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תקציר
לוקיוס קורנליוס סולא אמנם אינו מפורסם כמו יוליוס קיסר ,אולם הוא זה שסלל את דרכו של האחרון
לשלטון ,כש"חצה את הרוביקון" כמעט ארבעים שנה לפני כובש גאליה :בשנת  88לפנה"ס היה סולא הרומאי
הראשון שעלה בראש צבאו על רומא כדי להשיב לעצמו מינוי שנלקח ממנו .הוא אף כבש את העיר בשנית שש
שנים מאוחר יותר .מהלכיו יצרו תקדים של תפיסת השלטון על-ידי שימוש בכוח צבאי ,תופעה שהפכה נפוצה
בעשורים האחרונים של הרפובליקה .כמצביא מוכשר וערמומי ,סולא הבין שהמלחמה נערכת לא רק בשדה
הקרב אלא גם במוחותיהם ובלבבותיהם של האזרחים ,וידע שערכה של תעמולה לא יסולא בפז.
העבודה מתמקדת בשימוש התעמולתי שעשה סולא בשלוש אלות—ונוס ,פורטונה ,ומא-בלונה—

ובהשפעתו על האופן שבו נתפסו לאחר מכן .השלוש לא נחשבו אלות מרכזיות ברומא הטרום-סולאנית ולא
מילאו תפקיד משמעותי בתעמולה של קודמיו .עם זאת ,הן היו מוכרות דיין על-מנת שלכל אחת מהן יהיה אוסף
מכובד של תפקידים והקשרים שסולא ביקש לנצל .במסעותיו במזרח נחשף סולא למאפיינים מקומיים ואזוריים
של אלות דומות ומיזג אותם לתוך דמויות האלות שהכיר :הוסיף לוֶנוס מאפיינים מלחמתיים של אפרודיטה
שהיו נפוצים ביוון ובאסיה הקטנה ,אך לא ברומא; שילב בפורטונה את טיכה העירונית ,פטרוניתם של ערים
ומלכים; ואת בלונה מיזג עם האלה-האם הקפדוקית מא .לכל אחת מהאלות אני מקדיש פרק שבו אני בוחן את
הנסיבות שבהן השתמש סולא באלה ,ומנתח ,לפי ההקשרים המוכרים שלה באותה תקופה ,את מניעיו להשתמש
דווקא בה באותן נסיבות.
עדויות כתובות וחזותיות מלמדות שוֶנוס ובת-דמותה היוונית אפרודיטה מילאו תפקיד חשוב בתעמולה
של סולא ,שהציגן כמי שהעניקו לו את ניצחונותיו .העמים דוברי היוונית קיבלו את טענת הרומאים למוצא
מאיניאס הטרויאני בן אפרודיטה ,והקשר לטרויה ולאלה העניק לרומאים ולסולא בפרט עילה להתערב בענייני
המזרח .הקשר הסולאני בין ונוס לבין ניצחונות בשדה הקרב ,שהיה מנוגד לדימוי השליו של האלה ברומא ,נוצר
בהשפעת גרסאות לוחמות מקומיות של אפרודיטה שבהן נתקל סולא במזרח .בשובו לאיטליה אימץ סולא את
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ונוס המנצחת והציגה על מטבעותיו :התעמולה של יריביו תיארה אותו כמורד ברפובליקה ותמיכתה של ונוס
הייתה ההוכחה להיותו של סולא משרת נאמן של רומא—שהרי אם הרומאים תרצה את הטוב ביותר עבור ילדיה
ולא תסייע למצביא בוגדני .וֶנוס הייתה מוכרת באיטליה כולה ,וסולא נעזר בה גם כדי להעביר מסר מפייס לעמים
שבהם לחם במלחמת בעלות-הברית בראשית שנות השמונים.
סולא הדגיש את התפקיד שמילא המזל בהצלחתו ואת הקשר לאלה פורטונה ,כפי שמעיד הכינוי פֶ לִ ְיקס,
"בר מזל" .מצביאים רומיים ייסדו פולחנים לפורטונה לאות תודה על סיוע חד-פעמי בקרב כבר במאה השנייה

לפנה"ס ,אולם סולא היה הראשון שהציג את האלה כפטרוניתו הקבועה ,בהשפעת הרעיון ההלניסטי של הטיכה
של המלך .טיכה הייתה הגרסא היוונית לפורטונה ויוחסה לה שליטה בגורלותיהן של ערים וממלכות וכן של
העומדים בראשן .אני מעלה השערה שסולא אימץ את פורטונה כדי לקשר בינו ובין סרוויוס טוליוס ,מלכה
האגדי של רומא ובן חסותה של האלה .סרוויוס היה אוזורפטור ולמרות זאת נחשב ברומא הרפובליקנית
כרפורמטור שקידם חוקים דמוקרטיים חשובים ,ונראה שסולא ,שנתפס גם הוא כאוזורפטור לאחר שכבש את
רומא וכפה על הסנאט למנותו למשרת דיקטטור לחקיקת חוקים ולשיקום הרפובליקה ,ראה עצמו כסרוויוס שני
ונעזר בתקדים של המלך האהוד במטרה להוכיח שאינו שואף לטיראניה .לפי מיתוס מוכר משלהי הרפובליקה,
לפורטונה היה תפקיד בעצירת קוריולאנוס ,מצביא רומי שעמד לכבוש את רומא; ייתכן שכדי להשיג לגיטימציה
אלוהית לכיבוש העיר ,סולא רצה להדגיש שהאלה שעצרה את קוריולאנוס סייעה לו-עצמו בכל מעשיו ומן
הסתם גם בכיבוש רומא.
האלה האחרונה שאני סוקר היא מא-בלונה ,מיזוג סולאני של אלת מלחמה רומית ותיקה עם אלה-אם
לוחמת מקפדוקיה .בלונה הייתה אלה זניחה לפני עלייתו של סולא ונותרה כזו גם אחריו ,ולמא כלל לא היה
פולחנן ברומא לפני שסולא וחייליו הביאו אותם מהמזרח .יחד עם זאת ,מא-בלונה מילאה תפקיד חשוב בחיי
סולא כמי שעודדה אותו פעמיים לכבוש את רומא .אחד מאבותיו של סולא הקים מקדש לבלונה ולא מן הנמנע
שהקשר המשפחתי הוביל את סולא לשלבה בתעמולתו .נראה שבלונה זוהתה עם מלחמה בסאמניטים ,עם
איטלקי שמילא תפקיד משמעותי במלחמת בעלות-הברית ,ולחם כנגד סולא בשובו לאיטליה ,שכן שני מקדשיה
ברומא נוסדו בעת המלחמה הסאמניטית השלישית .אני מעלה את האפשרות שסולא שילב סיפורים אודות בלונה
בכיבושי רומא כדי לטשטש את העובדה שמדובר במלחמת אזרחים ולהציגם כחלק ממערכה נגד הסאמניטים.
כמו-כן אני מדגים את הדמיון בין שתי אלות שהתגלו לסולא בחלומותיו ,מא-בלונה לפי פלוטרכוס ואפרודיטה
מאפרודיסיאס לפי אפיאנוס ,ומעלה את ההשערה ששני המחברים תיארו את אותו החלום או לפחות אותה
האלה.
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הפרק האחרון סוקר את השפעתו של סולא על שילובן של שלוש האלות בתעמולה הפוליטית ברומא.
ונוס החמושה והמנצחת הפכה דמות פופולארית בפוליטיקה הרומית והופיעה בתעמולה של פומפיוס ,קיסר,
ואוקטביאנוס-אוגוסטוס; פורטונה הפכה מאלה שסייעה למצביאים באופן אקראי לפטרוניתם הקבועה של ראשי
הרפובליקה ומאוחר יותר של הפרינקיפס .השינויים הללו הם חלק ממגמה של קישור של אלים ופולחנים
למנהיג ,שסולא תרם לה רבות .הופעתם של פולחנים משותפים לונוס ולפורטונה עשויה להעיד גם היא על
השפעה סולאנית .בניגוד לוֶנוס ופורטונה ,מא-בלונה לא אומצה על-ידי ממשיכיו של סולא ,לדעתי בגלל זיהויה
עם הדיקטטור .סולא היה דמות לא-אהודה לאחר מותו והמנהיגים שבאו אחריו העדיפו להתרחק מזכרו ככל
שיכלו; התפקיד שמילאה מא-בלונה בכיבושים הסולאניים של רומא ופולחניה האלימים ,שכללו פציעה עצמית,
בוודאי הקשו גם הם על כניסתה לזרם המרכזי של התעמולה הרומית.
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מבוא
רומא ,ראשית המאה הראשונה לפני הספירה .המלחמה הממושכת ביוגורתא ,שנסתיימה בניצחון
הרומאים בשנת  ,105כבר החלה להישכח ,ואף המסע נגד הטווטונים והקימברים הושלם בהצלחה .לכאורה ,כל
שנותר הוא להעניק לגאיוס מאריוס את הטריומף שלו ,לאי-אלו מצביאים אחרים את תהלוכות הניצחון שלהם,
ולחזור לעבד את שדות החיטה .אולם ,הימים התמימים של קינקינאטוס חלפו לבלי שוב; ברומא של מאריוס—

אמנם עדיין רפובליקה ,אבל כבר אימפריה ,שצבאה מורכב מחיילים רומאיים שכירים-למחצה וחסרי-כל
ומלוחמים שנשלחו על-ידי ערים איטלקיות בעלות-ברית ,המצפים כולם לגמול על שירותם—הניצחון לא היה
האות לפתוח בחגיגות ,אלא סימן שהחגיגה נגמרה ויש לפרוע את החשבון .שדה הקרב הועתק מגאליה אל
הפורום ואל רחובות רומא :החיילים המשוחררים רצו קרקעות ,ובעלי-הברית דרשו אזרחות שתאפשר להם
להשתלב בפוליטיקה הרומית; 1ברקע עמד גם המאבק בן עשרות השנים בין הסנאטורים לפרשים .בסוף שנת ,91
לאחר שפטרונם של האיטלקים ,הטריבון ליוויוס דרוסוס ,נכשל בניסיונותיו להעביר חקיקה שתבטיח את אזרוח
בעלי-הברית ,פרצה מלחמה.
אחד המצביאים שהשתתף בכל המלחמות שהוזכרו לעיל ,ואף התבלט בהן ,היה לוקיוס קורנליוס סולא,
בן למשפחה פטריקית מכובדת שירדה מנכסיה .סולא שירת כקוואיסטור תחת פיקודו של מאריוס בעת מלחמתו
ביוגורתא ,והיה אחראי ללכידתו של האחרון .אחר-כך השתלב בחיים הפוליטיים ברומא :סולא נבחר למשרת
פראיטור בשנת  ,97ונשלח בשנה שלאחר מכן לקפדוקיה ,להשיב לשלטון את מלך ארמניה שהודח על-ידי
מיתרידאטס מפונטוס .משסיים את שליחותו חזר לרומא ועם פרוץ מלחמת בעלות-הברית התמנה ללגאט באחד
הצבאות .הצטיינותו של סולא במלחמת בעלות-הברית וקשריו הפוליטיים סייעו לו להיבחר סוף-סוף לקונסולאט
בשנת  .88בתום שנת הכהונה שלו ,ציפה סולא לזכות שנית בפיקוד נגד מיתרידאטס ,אולם מאריוס הזקן חמד גם
הוא את המשרה .האחרון חבר לטריבון פובליוס סולפיקיוס רופוס ,שיזם סדרת חוקים פופולאריים וביניהם
העברת הפיקוד באסיה לידי מאריוס ורישום איטלקים ועבדים משוחררים בכל השבטים ,שינוי שהיה מחזק את
כוחם של האזרחים החדשים .בין תומכי סולפיקיוס לתומכי סולא התפתחה התנגשות אלימה ,ולאחר שחתנו
נהרג ,נכנע סולא וברח אל צבאו שצר על נולא .בהעדרו של סולא העביר סולפיקיוס את כל החוקים שיזם.
סולא סירב להשלים עם אובדן המשרה וביצע מעשה חסר תקדים :הוא עלה על רומא בראש ששת
לגיונותיו וכבש את העיר בתום קרב קצר .הוא רדף את מתנגדיו ,ביטל את חוקיו של סולפיקיוס ,העביר כמה

