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מאת

בצלאל בר־כוכבא

טרוגוס  פומפיוס  של  בחיבור  כאקסקורסוס  ששולבה  היהודית  האתנוגרפיה  הוא  המאמר  של  עניינו 

'היסטוריות פיליפיות', הידוע לנו באמצעות התקציר של יוסטינוס. האקסקורסוס מכיל תיאור מוזר 

בספרות  היהודי  העם  של  ביותר  המפורט  התיאור  זהו  היהודי.  העם  של  ומוצאו  ראשיתו  של  וחריג 

הלטינית הקלסית שהגיע לידינו, בצד האקסקורסוס היהודי של טקיטוס. בניגוד לדעתם של החוקרים 

הסבורים כי סיפור המוצא היהודי אינו אלא אוסף של דברים בטלים, מחבר המאמר סבור כי הוא צופן 

השלכות  להם  שנודעות  ליהודים,  ויחסם  כוונותיהם  למקורותיו,  באשר  מעטות  לא  הפתעות  בחובו 

היסטוריות משמעותיות הן לתולדות יהודי מצרים והן להיסטוריוגרפיה של המדינה החשמונאית.

להן  שיש  בסוגיות  ומתמקד  ההיסטורי,  וחיבורו  האיש  טרוגוס,  בפומפיוס  בדיון  פותח  המאמר   

היהודי. בפרק השני מובא האקסקורסוס עצמו, מקור מול תרגום,  השלכות על הבנת האקסקורסוס 

נוסחו   – אחרים  אתנוגרפיים  לאקסקורסוסים  בהשוואה   – ומבנהו  המקורי  מיקומו  שאלת  ונדונים 

מוצא  על  גרסאות  מופרדות שתי  הניכרים שבו. בפרק השלישי  והקיצורים  היד  של הטקסט בכתבי 

היהודים ששולבו באקסקורסוס, מתוארת דרך חיבורן לכדי סיפור אחד, ומוצגת הסוגה שעמה נמנו 

הסיפורים  שני  את  שחיברו  מי  את  לאפיין  ניסיון  נעשה  הרביעי  בפרק  הראשוניים.  הסיפורים  שני 

)origo( שבאקסקורסוס ולקבוע את מוצאם האתני, מקומם ומטרותיהם.  המרכיבים את פרק המוצא 

בפרק החמישי נמסר הרקע ההיסטורי לחיבור שני הסיפורים ומוצע תאריך משוער לכתיבתם – סביב 
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הפרק השישי עוסק בשאלת המקור הישיר שממנו נטל פומפיוס טרוגוס את האקסקורסוס בכללותו –    

טימגנס איש אלכסנדריה. בפרק הבא נדון יחסו המיוחד של טימגנס ליהודים. הפרק השמיני מתמקד 

בדמות היהודים כפי שהיא משתקפת באקסקורסוס ובשינויים ששינה טימגנס באחד מן הסיפורים על 

השאלות  על  לענות  בניסיון  מסתיים  המאמר  באקסקורסוס.  אותו  שילב  כאשר  היהודים  של  מוצאם 

כיצד הגיעו הסיפורים המקוריים על מוצא היהודים לטימגנס, ומי הפך אותם לסיפור אחד.

של  הדיווח  מהימנות  הערכת  על  בכללותו  הדיון  של  ההשלכות  נרמזות  למאמר  הסיכום  בדברי   

יוספוס על מדינת החשמונאים.
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