובר ,א כ( ,בהחלטות רשמיות של ערי
הכוללות את תלונותיה( נגד הנוצרי ומבקשות מהקיסר לפעול
בהתא  .א להסתמ על הנוסח העברי המעורפל ,הקיסר הגיב לכ
באמצעות "תשובות מחייבות" .התרגו האנגלי ,לעומת זאת ,מדבר
על "תשובות הכוללות צוי אמפריאלי " )rescripts containing
ללשו( המקור
 ,(imperial ordinancesוזאת בהתא
) .(basilikon...diataxeon antigraphaiאלה נחקקו על גבי "לוחות
מתכת" .האמנ ? בתרגו האנגלי נאמר  21,brazen tabletsשה לוחות
ארד ,וזאת ,שוב ,בהתא למקור ) .(stelai...chalkaiאי( זו טעות של
מה בכ ,שכ( הצגת חוקי ברשות הרבי על גבי לוחות ארד הוא
מנהג עתיק יומי( במדינה הרומית עוד מתקופת הרפובליקה ,וקטע זה
מעיד של המשכיותה של מסורת זו ג במאה הרביעית לספירה.
באשר לחלקו השני של הקטע ,נשאלת השאלה היכ( למדו ילדי
שאינ נוצרי על ישוע ופילטוס .המעי( בתרגו האנגלי או במקור
היווני יוכל לדעת כי ילדי אלה למדו זאת בבתיֿהספר ) ;didaskaleia
 .(schoolsבנוסח העברי שלפנינו מלה זו הושמטה ללא כל הסבר ,וכ
שובשה עדות מענינת ביותר על אחת מדרכי התעמולה של מתנגדי
הנוצרי  :שימוש בחיבורי נוצרי אפוקריפי )הספרי החיצוניי
לברית החדשה(.
19
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בהמש הפרק מצוטט בהרחבה צו של הקיסר מאקסימינוס דאיה.
נית( להסתפק בכותרת הצטוט ,וזו לשונה" :העתק צוו של
מקסימינוס ,שהוצא בעקבות הפניות נגדנו .נלקח מ( הלוח אשר
22
בצידו(".
עיו( בתרגו האנגלי ובמקור היווני מראה כי המלה "תרגו "
) (hermeneia; translationהושמטה כא( .מכ נית( להסיק כי הנוסח
היווני המצוטט אצל אוסביוס אינו המקור ,אלא תרגו מלאטינית.
תמוה לא פחות הוא תרגומה של המלה  petitionsכ"פניות" ,שכ(
אותה מלה תורגמה בראשית הפרק כ"כתבי עצומה" .א חמורה מכל
היא המרת ש העיר צור )ביוונית  ,Tyrosבאנגלית  (Tyreבשמה של
צידו(.

סכו
די בקטעי שמאמר זה ד( בה כדי להראות כי הספר שלפנינו אינו
יכול להחשב כתרגו ראוי לשמו של ההיסטוריה הכנסיתית של
אוסביוס .חלק מהפגמי שהנוסח העברי לוקה בה א! מעמידי
בסימ( שאלה את יכולת של האחראי לו לתרג טקסט כלשהו
מאנגלית לעברית .יתרה מזו ,הנסיו( לתק( ולהבהיר את תרגומ של
לייק ואולטו( מתברר כיומרה חסרת בסיס וחסרת כיסוי כאחת .שו
תרגו אינו מושל  ,ג לא תרגומ של לייק ואולטו( ,א יש לציי( כי
שניה היו מומחי של ממש לספרות נוצרית קדומה ולתולדות
הכנסיה במאות הראשונות לקיומה .נוסי! ונאמר כי מתרג הכר
הראשו( ,קרסופ לייק ) ,(1946–1872היה פרופסור לתולדות הכנסיה
באוניברסיטת הרווארד ,וכי מתרג הכר השני ,ג'ו( ארנסט לנרד
אולטו( ) ,(1957–1886היה פרופסור מלכותי לתאולוגיה
באוניברסיטת דאבלי(.
למרבה הצער ,המקו המיועד להיסטוריה הכנסיתית של אוסביוס
על מד! הספרי העברי נותר פנוי.
22
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אבשלו לניאדו ,החוג להיסטוריה כללית ,אוניברסיטת תלֿאביב.
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