 1הרקע ההיסטורי למבוא נלקח משצמן .378-394 ,1989
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חוקים משלו ,ויצא למזרח .בכך נתן סולא את האות לפרוץ מלחמת אזרחים עקובה מדם ,שהסתיימה רק לאחר
שכבש את רומא בפעם השנייה ומונה לדיקטטור לחקיקת חוקים ושיקום הרפובליקה ,ללא הגבלת זמן ).(82
הציבור ברומא התקשה לעכל את מעשיו הקיצוניים של סולא :טבעי ששובו של מנהיג לעירו בראש צבא,
שנים מעטות לאחר שכבש אותה ,נטש אותה ,והוצא בה אל מחוץ לחוק ,יעורר חרדה בקרב האזרחים 2.לקראת
שובו לרומא ,כבר הייתה לסולא תדמית שלילית מאוד לאחר שנים של הכפשות מצידם של מאריוס ,קינא,
ואחרים; אולם הכיבוש השני של העיר ,המינוי לדיקטטורה ללא הגבלת זמן ,והחיסול השיטתי של יריביו
הפוליטיים הביאו אותה לשפל חדש .אדם ממולח כסולא—לא בכדי אמר יריבו קארבו שמבין השועל והאריה
השוכנים יחדיו בנפשו של סולא ,השועל מטריד אותו יותר—3ידע שעליו לשפר את תדמיתו באמצעות תעמולה.
הדברים אמורים גם באזורים אחרים שבהם פעל :במסעותיו הארוכים ביוון ובאסיה הקטנה סולא נזקק לתמיכתה
של האוכלוסייה המקומית כדי לכלכל את צבאו וכדי להבטיח שלא יפרוץ מרד ברגע שיסתלק מהאזור .נוסף על
אמצעי התעמולה הקונבנציונליים שנקט סולא ,כמו חתימת הסכמים ופיזור הבטחות ,הוא פעל גם במגרש הדתי-
פולחני.
אלים ואלות רבים הוזכרו בהקשר של סולא ,ביניהם אפולו ,דיאנה ,הרקולס ,ונוס ,פורטונה ,ומא-בלונה,

4

שילוב של אלת מלחמה רומית עם אלה-אם לוחמת מקפדוקיה .בעבודה זו אתמקד בשלוש האחרונות :ב ֶונוס
משום שמילאה תפקיד מרכזי בתעמולה של סולא ,שהציג אותה כמי שהעניקה לו את ניצחונותיו ,באופן יוצא-
דופן לתקופה; בפורטונה כיוון שסולא הדגיש מאוד את מרכיב המזל בהצלחתו ,כפי שמעיד הכינוי פֶ לִ ְיקס )"בר
מזל"( שבחר לעצמו; ובמא-בלונה ,אלה שלעתים רחוקות נקשרה בשמו של מנהיג בסדר-הגודל של סולא
והקשר בינו לבין האלה יוצא-דופן .שלוש האלות היו מוכרות היטב ברומא הטרום-סולאנית אולם לא נחשבו
אלות מרכזיות .סולא מיזג לתוכן מאפיינים של אלות דומות שבהן נתקל במסעותיו במזרח ,והפך את ונוס ואת
פורטונה לשחקניות משמעותיות בתעמולה הפוליטית של שלהי הרפובליקה וראשית הפרינקיפאט; לעומתן
נותרה בלונה בשוליים למרות שילובה עם האלה המזרחית מא ,כפי שנראה בפרק אודותיה .לכל אחת מהאלות
מוקדש פרק נפרד בעבודה ,שנפתח בתיאור כללי של האלה ובהצגת הקשר בינה לבין סולא כפי שעולה
מהמקורות העתיקים .אחר-כך מוצגים הקשרים שונים של האלה ,בתקופת סולא ובתקופות קודמות ,שדרכם אני
בוחן את הנסיבות שבהן השתמש סולא באלה ומעלה השערות לגבי מניעיו להשתמש דווקא בה בנסיבות הללו.

2

.שצמן App., BC 1.73; Keaveney 1983, 61; Frier, 1971, 586; 388 ,1989
Plut., Sull. 28.3.
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 4אפולו .Frontin., Str. 1.11.1; Plut., Sull. 29.6; Val. Max. 1.2.3 :דיאנה .Vell. Pat. 2.25.4 :הרקולס .Keaveney 1983, 67 :לגבי
ונוס ,פורטונה ,ומא-בלונה ר' הפרקים המתאימים בעבודה.
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הפרק האחרון מציג את השימוש שעשו ממשיכיו של סולא בדמויות החדשות שיצר עבור האלות ,ומראה את
השפעתו הרבה של סולא על התעמולה הפוליטית בשלהי הרפובליקה ועל הפולחנים באותה תקופה.
האוטוביוגרפיה של סולא יכלה להיות מקור מצוין למידע ,אולם לצערי היא לא נשתמרה .לפיכך,
מקורותיי העיקריים הם חיי סולא לפלוטרכוס ,שכולל קטעים מתוך אותה אוטוביוגרפיה ,והספר הראשון של
אפיאנוס אודות מלחמת האזרחים הרומית .אלו מקורות בעיתיים ,כיוון שנכתבו כמעט מאתיים שנה לאחר
שהאירועים שהם מתארים קרו .העולם של פלוטרכוס ואפיאנוס היה שונה מעולמו של סולא מבחינות רבות,
ובפרט מבחינה דתית ופולחנית .בשנים שחלפו מאז מותו של סולא ,אלים החליפו תפקידים ושמות ,פולחניהם
אוחדו עם אלה של אלים אחרים או נעלמו כליל ,אלים זניחים עלו לגדולה ואלים ראשיים נשכחו; דוגמא טובה
לכך היא הקושי של פלוטרכוס לתאר את האלה שנגלתה לסולא בחלום בדרכו לרומא בשנת  .88משום כך אני
מעמת את כתבי פלוטרכוס ואפיאנוס עם עדויות ארכיאולוגיות ,אפיגרפיות ,ונומיסמטיות בנות זמנו של סולא.
***
כל התאריכים לפני הספירה ,אלא אם כן צוין אחרת .תרגומי מקורות עתיקים לאנגלית נלקחו ממהדורות
 Loeb Classical Libraryשלהם ,אלא אם כן צוין אחרת .קטעים בעברית מחיי אישים לפלוטרכוס נלקחו
מתרגום י .ג .ליבס ,בהוצאת מוסד ביאליק ) .(1954למעט אם צוין אחרת ,איורי המטבעות הם מתוך Roman

 5.Coins Databaseעצמים אחרים נסרקו בדרך-כלל מ .LIMC-רשימת הקיצורים מופיעה בסוף הביבליוגרפיה.

http://davy.potdevin.free.fr/Site/home.html. Accessed July 12, 2011.
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 1ונוס-אפרודיטה
 1.1ונוס-אפרודיטה ברומא לפני סולא
ונוס הייתה מוכרת בלאטיום עוד בטרם שלטו בה הרומאים .ממצאים מ ֵויי ) (Veiiמעידים שאלה בשם זה
הייתה מוכרת בעיר כבר במאה השישית; בלאוויניום ובארדיאה התגלו עדויות מאמצע המאה הרביעית לקיומם
של מקדשים ל ֶונוס 6.הדעה הרווחת כיום היא שהאלה ונוס התפתחה מהאנשה של קסם אישי או של היכולת
למצוא חן 7.בעבר סברו שונוס הייתה במקור אלת גנים האחראית על פריון גידולים 8,אולם נראה שהקשר שלה
לגידולים ובפרט ליין הוא תופעה מאוחרת שנבעה מהשפעה יוונית או מחניכת מקדשה הראשון ברומא ב19-
באוגוסט ,היום שבו חגגו את הוינאליה רוסטיקה ) ,(Vinalia Rusticaפסטיבל יין שונוס מילאה בו תפקיד מרכזי
בתקופה מאוחרת יותר 9.בפראינסטה ,בקמפניה ,וככל הנראה גם בלאוויניום ונוס זוהתה עם אפרודיטה היוונית
כבר לפני המאה הרביעית ,אולם לא ברומא :בנייתו של מקדש ונוס הראשון בעיר החלה בשנת  295והוא הוקדש
ל ֶונוס אובסקוונס ) ,(Obsequensשפולחנה לא כלל מאפיינים של אפרודיטה.

10

ונוס ואפרודיטה התמזגו ברומא רק במאה השלישית ,לאחר כיבוש מקדש אפרודיטה בהר אריקס
שבסיציליה )שנת  ,(249שבו התקיים פולחן מקומי עם השפעות פוניות ויווניות 11.בשנת  217נדר קווינטוס
פאביוס מקסימוס ֶורוּק ֹוסוּס מקדש ל ֶונוס ארוקינה ) ,(Erucinaהלא היא אפרודיטה מֵ אֶ ריקס ,וחנך אותו שנתיים
מאוחר יותר 12.הקמת המקדש על גבעת הקפיטוליום בתוך הפומריום מעידה שונוס נתפסה כאלה רומאית
אותנטית ולא כאלה זרה שיובאה לעיר ,או לפחות שהיה מי שביקש להציגה כך 13.פולחן ארוקינה ברומא סימל
באופן רשמי את האיחוד בין ונוס הרומית לאפרודיטה היוונית ,שבמסגרתו נוספו לראשונה המיתוסים
והתפקידים שזוהו עם האחרונה ,וביניהם התפקיד המזוהה עמה ביותר כיום ,של אלת האהבה והתשוקה .בשנת
 181נוסד ברומא מקדש נוסף לונוס ארוקינה מחוץ לשער הקוליני ,ובשנת  114הוקם מקדש לונוס ֶו ְר ִטיק ֹו ְרד ָיה

Weinstock 1971, 15-17.
Schilling 1954, 30-51.
Radice 1971, s.v. “Venus".

6
7
8

 9ר'  .Varro, Ling. 6.3.16; Rowland 1966, 412 n. 19; Scullard 1981, 106-108 ; Staples 1998, 121-125וארו מציין שהוינאליה
הייתה פסטיבל של יופיטר ולא של ונוס ,כנראה בניסיון להפריך תפישה מוטעית שרווחה בזמנו.
Richardson 1992, s.v. “Venus Obsequens, Aedes”; Rives 2002; Scheid 2003.
Weinstock 1971, 15-17; Turcan 1996, 137; Rives 2002.
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 12פאביוס מקסימוס הזה )שכונה  (Cunctatorהיה נכדו או נינו של קווינטוס פאביוס מקסימוס רוטיליאנוס שיוחסה לו הקמת מקדש
ונוס אוֹבְּ סֵ ְקוֶונס בשנת  .295הקרבה המשפחתית מעלה את ההשערה שלפאבים-מקסימים היה קשר מסוים לונוס ,כמו גם את
האפשרות שההיסטוריונים העתיקים התבלבלו ביניהם :נראה שהייתה נטייה לייחס לפאביוס הסב מעשים דומים לאלו של נכדו .ר'
.Briscoe 2003; Drummond 2003
Richardson 1992, s.v. “Venus Erucina, Aedes (1)”; Rives 2002.
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) ,(Verticordiaשפולחנה נקשר בצניעות נשית בכלל ובזו של הבתולות ה ֶוסְ טליות בפרט 14.במשך שלושים
השנים הבאות לפחות לא נוסדו פולחני ונוס ברומא ,ונראה שאלו הפולחנים שהיו מוכרים בעיר ערב עלייתו של
סולא לשלטון.

איור  :1פובליוס סולא 151 ,לפנה"ס )(RRC205/2

במקביל להתפשטות פולחניה של ונוס ברומא ,החלה דמותה של האלה להופיע על גבי מטבעות .ייצוגים
על מטבעות—דמויות היסטוריות ואגדתיות ורמזים לאירועים מסוימים—שימשו להעברת מסרים תעמולתיים
והציבור בחן אותם בתשומת לב 15.ונוס ,או דמות שעשויה להיות היא ,החלה להופיע על-גבי מטבעות באמצע
המאה השנייה ,אם כי עד סוף המאה הופיעה בארבע הנפקות בלבד .קרופורד מזהה כונוס פסל-ראש של אישה
על חרטום ספינה ,שהופיע על הצד האחורי של מטבעות שהטביע פובליוס סולא בשנת  ,RRC205/2-6) 151איור
 ;(1פובליוס היה ככל הנראה דודו של סולא הדיקטטור .האיור על המטבע מטושטש מאוד וקרופורד אינו מנמק
מדוע הוא מזהה את הדמות שעל החרטום כ ֶונוס :ייתכן שהוא מסתמך על הדמיון בין הטיפוס הזה לטיפוסים
מאוחרים ,שמציגים לצד הדמות מאפיינים נוספים שמקלים על זיהויה כ ֶונוס ,ואפשר שהוא נסמך יתר על המידה
על הקשר המוכר של סולא הדיקטטור לאלה ,שבו אעסוק בהמשך .זיהוי ודאי יותר של ונוס אנו מוצאים בהנפקה
של סקסטוס יוליוס קיסר משנת  .129על-פני המטבע ראש האלה רומא חבושה קסדה ולצידה עוגן ,שלדעת
קרופורד מסמל את הגעתו של איניאס לאיטליה ,ועל צידו האחורי של המטבע ונוס נוהגת במרכבה רתומה לשני
סוסים )בִּ יגָה( ,אוחזת את המושכות בימינה ושוט בשמאלה ,וקופידון מכתיר אותה בנזר ) ,RRC258איור .(2
זיהוי הרכבת כ ֶונוס מסתמך על נוכחותו של קופידון ועל זהות המטביע :היוליים התגאו במוצאם מונוס דרך
אסקאניוס )יולוס( בן איניאס.

16

Richardson 1992, s.v. “Venus Verticordia, Aedes”; Rives 2002.
Bond 1957.

14
15
16

Hellanicus, FGrH 4 F 24.31 ap. Harrison 2003b; Liv. 1.3.2 with Ogilvie 1965, 42-3; Suet., Div. Iul. 6.1; Wiseman 1974b,
153.
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איור  :2סקסטוס יוליוס קיסר 129 ,לפנה"ס )(RRC258/1

שתי ההנפקות הבאות שמציגות את ונוס סמוכות יותר זו לזו ,והטיפוסים מזכירים מאוד את אלה שראינו
לעיל אף שאינם זהים .סדרת מטבעות של לוקיוס ממיוס גלריוס משנת  106מציגה שני טיפוסי ונוס על גב
המטבעות :ונוס בביגה כשפניה ימינה ,ידיה אוחזות במושכות ובשרביט ,ומעליה מרחף קופידון אוחז זר
) ,RRC313/1cאיור  ;(3וקופידון המכתיר בזר חרטום המעוטר בראש ונוס ) ,RRC313/2-4איור  .(4נוכחותו של
קופידון ,כאמור ,מעידה שדמות האישה בתמונה היא ונוס ,וייתכן שהדמיון בין הטיפוס הזה לטיפוס שעל
המטבע של פובליוס סולא משנת  151גרם לקרופורד לזהות את הפסל שעל האחרון כ ֶונוס 17.הופעתה האחרונה
של ונוס במאה השנייה היא על-גבי הנפקה של לוקיוס יוליוס קיסר משנת  ,103שוב בצד האחורי ),RRC320
איור  :(5ונוס נוהגת בביגה רתומה לקופידונים ,שרביט בימינה והמושכות בשמאלה ,ולירה בתחתית המטבע .על
הצד הקדמי מופיע ראש מרס בקסדה והשם  CAESARמעליו .לאחר ההנפקה של לוקיוס יוליוס קיסר ,ונוס
נעלמה לתקופה ארוכה עד שהופיעה בשנת  87על-גבי מטבע של לוקיוס וגאיוס ממיוס ) ,(RRC349ככל הנראה
בניו של גלריוס שהוזכר לעיל .למעט שמות המטביעים ,שני צידי המטבע זהים למטבע ונוס בביגה של אביהם
) ,RRC313/1איור  .(3הצגת ונוס על-גבי המטבעות שטבעו הממיים-גלריים נועדה ככל הנראה להדגיש את
מוצאה הטרויאני של המשפחה.

18

 17ישנה כמובן האפשרות שפובליוס סולא לא התכוון להציג את ונוס אלא אלה אחרת ,ושהממיים ,שרצו דמות ונוס דווקא ,הוסיפו
את קופידון כדי להבהיר שמדובר בה .מטבע  RRC322משנת  102מציג טיפוס זהה ,אולם ללא ראש ונוס על החרטום.
Lucr. 1.1-49; RRC313; Wiseman 1974b, 156-157.
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איור  :3לוקיוס ממיוס גלריוס 106 ,לפנה"ס )(RRC313/1c

איור  :4לוקיוס ממיוס גלריוס 106 ,לפנה"ס )(RRC313/2

איור  :5לוקיוס יוליוס קיסר 103 ,לפנה"ס )(RRC320/1

במשך למעלה מארבעים שנה ) (129-87היו היוליים והממיים היחידים שהציגו את דמות ונוס על
מטבעותיהם .הופעתה המוקדמת של ונוס בהנפקה  RRC205של פובליוס סולא—אם זו אכן ונוס על חרטום
הספינה—היא מקרה חד-פעמי ,ואין בידינו עדויות לקשר בין משפחתו של סולא ל ֶונוס לפני הדיקטטור .עם זאת,
התפקיד המרכזי שמילאה ונוס בתעמולתו של סולא והופעתה-לכאורה בהנפקה של סבו עשויים להעיד שהאלה
זוהתה עם המשפחה עוד לפני המאה הראשונה .מכאן שהמטביעים שהציגו את ונוס בהנפקותיהם עד  87ביקשו
ככל הנראה להנציח מסורות משפחתיות בדבר קשר כזה או אחר לאלה.

8

המונופול של היוליים והממיים על מטבעות ונוס נשבר בשתי ההנפקות הבאות ,שאף הציגו חידושים
משמעותיים בייצוג הנומיסמטי של האלה .הנפקה של סולא מהשנים  ,RRC359) 84-83איור  (6מציגה לראשונה
את ונוס על הצד הקדמי של המטבע ,ראשה מעוטר בנזר ,לצידה קופידון אוחז ענף דקל ,ומתחתם השם
 .L.SVLLAהצד האחורי מציג אטריבוטים שטרם הופיעו על מטבעות ונוס :שני אותות ניצחון )(τρόπαια
וביניהם סמלי האוגורים ,הכד ) (sitellaוהליטוס ) ,(lituusוכן הכתובת " ,IMPER ITERVMאימפרטור בפעם
השנייה" .הנפקה של גאיוס נורבאנוס מאותה תקופה ) ,RRC357/1aאיור  (7הציגה גם היא ראש ונוס מעוטר בנזר
על פני המטבע ,ועל צידו האחורי חרטום ושלושה אטריבוטים חדשים ,לפחות בהקשר של ונוס :שיבולת,
אלומת זרדים עם גרזן ) ,(fascesוקדוקאוס ) ,(caduceusשלפי קרופורד מסמלים אימפריום ופליקיטס ).(felicitas
המטביע נמנה ככל הנראה עם יריביו של סולא :הוא בנו של קונסול  83שהובס על-ידי סולא בקרב בהר
טיפאטום .המטבע הזה עשוי להיות התשובה של יריבי סולא למטבע ונוס שלו במסגרת מלחמת התעמולה
שהתנהלה עם שובו של סולא לאיטליה.

19

 84לפנה"ס )(RRC359/1איור  :6לוקיוס קורנליוס סולא84-83 ,

איור  :7גאיוס נורבאנוס 83 ,לפנה"ס )(RRC357/1a

Luce 1968, 37.

9

19

המטבעות של סולא ושל נורבאנוס היו הראשונים בגל של מטבעות ונוס שהונפקו בין השנים ,84-79
"תור הזהב" הראשון של ונוס במטבעות הרומיים הרפובליקניים )השני חל בין השנים  20.(46-42בתקופה זו
הונפקו יותר סדרות ונוס מאשר בכל השנים שלפני כן ונוספו ייצוגים חדשים ומגוונים של האלה .ריבוי
המטבעות והגיוון בטיפוסים מעידים על עליה בפופולאריות של ונוס ומרמזים על שינוי שחל בתפקידיה .לסולא
הייתה השפעה רבה על השינוי הזה ,וכדי לעמוד על טיבה עלינו לסקור תחילה את העדויות לקשר בין ונוס
לדיקטטור ולהבין כיצד השתלבה בחייו ובתעמולתו.

 1.2הקשר בין ונוס-אפרודיטה וסולא
האירועים הראשונים שקושרים את סולא לונוס התרחשו למיטב ידיעתנו ביוון ,ואם היה קשר בין השניים

קודם לכן ,באיטליה או מחוצה לה ,אין בידינו עדויות לכך .פלוטרכוס מזכיר את אפרודיטה-ונוס פעמיים בחיי
סולא .הפעם הראשונה היא בתיאור כתובת על אות ניצחון ) (τρόπαιονשסולא הקדיש לונוס ,למרס ולויקטוריה
)אפרודיטה ,ארס ,וניקה במקור היווני( לאחר ניצחונו בכיירוניאה 21.הכתובת מתוארכת בוודאות לשנת  86שבה
נערך הקרב ,ואף שפלוטרכוס הוא מקור שניוני ,האותות עדיין היו קיימים בזמנו וכבן כיירוניאה יכול היה
לראותם במו עיניו )דיון בכתובת הזו בעמ'  22.(15האזכור הנוסף של אפרודיטה-ונוס בחיי סולא הוא הכינוי
אפפרודיטוס )" ,(Ἐπαφρόδιτοςחביב אפרודיטה" ,שהופיע על אותות הניצחון של סולא ביוון ושימש אותו
בתכתובותיו עם ערים דוברות יוונית ,כפי שמעידים מכתבים רשמיים של סולא שנשתמרו 23.הכינוי אפפרודיטוס
מוזכר גם אצל אפיאנוס ,לצד סיפור אודות פנייה של סולא לאוראקל שהורה לו להעניק גרזן למקדש אפרודיטה
באפרודיסיאס ,עיר בקאריה שבאסיה הקטנה .סולא שלח את הגרזן וצירף הקדשה שבה תיאר אפרודיטה
שהופיעה בחלומו ,חמושה מכף רגל ועד ראש ,ולחמה לצידו בעזרת כלי נשקו של ארס 24.מקובל לתארך את
ביקורו של סולא באוראקל לשנת  ,87בהסתמך על נטייתם של מצביאים רומיים להיוועץ באוראקל בתחילת
מסעם; אולם כיוון שהוראת האוראקל עוסקת באסיה הקטנה ,אזור שסולא יכול היה להתפנות אליו רק אחרי
שטיפל ביוון ,יש המתארכים את האירוע לשנת  ,86אחרי הקרב בכיירוניאה ולפני צאתו של סולא מיוון.

25

 20ר' גם אצל  ,Luce 1968, 34שמציין שנים אחרות על-סמך התיארוך הנומיסמטי שהיה מקובל בתקופתו.
Plut., Sull. 19.5.
Paus. 9.40.7; Camp 1992, 443.

21
22
23

Plut., Sull. 34.2, De fort. Rom. 4; OGIS441; RDGE18, RDGE49: “Λεύκιος Κορνήλιος Λευκίου υἱὸς Σύλλας Ἐπαφρόδειτος
δικτάτορ”.

24

App., BC 1.97: “τόνδε σοι αὐτοκράτωρ Σύλλας ἀνέθηκ᾽, Ἀφροδίτη, ᾧ σ᾽ εἶδον κατ᾽ ὄνειρον ἀνὰ στρατιὴν διέπουσαν
”τεύχεσι τοῖς Ἄρεος μαρναμένην ἔνοπλον.
Balsdon 1951, 8-10; Keaveney 1983, 56 n. 64; Santangelo 2007, 207-209.
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איור  :8פובליוס קרפוסיוס ,גאיוס מאמיליוס לימטאנוס ,לוקיוס קנסורינוס 83 ,לפנה"ס )(RRC360/1b

סולא דבק ב ֶונוס גם לאחר שובו לאיטליה .הזכרתי לעיל את העלייה בפופולאריות של מטבעות ונוס,
שהחלה לקראת שובו של סולא לאיטליה בשנת  84ונמשכה עד פרישתו ב ;79-זו אינה מקריות ,אלא עדות
לשימוש מכוון של סולא בדמות ונוס במטבעותיו .את מטבע  RRC359שנשא את שמו )איור  ,6ור' לעיל( הטביע
סולא בדרכים ,מעט לפני שובו לאיטליה או אחריה ,והוא ותומכיו הוסיפו להנפיק מטבעות ונוס גם לאחר
הניצחון .בשנת  82הופיע מטבע שעליו דמויות ונוס משני הצדדים ) ,RRC360איור  :(8מלפנים ראש ונוס עטור
נזר ועוטה רעלה ומאחור ונוס נוהגת בביגה .שניים משלושת המטביעים—פובליוס קנסורינוס וגאיוס מאמיליוס
לימֶ טאנוּס—הנפיקו לפני-כן מטבעות שעליהם טיפוסים שניתן לזהות כמריאנים; ייתכן שעברו לצידו של סולא
לקראת הניצחון וביקשו לשאת חן בעיניו על-ידי הנפקת מטבע ונוס 26.בשנת  81הופיעו שתי הנפקות נוספות
ללא שם המטביע ,שעל צידן הקדמי ראש ונוס מעוטר בנזר ועל האחורי קרני שפע ) ,RRC375, RRC376איור .(9
בט ִרי ָגה מאחור
הנפקה של גאיוס נאיביוס באלבוס משנת  ,79המציגה ראש ונוס מלפנים ואת ויקטוריה נוהגת ְ
) ,RRC382איור  (10חותמת את גל מטבעות ונוס הסולאניים 27.שמה של האלה הונצח גם בקולוניה בפומפיי
שבה יישב סולא את הוטראנים שלו לאחר הניצחון ,Colonia Veneria Cornelia ,על-שם ונוס והגנס קורנליה
שאליו השתייך סולא.

28

 26ר'  .Luce 1968, 38-39בולסדון ,שהטיל ספק בקשר בין סולא לונוס באיטליה ,הציע הסבר חלופי .לדבריו ,ונוס לא הייתה טיפוס
סולאני במקור; אולם סולא רצה להפיץ במהירות את הבשורה על שובו לאיטליה ,ולכן השתמש בגלופות של מטביעים קודמים
שעליהן הופיעה בין היתר דמות ונוס ) .(Balsdon 1951, 7בעיני ההסבר הזה אינו משכנע .זוג אותות הניצחון שעל-גבי המטבע
הסולאני הראשון ) (RRC359הוא אטריבוט מובהק של סולא שאף הופיע על טבעת החותם שלו ) ;Badian 1968, 45 n. 53; RRC359
 (Camp 1992, 450 n. 26וקשה להאמין שאינו מקורי .המטבעות האחרים אינם נושאים את שמו של סולא ורק הצגתו של טיפוס
סולאני מובהק כמו ונוס הייתה מבהירה לציבור שמדובר במטבע של סולא ומסייעת בהפצת הבשורה על שובו.
 27צידו האחורי של המטבע זהה לצידו האחורי של מטבע  ,RRC299שהוטבע על-ידי אפיוס קלאודיוס פולכר בשנים  .110-100אלה
שני המטבעות היחידים מתקופת הרפובליקה שעל צידם האחורי מופיעה טריגה; קרופורד מפנה את תשומת ליבנו לכך שאותו אפיוס
קלאודיוס פולכר היה קונסול בשנת  79שבה הונפק המטבע המאוחר.
Swindler 1923, 304; Schilling 1954, 284; Santangelo 2007, 159-160.
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איור  :9ללא שם )מזוהה כסולאני( 81 ,לפנה"ס )(RRC375/2

איור  :10גאיוס נאיביוס באלבוס 79 ,לפנה"ס )(RRC382/1a

המטבעות שהוטבעו באיטליה ,לצד הכתובות והסיפורים מיוון ומאסיה הקטנה ,מלמדים אותנו שדבקותו
של סולא בְּ ֶונוס ,לפחות לצרכים תעמולתיים ,חצתה גבולות גיאוגרפיים והקיפה את כל הזירות המרכזיות שבהן
פעל .העקביות הזו בזמן ובמרחב מעידה שונוס מילאה תפקיד חשוב בתעמולה הסולאנית ,ונראה שסולא היה
הראשון שהשתמש בה בתעמולה פוליטית ברומא עצמה 29.כדי לעמוד על הסיבות שגרמו לסולא לזהות עצמו
דווקא עם ונוס יש לבחון את התכונות שאפיינו את ונוס ואת ההקשרים שבהם נזכרה ,הן בתקופת סולא הן
בתקופות שקדמו לה.

 1.3אם הרומאים
הרומאים ראו באיניאס מטרויה את אביהם הקדמון ,והמיתוס אודות התיישבותו של איניאס באיטליה,
שהחל להתפתח במאות השישית או החמישית ,כבר היה מוכר היטב במאה השלישית .באותה תקופה,

 29אין עדויות חד-משמעיות לכך שסולא ייסד פולחני ונוס חדשים ברומא ,והעובדה הזו הובילה את בולסדון לטעון שלונוס לא
הייתה חשיבות מיוחדת עבור סולא ,למעט אולי ביוון ובאסיה הקטנה ) .(Balsdon 1951, 7, 10אולם מאז שפרסם בולסדון את מאמרו
חל שינוי משמעותי בתיארוך המטבעות שעליהם הוא מבסס את טיעוניו ובזיהוי מקום הנפקתם ,שכנראה היה גורם לו לשקול מחדש
את מסקנותיו .בתקופתו של בולסדון סברו שרוב מטבעות ונוס הסולאניים הוטבעו במזרח ,אולם מאז שאלו זוהו כהנפקות איטלקיות
נראה שאין ספקות לגבי חשיבותה של ונוס בתעמולה הסולאנית בכלל ובאיטליה בפרט .כמו-כן ,התיארוך החדש של הנפקות ונוס
הקדם-סולאניות מצביע על מגמה ברורה של עליית ונוס בתקופתו של סולא .ר' ;Luce 1968, 34 with n. 49; Weinstock 1971, 15-17
 .Keaveney 2005, 98-99; Temelini 2006, 8אצל לוס ניתן למצוא התייחסות ישירה לטענותיו של בולסדון לגבי מטבעות ונוס של
סולא; לגבי תאריכי ההנפקה של המטבעות הקדם-סולאניים ,ר' לעיל אצלי.
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התפשטותה של רומא הובילה לעימותים עם העמים דוברי-היוונית שלחופי הים התיכון ,והקשר לאיניאס שירת
את צרכיהם הפוליטיים של הרומאים :איניאס היה דמות מוכרת בעולם היווני מאז האפוסים ההומריים ,והבלטת
הקשר אליו ואל הטרויאנים אפשרה לרומאים להצדיק את נוכחותם באזור 30.המיתוס המכונן של הרומאים כלל
גם את אפרודיטה-ונוס ,שנחשבה כאימו של איניאס כבר בכתבי הומרוס והסיודוס 31.היוונים ,ששאפו לזכות
בחסדה של רומא המתעצמת ,קיבלו את המיתוס אודות מוצאם הטרויאני של הרומאים ,כפי שמעידות כתובות
יווניות מהמאות השלישית והשנייה ועליהן הקדשות לאפרודיטה ולאיניאס או אזכורים לקשר בין רומא
וטרויה 32.ערים באזור טרויה ,סיציליה ,וצפון-מערב יוון הדגישו מיתוסים מקומיים אודות מקורן הטרויאני
בניסיון לזכות בחיבתם של הרומאים .ערים אחרות התגאו בכך שאיניאס עבר בהן במהלך מסעו וקשר קשרי-
ידידות עם תושביהן ,ונראה שמסעו של איניאס מטרויה לאיטליה התארך מאוד עד שורגיליוס העלה אותו על
הכתב בסוף המאה הראשונה 33.הקשר לאיניאס ולאפרודיטה-ונוס שירת אפוא הן את האינטרס הרומי במזרח הן
את האינטרס של תושבי המזרח מול רומא .בתקופתו של סולא ,שבה הרומאים שלטו ביוון ובאסיה הקטנה,
הקשר הזה היה בלי ספק מוכר היטב לכל הצדדים המעורבים.
זיהויה של אפרודיטה-ונוס כאם הרומאים מסביר את חשיבותה עבור סולא .ככל אם ,ציפו ִמ ֶונוס שתגן על
צאצאיה ,ובכלל זה שתבחר את המנהיג המוכשר ביותר והטוב ביותר עבורם .על-ידי הדגשת הקשר שלו עם ונוס
והצגתה כפטרוניתו ,סולא העביר מסר שהוא המנהיג שונוס מבכרת עבור ילדיה ,מסר שאמור היה לזכותו
בגושפנקא אלוהית למעשיו .הלגיטימציה הזו הייתה חיונית עבור סולא ,שכבש את רומא כדי להשיב לעצמו את
המינוי לפרוקונסול באסיה והוכרז בעיר כאויב הרפובליקה לאחר שיצא לפרובינציה 34.לקראת שובו של סולא
לאיטליה ,יריביו נזקקו לכל התמיכה שיכלו לגייס ,שכן סולא היה מצביא מבריק ומנוסה שחישל את צבאו בשנים
של לחימה ,ולאחר מותו של מאריוס לא היה ברומא מצביא בעל שיעור קומה שיוכל להתמודד עמו .הצגת סולא
כ"מורד ברפובליקה" הקלה על יריביו לגייס תמיכה נגדו ,והוא השקיע מאמץ ניכר כדי להוכיח שאינו מורד אלא
פרוקונסול שפעל בזכות וברשות ,וששלילת סמכויותיו ובכלל זה האימפריום שלו נעשתה שלא כדין.
ייחוס הצלחותיו לאלים הוא אחד האמצעים שנקט סולא כדי להוכיח את הלגיטימציה של מינויו :בכך
ביקש ליצור הרושם שהם מסכימים עם מעשיו ועומדים לצידו ,למרות עמדת השלטון ברומא .האלים כמובן לא
 30ר'  .Gruen 1992, 44-45, 48-50; Cornell 1995, 63-68משיקולים כרונולוגיים ,איניאס לא הוצג כמייסד רומא אלא כמייסדה של
עיר סמוכה ,לאוויניום ,וכאחד מאבות-אבותיו של מייסד רומא רומולוס .העיר לאוויניום זוהתה עם איניאס מימים ימימה ,ולפי
מסורת רומית המוכרת לנו מכתביו של קאסיוס הֵ ִמינָה בן המאה השנייה ,הלה הציב בה פסל של ונוס שהביא עימו מסיציליה .ר'
.Harrison 2003a; Cassius Hemina fr. 7 HRR ap. Rives 2002
Hom., Il. 2.820, 5.311-313; Hes., Theog. 1008-1010.
Wallensten 2010, 274-276.
Harrison 2003a; Wallensten 2010, 274-276.
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31
32
33

היו תומכים במצביא מורד החותר תחת הרפובליקה ,ולכן תמיכתם—ובפרט תמיכתה של ונוס אם

הרומאים—

מצדיקה את טענתו של סולא שהאימפריום שלו חוקי 35.מטבעות ונוס שהטביע סולא בשובו לאיטליה מציגים את
ונוס כאחראית לניצחונותיו ומוכיחים את תמיכתה בו ודרכה את חוקיות המינוי שלו .הנפקה  RRC359שהוזכרה
לעיל מציגה את האלה לצד אטריבוטים המזוהים עם ניצחון צבאי ועם לגיטימציה שלטונית )איור  .(6לצד ראש
ונוס שעל-פני המטבעות מופיע קופידון הנושא כפות תמרים ,שהוחזקו בידי מנצחים בטריומף ונישאו לפניהם
כסמל לניצחון 36.על גב המטבעות מוצגים שני אותות ניצחון ,כד ומטה אוגורים ,והכתובת ,IMPER ITERVM
כלומר "אימפרטור בפעם השנייה" 37.האותות והכתובת מציינים כמובן ניצחון; הכד והמטה הם סמלי אוגורים,
שמטרתם להזכיר שאוגורים נכחו בטקס ההשבעה של סולא לתפקידו ,ולכן האימפריום שלו חוקי 38.ונוס
מקושרת לניצחון בשתי הנפקות סולאניות נוספות :שתיהן מציגות מלפנים את ראש האלה ,ומאחור דמויות ונוס
) (RRC360או ויקטוריה ) (RRC382הנוהגות בביגה ,מרכבת טריומף.
סולא לא היה הראשון שהציג את ונוס לצד סמלי ניצחון :ונוס בביגה הופיעה כבר במאה השנייה על צידם
האחורי של מטבעות של היוליים ושל הממיים ,וניתן לפרש גם את ונוס שעל החרטום כסמל לניצחון ,שכן
מנצחים בקרבות ימיים הסירו את החרטומים מספינות המנוצחים והציגו אותם כשלל 39.עם זאת ,ההנפקות של
היוליים והממיים הציגו את ונוס על גב המטבע בתפקיד משני לאל או לאלה שהופיעו על צידו הקדמי ,לעומת
ההנפקות של סולא שמציבות אותה במרכז ,על פני המטבע .כמו-כן ,נראה שהיוליים והממיים ,שייחסו את
מוצאם לאלה ,השתמשו בדמותה של ונוס בגלל מסורות משפחתיות .לסולא לעומתם לא היה קשר משפחתי

ל ֶונוס 40והשימוש שלו באלה נבע מצורך תעמולתי מסוים :הרצון להוכיח שהפרוקונסולאט שלו מקובל על אם
הרומאים ושהוא היה נציגה הרשמי והנאמן של רומא במזרח ,למרות טענותיהם של יריביו.

App., BC 1.73; Luce 1968, 37; Frier 1971, 586; Keaveney 1983, 60-62, 70; Keaveney 2005, 98-99.

35

 36כפות התמרים סימלו ניצחון ופריון באיקונוגרפיה ההלניסטית ,והן מופיעות לצד ויקטוריה על אחד המטבעות הרומיים הראשונים
) ,(RRC22שהוטבע בין השנים  265-242לפנה"ס .ענפי התמר ,שנותן פרי במשך כל חייו ,סימלו פריון ושפע גם אצל הפיניקים,
וייתכן שהמטרה המקורית של הצגת כפות תמרים בטריומף רומי הייתה לסמל את הניצחון על הפיניקים ואת ההשתלטות על
אוצרותיהם :התיארוך של קרופורד למטבע  RRC22מתאים כמעט במדויק לתאריכי המלחמה הפונית הראשונה ) .(264-241מאז
כפות התמרים הופיעו כאטריבוט של אלות שונות ,ביניהן אתינה-מינרווה ,דאה רומא ,פקס ,ניקה-ויקטוריה ,פורטונה ),(RRC440
וכמובן ונוס )ר' גם מטבעות  RRC419, RRC463נוסף על המטבע של סולא להלן( .ר' רודן .24 ,1999
Syd760-761; RRC359.

37

38

ישנם הסבורים שמטרת סמלי האוגורים הייתה להראות שהאוגוראט שהחזיק סולא ב 88-נלקח ממנו שלא כחוק ) ;Luce 1968, 37
 .(Frier 1971, 598אולם ייתכן שסולא עדיין לא היה אוגור בשנת  (Badian 1968, 26, 38-39; RRC359) 88ולכן אני מציע את ההסבר
שהבאתי לעיל לפי  .Keaveney 2005, 99לסיכום הדיון בנושא ,ראה .Stewart 1997, 170-171

 39הרוסטרא ,בימת הנואמים בפורום ,קושטה בחרטומי ספינות ) ,rostrumברבים  (rostraשנשבו באנטיום בשנת  ,338ומכאן שמה .ר'
“naves Antiatium partim in navalia Romae subductae, partim incensae, rostrisque earum suggestum in foro :Liv. 8.14.12
” ,exstructum adornari placuit, Rostraque id templum appellatumוכן רודן .Richardson 1992, s.v. “Rostra” ;24 ,1999
 40כפי שציינתי לעיל ,לא ידוע לנו על מסורת שקשרה את הקורנלים-רופינים ,אבותיו של סולא ,לוֶ נוס; כמו-כן ,לא ברור שהדמות
שמופיעה על חרטום הספינה בהנפקה  RRC205של פובליוס סולא היא אכן ונוס.
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סולא ייחס ניצחונות לונוס עוד בטרם הנפיק את המטבעות שהזכרתי לעיל .אחד משני אותות הניצחון
שהקים סולא בכיירוניאה בשנת  86הוקדש לשלישיה מרס ,ויקטוריה ,וּ ֶונוס; 41שני הראשונים קשורים למלחמה
ולניצחון והופעתם על כתובת ניצחון נראית טבעית ,אולם מפתיע למצוא אזכור של ונוס בהקשר הזה .הכתובת
הוצבה אמנם ביוון ,אבל נראה שהייתה כתובה לטינית ולא נועדה ליוונים אלא לרומאים דווקא 42.במקרה כזה,

קיבני מסביר שהשילוב בין מרס לונוס הזכיר לרומאים את מוצאם ,וייחוס הניצחון ל ֶונוס העביר את המסר שאם
הרומאים מסייעת לסולא משום שהיא סומכת עליו שיגן על בניה ,מסר שבעזרתו ביקש סולא לזכות בלגיטימציה
בעיני הרומאים 43.תהא השפה שבה נכתבה הכתובת אשר תהיה ,הקדשת ניצחונות ל ֶונוס לא הייתה תופעה נפוצה
בימי סולא ,וכפי שנראה בהמשך ,ייתכן שההחלטה לכלול את שם האלה בכתובת הושפעה ממסורות מקומיות.
אפרודיטה שימשה את סולא גם בפנייתו אל היוונים .אהבתה של ונוס-אפרודיטה אל בנה הטרויאני
איניאס הייתה מוכרת ביוון ובעולם ההלניסטי בזכות האיליאדה ,ועל-ידי שימוש בדמויותיהם יכלו הרומאים
להוכיח את הקשר בינם לבין טרויה 44.סולא לא היה הרומאי הראשון שעשה שימוש פוליטי בקשר הזה:
במלחמה הפונית הראשונה הצליחו הרומאים להעביר את אנשי העיר סגסטה ) (Segestaשבסיציליה לצידם,
בזכות האמונה שהן הרומאים הן הסגסטים הם צאצאי איניאס 45.בראשית המאה השנייה תיאר את עצמו
הפרוקונסול פלאמינינוס כצאצא של איניאס בכתובות שהקדיש ביוון לכבוד ניצחונותיו ,ובולסדון מעיר שייתכן
שביוון נהוג היה לפנות אל מצביאים רומאיים כאל צאצאי אפרודיטה 46.אחד הביטויים של הקשר הזה הוא היחס
המיוחד שמצביאים רומאים העניקו לעיר טרויה; בפרט סולא ,שלא הסתפק בלהשיב לעיר את חירותה ,אלא אף
סייע לתקן את הנזקים שגרם יריבו פימבריא.

47

Plut., Sull. 19.5.

41

 42כך  ,Keaveney 1983, 61 n. 84; MacKay 2000, 174-175; Keaveney 2005, 80לעומת  Camp 1992, 448 n. 16הסבורים ששתי
הכתובות נכתבו יוונית .זו סוגיה מעניינת :פלוטרכוס מזכיר שני אותות ניצחון שהוצבו בכיירוניאה ,אחד שהוקדש לשלושת האלים
ואחר שהוקדש לגבורתם של שניים מתושבי העיר ,ומציין במפורש שהאות השני נכתב יוונית ) .(Plut., Sull. 19.5לא הייתה סיבה
לציין זאת לולא היה מדובר בעניין יוצא-דופן ,שכן כתובות אחרות של סולא ושל מצביאים רומיים אחרים ביוון נכתבו על-פי רוב
לטינית .מקיי מוסיף שהכתובת היוונית שמצאו קמפ ושות' לא הוצבה על-ידי סולא אלא על-ידי בעלי-בריתו המקומיים; ר' MacKay
 .2000, 168-174מצד שני ,בטקסט אחר ) (De fort. Rom. 4פלוטרכוס מציין שכינויו היווני של סולא ,אפפרודיטוס ,הופיע על-גבי
אותות הניצחון )בלשון רבים( בכיירוניאה )" ,τὰ παρ᾽ ἡμῖν ἐν Χαιρωνείᾳ τρόπαιαאותות הניצחון שאצלנו בכיירוניאה"( ,והיות
שסולא לא השתמש בכינוי הזה בלטינית ניתן להסיק מכך ששני האותות נכתבו יוונית.
Keaveney 1983, 61-62; Keaveney 2005, 80.
Hom., Il. 5.311 ff., 5.370 ff.; Weinstock, 1971, 16 n. 5; Keaveney 1983, 60.
Weinstock 1971, 16.
Plut., Flam. 12.6-7; App., BC 1.97; Balsdon 1951, 8.

43
44
45
46

 47יש לציין שהטרויאנים הצהירו על תמיכתם בסולא וסירבו לאפשר לפימבריא להיכנס לעיר ,כך שיחסו האוהד של סולא כלפיהם לא
נבע אך ורק ממניעים דתיים .ר' .Weinstock 1971, 16 n. 6; Keaveney 2005, 95, 191
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כפי שציינתי לעיל ,האזכור לקשר המוקדם ביותר בין סולא לאפרודיטה ולאיניאס הוא הסיפור של
אפיאנוס על ביקור סולא באוראקל ביוון ,כנראה בדלפי ,בשנת  87או  48.86האוראקל הזכיר את מחויבותה של
אפרודיטה לצאצאי איניאס והורה לסולא לשלוח גרזן אל מקדשה באפרודיסיאס .סולא עשה זאת ואף צרף לגרזן
כתובת שתיארה כיצד האלה נגלתה לו בחלום ולחמה לצידו .דברי האוראקל סייעו לסולא ליצור ביוון את הרושם
שהוא חביבה של אפרודיטה ,והכתובת והגרזן מילאו אותו תפקיד באסיה הקטנה .אם הסיפור אמיתי—ולא
הומצא בדיעבד על-ידי סולא ותומכיו—משתמע ממנו שסולא שלח את הגרזן בעודו ביוון ,כחלק מקמפיין
תעמולתי שניהל באסיה הקטנה ושמטרתו הייתה להכשיר את הקרקע לקראת הגעתו לאזור בעתיד.
סולא הפנה את התעמולה האפרודיטיאנית שלו באסיה הן נגד מיתרידאטס הן נגד מצביאים רומיים
מתחרים .באסיה הקטנה ,לצאצא של איניאס הייתה לגיטימציה להתערב בעניינים המקומיים ,שמקורה
בדומיננטיות הטרויאנית באזור בתקופה עתיקה יותר" ,זכות היסטורית" שמצביאים רומאים במזרח אהבו
להדגיש 49.סולא נזקק ללגיטימציה הזו כדי לגייס תמיכה מקומית מול מיתרידאטס .אלא שמלך פונטוס לא היה
אויבו היחיד של סולא ,שהוכרז ברומא כאויב המולדת וידע שמצביאים אחרים מתחרים איתו על הפיקוד
במזרח—תחילה מאריוס ,ואחר-כך פלאקוס ופימבריא שאף הגיעו למזרח עם לגיונותיהם .הקשר בין סולא
לאפרודיטה נועד להבהיר לתושבי יוון ואסיה הקטנה שמבין כל הרומאים צאצאי-איניאס סולא הוא זה שזכה
בחיבתה של אפרודיטה ,ולכן הוא הנציג הלגיטימי של רומא ועליהם לתמוך בו 50.מכאן שאפרודיטה שימשה את
סולא להשגת לגיטימציה לפעולותיו במזרח ,אותו תפקיד שמילאה עבורו ונוס באיטליה.

51

סולא פרסם את הקשר שלו לאפרודיטה גם באמצעות הכינוי אפפרודיטוס ,שהעיד על חיבתה של האלה
אליו .הכינוי הוכר רשמית בידי הסנאט לאחר ניצחונו של סולא ) ,(82-81והוא מוזכר בשני מכתבים רשמיים של
סולא לסטראטוניקאה משנת  81ובמכתב נוסף לאי ק ֹוס באותה שנה 52.ייתכן שהכינוי היה בשימוש כבר לפני כן:
פלוטרכוס מספר שהופיע על אחד מאותות הניצחון בכיירוניאה כבר בשנת  ,86ועדותו כנראה מהימנה כיוון
שהאותות עדיין ניצבו במקום בתקופתו והוא יכול היה לראותם במו-עיניו 53.אולם בהעדר עדויות נוספות
לשימוש של סולא בכינוי אפפרודיטוס לפני הכרזתו הרשמית ,הועלתה השערה שהכינוי נוסף לכתובת הניצחון

 ;App., BC 1.97 48אשר לתיארוך הביקור ,ר' עמ' .10
Schilling 1954, 294-295; Weinstock 1971, 16 n.5; Santangelo 2007, 212-213.

49

 .Balsdon 1951, 10 50כפי שכבר ציינתי בהערה  47לעיל ,סולא הצליח לשכנע בכך את אנשי טרויה.
 51נראה שהחיפוש של סולא אחר לגיטימציה להתערבות רומית במזרח לא תם עם שובו לאיטליה .לאחר שמונה לדיקטטור ,סולא
חידש את מסורת המשחקים הטרויאניים ) ,(lusus Troiaeתרגילי פרשים שבוצעו על-ידי צעירים מבני-האצולה ,ואפשר שעשה זאת
כדי לחזק את האמונה אודות מוצאם הטרויאני של הרומאים ולהצדיק את נוכחותם במזרח .ר' Keaveney 2005, 149; Weinstock
.1971, 88
 52ר'  ,App., BC 1.97והערה  23לגבי המכתבים.
Plut., Sull. 34.2, De fort. Rom. 4.
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53

מאוחר יותר ,על ידי סולא עצמו או על-ידי אנשי כיירוניאה .ההשערה הזו אינה משכנעת בעיני ,שכן קשה
להאמין שסולא המציא כינוי יש מאין ואז דרש מהסנאט להכיר בו ככינויו הרשמי ,וסביר יותר להניח שהשתמש
בכינוי אפפרודיטוס עוד לפני כן 54.באופן כללי מתקבל על הדעת שמכתבים שכתב סולא לאחר שמונה
לדיקטטור נשמרו בקפידה רבה יותר ,וזהו הסבר אפשרי לכך שאין ברשותנו מכתבים סולאניים שבהם מופיע
הכינוי אפפרודיטוס לפני שנת .81
נוכחנו אפוא שסולא החל להשתמש באפרודיטה בתעמולתו במהלך שהותו ביוון .זיהוים של הרומאים
כצאצאי אפרודיטה והתועלת שניתן היה להפיק מכך היו סיבה טובה לעשות כן ,וסיפור האוראקל והגרזן של
אפיאנוס ,אם אכן התרחש ,מתוארך גם הוא לאותה תקופה .ונוס מילאה תפקיד מרכזי בתעמולה של סולא כלפי
עמי איטליה כבר מהרגע הראשון—בשנים  ,84-83לפני שהחלו הקרבות באיטליה ואף בטרם נחת בה סולא—

תפקיד שהתפתח מהזיקה החזקה של סולא לאפרודיטה במזרח .כפי שנראה מיד ,ונוס הסולאנית כללה מאפיינים
חדשים שאת הופעתם ניתן להסביר אך ורק בהשפעה של גלגולים מזרחיים של אפרודיטה על סולא.

 1.4השפעות מזרחיות על אפרודיטה והתעצבותה של אלה מנצחת
תפקידיה של ונוס ברומא היה מגוונים למדי :היא הייתה אלת התשוקה והפיתוי מחד ואחראית ,כונוס
ורטיקורדיה ,על צניעותן של נשים מאידך; שמה נקשר בחגיגות הבציר )וינאליה רוסטיקה( ואפילו במערכת
הביוב העירונית של רומא 55,וכבר ראינו שהיא נחשבה לאם הרומאים ומגינתם .מלחמה ,לעומת זאת ,הייתה
תחום זר לונוס .סטייפלס אמנם משערת שפולחן ונוס אובסקוונס היה קשור למלחמה ,אולם היא מסתמכת על
עדותו האנאכרוניסטית של המדקדק בן המאה הרביעית לספירה סרוויוס ,שלפיה האלה סייעה למייסד הפולחן
במלחמתו בסאמניטים .הסיבה הזו אינה מוזכרת כלל אצל ליוויוס המוקדם יותר ,שמרמז דווקא על קשר של
הפולחן לנאמנות נשית.

56

משום כך מפתיע שונוס של סולא מוזכרת לעתים קרובות דווקא בהקשרים מלחמתיים .סולא הקדיש לה
את אות הניצחון בכיירוניאה וציין את הכינוי אפפרודיטוס בכתובות ניצחון שלו ,חלם על אפרודיטה חמושה
שסייעה לו בקרב ,והעניק גרזן למקדשה באפרודיסיאס .הנפקות ונוס מהמחצית השנייה של שנות השמונים
 54בולסדון מעלה את הסברה שסולא עדכן את הכתובת בשלב מאוחר יותר ) ;(Balsdon 1951, 10מקיי מפקפק בכך ,אולם בעצמו
מציג השערה מרחיקת-לכת לפיה אנשי כיירוניאה הם אלה שהוסיפו את הכתובת ) .(MacKay 2000, 176-177איש מהם אינו מביא
דוגמאות למקרים אחרים—שאולי באמת התרחשו—שבהם עודכנו כתובות על אותות ניצחון.
 55ונוס קלואקינה ) Cloacinaאו  (Cluacinaמופיעה בהנפקות  RRC494/42-43משנת  42ומוזכרת אצל פליניוס ,שמצביע על הדמיון
המילולי בין  cluacinaל) cluere-טיהור( ,ומציין שענף ההדס ,השיח של ונוס ,שימש בטקסי טיהור ) .(Plin., HN 15.36עם זאת ,לא
ברור כיצד נוצר הקשר בין ונוס לביוב ואם היה מוכר כבר בתקופתו של סולא .ר' ”.Richardson 1992, s.v. “Cloacina, Sacrum
 56ר'  .Serv., Aen. 1.720; Staples 1998, 113-114עלינו לזכור שסרוויוס הכיר את ונוס של האינאיס ,שבגלל החידושים של סולא
וממשיכיו הייתה שונה מאוד מונוס של המאה השלישית לפנה"ס .ליוויוס מציין שהבנייה מומנה באמצעות קנסות שהוטלו על נשים
נואפות ).(Liv. 10.31.8-9
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מציגות את האלה לצד סמלים של מלחמה או ניצחון צבאי ,כמו מרכבת טריומף ) ,RRC360איור ,RRC382/1 ;8
איור  ,(10זר ניצחון ) ,(RRC376וכפות תמרים ,אותות ניצחון ,והכתובת  IMPER ITERVMשמציינת את
הכתרותיו של סולא בידי חייליו לאחר הניצחון ) ,RRC359איור  57.(6כפי שמעידות ההנפקות הללו ,סולא יצר
את הקשר בין ונוס לניצחון צבאי ,קשר שהלך והתחזק בהמשך המאה הראשונה .ונוס אמנם הופיעה לצד מרכבת
טריומף וחרטום ספינה—שניהם סמלים שמזוהים עם ניצחון—כבר על-גבי מטבעות רומיים מהמאה השנייה,
אולם מדובר בהופעות בודדות שהוגבלו לצידו האחורי של המטבע .הופעתה של ונוס אך ורק בהנפקות של
היוליים-קיסריים והממיים-גלריים מעידה כנראה שנבחרה בגלל המסורת המשפחתית ולאו דווקא בגלל
ההקשרים הצבאיים או המנצחים שלה 58.גם אם חלק ממטבעות ונוס של המאה השנייה הונפק לציון ניצחונות,
הקרדיט על הניצחון הוענק בודאי לאל שדיוקנו התנוסס על פני המטבע יותר מאשר לדמות ונוס הזערורית שעל
צידו האחורי .החידוש המשמעותי ביותר בעיני של סולא במטבע  RRC359הוא אופיים של אטריבוטי הניצחון
שמוצגים לצד ונוס .חרטומי הספינות ומרכבת הטריומף היו חלק מחגיגות הניצחון בעיר רומא ,זמן רב לאחר
שהקרב הסתיים ,והם קשורים אמנם לניצחון אבל מנותקים מהמלחמה עצמה .לעומתם ,אותות הניצחון והקריאה
אימפרטור מאפיינים את חגיגות הניצחון של החיילים ממש בסיום הלחימה ,עדיין בשדה הקרב .התוספת הזו
מבשרת על שינוי באופן שבו תפשו הרומאים את תפקידה של ונוס :לפני סולא ,ונוס נחשבה למגינת רומא לצידו
של מרס ,אולם האחרון נחשב כמי שמסייע לרומאים בשדה הקרב וּלְ ֶונוס היה תפקיד הגנתי בעיקר 59.לעומתה,
ונוס המנצחת של סולא לא חיכתה שהמצביא ישוב לעיר ,אלא יצאה איתו לשדה הקרב ,לחמה לצידו )כפי
שמשתמע גם מהחלום שמזכיר אפיאנוס( ,וזכתה שאותות הניצחון יוקדשו לה.
אף שונוס לא נחשבה אלה לוחמת ברומא הטרום-סולאנית ,מחוץ לאיטליה התקיימו הקשרים מלחמתיים
של אפרודיטה כבר מאות שנים לפני סולא ,ונראה שהלה נחשף אליהם במסעותיו והושפע מהם .אפרודיטות
חמושות הוצגו החל מסוף מהמאה החמישית בספרטה ,קיתרה ,קורינתוס ,אפידאורוס ,וגם באפרודיסיאס.

60

בסמירנה ובפרגמון שבאסיה הקטנה ,כמו גם בארגוס שביוון ,כונתה אפרודיטה מביאת הניצחון ),(ἡ νικηφόρος

 57למשמעותן של כפות התמרים ,ר' הערה  ;36לאופן שבו הוענק התואר אימפרטור ר'  .Momigliano and Cornell 2003מטבע נוסף
מציג את בן-לווייתה הקבוע ,קופידון ,כשהוא מנפץ חזיז ברק על ברכו ) .(RRC352/2לפי לוס ,חזיז הברק היה טיפוס נפוץ במטבעות
המאריאנים ,ובהסתמך על תיארוך מטבע קופידון לשנת  83הוא סבור שמדובר בתגובה של תומכי סולא .לפי קרופורד המטבע משנת
 ,85ואם התיארוך הזה נכון לא ייתכן שמדובר במטבע סולאני ,שכן הוטבע ברומא כשסולא שהה באסיה הקטנה .לסוגית התיארוך ר'
.Luce 1968, 37-38; RRC352/2
 58לגבי הופעתה-לכאורה של ונוס בהנפקה  RRC205של פובליוס סולא שנת  ,151ר' עמ' .6
Schilling 1954, 207-208; Temelini 2006, 7 n. 34.

59

 60ר'  .Schilling 1954, 290-291; Flemberg 1995, 109-110, 117-119; Marcovich 1996, 48; Budin 2010, 82-96פאוסניאס מתאר
פסלי אפרודיטה חמושה בספרטה ) ,(Paus., 3.15.10, 3.23.1אולם ייתכן שאין בייצוגים הספרטניים להעיד על הקשר מלחמתי כללי
של האלה; ר' .Pirenne-Delforge and Motte 2003
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אולי בהשפעת אלות לוחמות מזרחיות 61.השירה והאיקונוגרפיה היווניות המוקדמות מקשרות את אפרודיטה
למלחמה דרך קרבתה לארס .באיליאדה אפרודיטה היא אחותו של אל המלחמה והם משתפים פעולה בשדה
הקרב לעתים מזומנות ,גם אם לא תמיד בהצלחה ,והתיאוגוניה מציינת ילדים משותפים שלהם 62.אמפורה
מנקסוס ,העדות הארכיאולוגית המוקדמת ביותר שמציינת את השם אפרודיטה ,מציגה את אפרודיטה ואת ארס
בכרכרה כזוג נשוי ,כמו גם חרסים מהמאות השישית והחמישית.

63

הייצוגים הלוחמים של אפרודיטה אינם מעידים בהכרח על השתתפות פעילה במלחמה :ייתכן שהם
הגנתיים בעיקר ,כפי שאם מגינה על ילדיה 64,וייתכן שהקרבה לאל המלחמה ארס היא שיצרה את המאפיינים
המלחמתיים באיקונוגרפיה של האלה )אם כי ניתן גם לטעון שהמאפיינים המלחמתיים הם שהובילו לתיאור
מאַרס השב משדה הקרב ולכן מעיד
אפרודיטה כקרובה לארס( ,או שהנשק שבידי אפרודיטה הוא הנשק שפרקה ֶ
יותר על כוחה של אפרודיטה כמפתה מאשר כלוחמת 65.הקרבה בין אהבה ומלחמה עשויה גם להיות קשורה
בטקסי מעבר :התבגרותם המינית של גברים התרחשה פחות-או-יותר באותו הזמן שבו הם הפכו ללוחמים ,ולכן
טבעי שלאלה המזוהה ביותר עם מיניות היו גם מאפיינים מלחמתיים; ייתכן גם שבדומה לאלות מזרחיות אחרות,
אפרודיטה היא אלה שמגדירה את הציפיות מאדם בוגר בחברה דאז :גברים מצופים להלחם ,נשים ללדת.

66

הסבר נוסף לשילוב בין אהבה למלחמה שמתקיים באפרודיטה-ונוס הוא שהאלה אחראית על איחודים בין
גורמים שנבדלים זה מזה במהותם ,למשל ,מבחינה פוליטית ,חברתית ,או מגדרית )יחסי מין בין גברים לנשים
נחשבו ביטוי לכוחה המאחד של האלה( 67.תוצאה אפשרית של ניצחון במלחמה היא איחוד )לעתים בכפייה( בין
קבוצות פוליטיות או אתניות שונות ,מה שאולי תרם לזיהויה של ונוס עם ניצחון 68.מלחמה ואהבה מהוות גם הן
ניגוד ,ואולי מתבקש שהאלה האחראית על איחודים תאחד תחת סמכותה את שתיהן.

Paus. 2.19.6 with Farnell 1896, 654; Weinstock 1957, 228-229 n. 104.

61

 62ר' ) Hom., Il. 5.353 ff.בשורות שלפני-כן מובהר שאפרודיטה אינה מצטיינת בלחימה( ,וכן ;21.410 ff.
.975-978
 .Farnell 1896, 654; Marcovich 1996, 48 63הקשר בין שני האלים נשמר גם אצל הרומאים ,שהחשיבו את ונוס ומרס להוריהם
הקדמונים ,מרס כאביו של רומולוס וונוס כאימו של איניאס ,אולם מבלי לייחס לוֶנוס השתתפות פעילה בקרבות .ר' Weinstock
.1971, 124-128; Temelini 2006, 7 n. 34
Hes., Theog. 933-937,

Pirenne-Delforge and Motte 2003.
Flemberg 1995, 112-115.
Gordon 2002; Pironti 2005, 191.
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 .Plin., HN 15.36; Staples 1998, 100-101; Scheid 2003; Budin 2010, 81 67לאפרודיטה יוחסה גם שליטה על איחודים מיניים בין
אלים ובני-תמותה ,ר' .Hymn. Hom. Ven. 34-39, 45-52
 68סטייפלס מצטטת את אולוס גֶלִ יוס שמספר שניצחונות שזיכו באובטיו ) (ovatioולא בטריומף יוחסו לוֶנוס ולא למרס .בדרך-כלל
מדובר בניצחונות קלים ומהירים ,שיש בהם פחות "מלחמה" ויותר "ניצחון" .עם זאת ,עלינו לזכור שגליוס כתב במאה השנייה
לספירה ,ושבהחלטה להעניק למצביא אובטיו ולא טריומף היו מעורבים גם שיקולים אחרים .ר' Gell., NA 5.6,21-22; Staples 1998,
.101
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במהלך שהותו במזרח ,סולא נחשף לגרסאות לוחמות מקומיות של אפרודיטה שהשפיעו על האופן שבו
תפש את ונוס והיוו ככל הנראה את הבסיס לדמות ונוס הלוחמת שמופיעה במטבעותיו 69.הראשונה היא
אפרודיטה מאפרודיסיאס ,שלה הקדיש סולא גרזן לאחר שנתגלתה לו בחלום במלוא חימושה ,וכבר ציינתי
שבאפרודיסיאס היו פסלים של אפרודיטה חמושה שמעידים על פולחן מקומי בעל אופי מלחמתי .הגרזן ששלח
סולא היה סמל מלחמתי מוכר בפולחן המקומי לאפרודיטה ,ואדון בו בהרחבה בפרק אודות בלונה )עמ' .(61

70

ייתכן שהמאפיינים המלחמתיים השתמרו באפרודיטה מאפרודיסיאס בגלל מיקומה באסיה הקטנה ,שבה אלות-
פריון לוחמות ,כמו מא הקפדוקית ,היו פופולאריות .אולם מדוע בחר סולא לשלוח את הגרזן לאפרודיסיאס
דווקא? המקדש העירוני לאפרודיטה היה מוכר היטב בקאריה עוד לפני זמנו של סולא; 71הזהות בין ונוס לבין
האלה המקומית יצרה זיקה בין הרומאים לבין המקומיים ,שהעניקה לראשונים לגיטימציה להתערב בנעשה
באזור וסייעה להם בגיוס תמיכתם של האחרונים .הרומאים פעלו באופן דומה במלחמה הפונית השנייה,
כשהדגישו את הקשר שלהם למקדש אפרודיטה בהר אריקס ,ואף העבירו לצידם את אנשי העיר סגסטה
שבסיציליה הודות לאמונה משותפת במוצא מאפרודיטה ומאיניאס 72.סולא הבין אפוא ששליחת הגרזן תהדק את
הקשר שלו לפולחן אפרודיטה המקומי ותקנה לו את תמיכת תושבי העיר והאזור ,ואפשר שהייתה לכך גם
משמעות מעשית יותר .נראה שאפרודיסיאס הייתה אחת הערים הנאמנות לרומאים במהלך הכיבוש המיתרידאטי,
ואף פנתה לקווינטוס אופיוס בבקשת סיוע נגד מלך פונטוס; הגרזן עשוי אפוא להיות מסר מעודד מסולא
לתושבי העיר ,המסמן שהוא בדרכו לאזור 73.ייתכן שדברי האוראקל הם סיפור שהמציאו סולא או תומכיו כדי
להצדיק את שליחת המתנה.

74

אפרודיטה שנייה מוזכרת בהקדשה שצורפה לאות ניצחון בכיירוניאה ,שבה מופיע שמה לצד שמותיהם
של ארס וניקה—וליתר דיוק ,ונוס ,מרס ,וויקטוריה ,שכן הכתובת נכתבה לטינית ככל הנראה 75.כבר ציינתי
שאזכור שמה של ונוס על-גבי אות ניצחון הינו יוצא דופן ,ושניתן להסבירו ברצונו של סולא להפיץ בקרב
הרומאים שונוס היא פטרוניתו ,כדי לזכות בלגיטימציה שמעניקה תמיכתה של אם הרומאים .אולם מדברי

Flemberg 1995, 117-118; Plantzos 1999, 68-69; Hölscher 2004, 61-63; Budin 2010, 82-96; Pironti 2010, 122-125.
Schilling 1954, 289-292.
MacDonald 1991 ap. Welch 1998, 556 n. 18.
Schilling 1954, 294-295; Weinstock 1971, 16; Santangelo 2007, 212-213.
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70
71
72
73

שצמן ;Schilling 1954, 289-292; Sherwin-White 1976, 13 with n. 76; Reynolds 1982, doc. 3 ap. MacKay 2000, 191 n. 97
389-392 ,1989; Santangelo 2007, 212-213.
 74קיבני ) (Keaveney 1983, 60 n. 78מייחס את ההשערה הזו לבולסדון ,אולם אף שהשערה כזו תואמת את רוח מאמרו של האחרון
היא אינה מופיעה בו ,לפחות לא באופן מפורש ובהחלט לא במראה המקום שקיבני מציין ) .(Balsdon 1951, 9כמובן ,אם ההנחיה
לשלוח גרזן לאפרודיסיאס אכן ניתנה על-ידי האוראקל וסולא מילא אותה כלשונה ,רואי לבחון מה היה האינטרס של דלפי
באפרודיסיאס; אולם זהו נושא למחקר אחר.
 75ר' הערה .42
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פלוטרכוס משתמע שהיו אותות ניצחון כתובים יוונית שהעמיד סולא לאחר ניצחונותיו על מיתרידאטס,
בכיירוניאה ובמקומות אחרים ,ושעליהם הופיע הכינוי אפפרודיטוס 76.הכתובות ביוונית מעידות שסולא ביקש
לפנות גם לקהל המקומי ,ונראה שהייתה לו סיבה טובה .סולא הוכרז ברומא כאויב המדינה ,ולכן לא קיבל כסף
ואספקה מאיטליה והיה תלוי במקומיים למימון מלחמתו ולכלכלת צבאו 77.פלוטרכוס מספר על העלויות
האדירות של המצור על אתונה ועל חששו של סולא מפני הרעב והמחסור הצפויים לצבאו; סכנת הרעב הייתה
כה מוחשית בעיני סולא ,שהוא העדיף להעביר את צבאו מאטיקה לבויאוטיה הפורייה יותר ,אף שידע
שבמישוריה יש לפרשי מיתרידאטס יתרון על-פני חיילי הרגלים שלו 78.לכן ,סביר מאוד שסולא ניהל "קמפיין
תעמולתי" כדי לעודד את המקומיים לסייע לו באספקה ואולי אף להצטרף לצבאו.
מדוע סולא בחר דווקא באפרודיטה כ"מובילת הקמפיין" שלו בבויאוטיה? ראשית ,נוכחנו שהזיהוי עם
אפרודיטה היה טבעי עבור מצביא רומאי ביוון 79.בנוסף ,ייתכן שבאזור בויאוטיה עבדו גרסא לוחמת של האלה.
ההשערה הזו הועלתה על-ידי פארנל וצוטטה על-ידי בולסדון 80,אולם כיוון שאיש מהם אינו מביא לכך סימוכין
או מציין מה הביא אותו לחשוב כך ,אציע הסבר משלי .העיר הגדולה בבויאוטיה הייתה תבאי ,שלפי אחת
המסורות נוסדה על-ידי קדמוס 81.הסיודוס מספר שקדמוס נשא לאישה את הרמוניה ,בתם של אפרודיטה וארס,

82

כך שבתקופת סולא הקשר בין אפרודיטה לאל המלחמה היה מוכר היטב בבויאוטיה .הקשר הזה מרמז על פן
מלחמתי של אפרודיטה המקומית ,אבל גם אם לא היה כזה ,מבחינת סולא מדובר בסיבה טובה להזכיר את
אפרודיטה לצד ארס בכתובת הניצחון שלו :הפגנת כבוד לפולחנים המקומיים הייתה דרך טובה לזכות באמון
התושבים; סולא עשה זאת מספר פעמים וייתכן שזו אחת מהן 83.השערה נוספת שלי לגבי מקורה של כת לוחמת
של אפרודיטה בבויאוטיה קשורה גם היא בקדמוס .לפי מיתוס יווני מהתקופה הקלאסית ,מוצאו של קדמוס
מהעיר צור ,והרודוטוס אף מייחס לו ,כנראה בטעות ,את הפצת הכתב האלפביתי הפיניקי ביוון 84.תבאי ככל
הנראה לא נוסדה על-ידי הפיניקים ,אולם מקובל לשער שעצם קיומו של מיתוס כזה מעיד על קשר עתיק בין
תושביה לאחרונים .ההשערה הזו נתמכת על-ידי גילוי טבעות חותם פיניקיות בתבאי וזיהוי השם קדמוס עם

Plut., Sull. 34.2; Plut., De fort. Rom. 4
Frier 1971, 586-587.
Plut., Sull. 12.3-5, 15.3.

76
77
78

 79ר' אודות פלאמינינוס בעמ' .15
Farnell 1896, 655; Balsdon 1951, 9.
Aesch., Sept. 1.1; Berman 2004.
Hes., Theog. 937, 975-978.

80
81
82

 83למשל ,כששלח את הגרזן לאפרודיסיאס ) ,(App., BC 1.97או כשהקדיש מעיינות מרפא לדיאנה בהר טיפאטום לאחר שניצח שם
את נורבאנוס ).(Vell. Pat. 2.25.4
Hdt. 2.49.3, 5.58-61; Eur., Phoen. 613.
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84

השורש השמי ק.ד.ם 85.קשר כזה חשף ככל הנראה את אנשי תבאי נחשפו לפולחן עשתורת ,האלה-האם
הפיניקית ,שהייתה המקור לאפרודיטה היוונית ואלה לוחמת מובהקת 86.ייתכן שהמאפיין האחרון ,שטושטש
בספרות היוונית ,נשמר אצל אנשי תבאי הודות לקשר בינם לבין הפיניקים.

87

שני פולחני אפרודיטה שנסקרו לעיל ,באפרודיסיאס ובכיירוניאה ,הם דוגמא לפולחנים של אפרודיטה
לוחמת שאליהם נחשף סולא .הגרזן וכתובת הניצחון מעידים שסולא הכיר את ההיבט הלוחם של האלה ואף
השתמש בו בתעמולתו במזרח .בשובו לאיטליה ,סולא הוסיף ל ֶונוס מאפיינים לוחמים שעדיין לא היו מוכרים
בחצי-האי לפני כן .הופעתה הראשונה של ונוס החדשה )מטבע  (RRC359היא המלחמתית ביותר ,כיוון שהיא
מציגה אותה לצד סמלים מובהקים של שדה הקרב ,אותות הניצחון והכתובת  .IMPER ITERVMההנפקות
הסולאניות הבאות מציגות גם הן ונוס מנצחת ,אבל לצד סמלים שלקוחים מטריומף ולא משדה הקרב ,כמו
מרכבה או זר דפנה .כפי שנראה מיד ,הריכוך ההדרגתי של המאפיינים המלחמתיים של ונוס המנצחת מקביל
לשינוי במסר התעמולתי של סולא לתושבי איטליה.

 1.5אלה כל-איטלקית ומסר של פיוס
לקראת שובו לאיטליה ב 83-פעל סולא לגייס את האיטלקים לצידו .עוד ב 85-הודיע שלא יפגע בזכויות
האזרחים החדשים ,ולאחר הגעתו חתם על הסכם עם חלק מהעמים האיטלקיים 88.היות שסולא התנגד להענקת
אזרחות רומית לעמי איטליה בטרם יצא למזרח ,היה לו חשוב להבהיר להם ששינה את דעתו מאז כדי לשכנעם
לתמוך בו ולהלחם לצידו 89.באותה תקופה ,סוגיית האזרחות שבעטיה פרצה מלחמת בעלות-הברית טרם נפתרה,
ואיטלקים רבים המתינו לקבלת האזרחות הרומית המובטחת .העיכובים בתהליך רישום האזרחים ,למרות
הבטחותיו של הקונסול קינא 90,בודאי לא הזיקו לסולא אולם הכריחו את קינא להוכיח את רצינות כוונותיו.
החשיבות הרבה שייחסו האיטלקים לעניין הובילה הן סולא הן את יריביו להתייחס אליו בתעמולתם.
המטבעות הקינאניים כללו מוטיבים רבים שהיו מוכרים בכל איטליה :אלים כמו סטורנוס ,בכחוס,
הרקולס ,והדיוסקורים ,ודמויות אגדתיות כמו הנשים הסַ בּיניות ,טיטוס טאטיוס ,ונומא פומפיליוס 91.טאטיוס
היה מנהיג הסבינים שלחמו ברומאים לאחר שהאחרונים חטפו את נשיהם ,ובהסכם השלום שנחתם בתום

Edwards 1979; Porada 1981; Schachter 1985, 143-152; West 1997, 58, 442, 448-450; Berman 2004, 15-18.
Hdt. 1.105.2-3; Wright 1901, 448; Flemberg 1995, 110-111; Marcovich 1996, 45-51; Niehr 2002.
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 87מעניין יהיה להשוות זאת לאופן שבו הושפע הפולחן ברומא מהמיתוס על מוצאם הטרויאני של הרומאים.
 88שצמן .388 ,393-394 ,1989
89
.שצמן Scullard 1959, 77; 393-394 ,1989
App., BC 1.68; Scullard 1959, 68; Badian 1964, 223; Rowland 1966, 408; Frier 1971, 589-590.
Rowland 1966, 407-409, 416-417.
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90
91

המלחמה נקבע כי רומולוס וטאטיוס ישלטו ברומא במשותף; 92נומא פומפיליוס ,ממוצא סביני גם הוא ,מלך
ברומא אחרי מות רומולוס .רולנד מפרש את השימוש בדמויות הסביניות כניסיון קינאני לשלוח מסר מפייס לעמי
איטליה :הדמויות הללו סימלו את שיתוף פעולה בין הרומאים לסבינים והמחישו שניתן להגיע לעמדה בכירה
ברומא גם מבלי להיות רומאי מלידה .בכחוס ,הרקולס ,והדיוסקורים הם מוטיבים כל-איטלקיים נוספים שהופיעו
על מטבעות הקונפדרציה האיטלקית בזמן מלחמת בעלות-הברית .אנשי קינא השתמשו בקשר ההיסטורי בין
הרומאים לאיטלקים כדי להפגין את מחויבותם לעניין האיטלקי וכדי להעביר מסר של פיוס ודו-קיום בניסיון
לגייס את תמיכת האיטלקים מול סולא.

93

ונוס הייתה מוכרת היטב באיטליה כולה ולא רק בקרב הרומאים 94,שלמעשה היו בין האחרונים שאימצו
את פולחנה .הפופולאריות שלה סייעה לסולא להעביר את מסריו לכל עמי איטליה ,בתשובה לאלים שהופיעו על
מטבעות יריביו.

95

המטבעות הסולאניים באיטליה מתחלקים לשתי תקופות שנבדלות זו מזו במטרותיו

התעמולתיות של סולא .התקופה הראשונה החלה מעט לפני חזרתו של סולא לאיטליה ונמשכה עד שהבטיח את
ניצחונו ,ותעמולתו התמקדה בהצלחותיו הצבאיות ובחוקיות מינויו לפרוקונסול .מטרתו של סולא הייתה להוכיח
שהוא רומאי נאמן ועומד בראש כוח צבאי שלא ניתן להביסו :בכך ביקש להפיג מחד את חששם של אלה
שנרתעו מלתמוך ב"אויב הרפובליקה" ,ומאידך לפתות את מי שהעדיפו להצטרף לצד המנצח ,יהא אשר יהיה.
ההנפקות הסולאניות של השנים  84-82מציגות אטריבוטים שמדגישים עוצמה צבאית וניצחונות—אותות
ניצחון ,הכתובת  ,IMPER ITERVMדמויות ויקטוריה—לצד סמלים שמעידים על חוקיות המינוי שלו ,כמו
סמלי האוגורים 96.ונוס הייתה אלה שפנתה לכל האיטלקים ואולי משום כך העדיף סולא לייחס את ניצחונותיו
לה ,ולא לאלים רומיים מובהקים כמו מרס ויופיטר ,אף שזיהוים של שני האחרונים עם ניצחון היה טבעי יותר.
התקופה השנייה החלה לאחר שסולא הבטיח את ניצחונו והוקדשה למסרים פייסנים של רגיעה וחזרה לשגרה,
שעמדו כמובן בניגוד להתנהלותו האלימה .סמלי הניצחון הוחלפו בקרני שפע וּ ֶונוס הושארה כדי לקשר בין
ההנפקות האלה לקודמותיהן ולפנות לרומאים ולאיטלקים כאחד 97.סיבה נוספת לבחור בְ ֶונוס הייתה שכאלה
האחראית על איחוד גורמים מנוגדים היא התאימה מאוד להעברת מסרים של שלום ופיוס :הן בין הרומאים לבין
עצמם ,הן בין הרומאים לעמים האיטלקיים האחרים.

Liv. 1.13.
Rowland 1966, 417-419.
Str. 5.3.5; Rives 2002.
Luce 1968, 34.
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 96הדברים אמורים גם בהנפקות שלא הציגו את ונוס) RRC365 :ויקטוריה מלפנים ,ניסי לגיון מאחור() RRC366 ,ראש אישה
מלפנים ,ויקטוריה בקוואדריגה מאחור( ,ומטבעות נוספים המפורטים אצל .Frier 1971, 602
Frier 1971, 602-3; RRC375/2, RRC376.
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 1.6סיכום
סולא הביא לאיטליה דמות לוחמת של ונוס שלא הייתה מוכרת בה לפני כן .הוא יצר את הדמות הזו על-
ידי הוספת מאפיינים מלחמתיים של אפרודיטה ,ואולי גם של אלות אחרות שפגש במזרח ,ל ֶונוס השלווה
שהייתה מוכרת באיטליה באותה תקופה .קשה לקבוע האם סולא תכנן מראש ליצור ונוס לוחמת או שאימץ גרסא
כזו של האלה לאחר שנוכח ביעילותה .ייתכן שסולא כלל לא התכוון לבסס את תעמולתו על אל מסוים ,כל שכן
על ונוס ,והבחירה בה הייתה מקרית .בהגיעו ליוון נהג סולא כמצביאים רומאיים לפניו והציג את עצמו כצאצא
של איניאס בן אפרודיטה ,עדיין ללא תוכנית תעמולתית מוגדרת .סולא הבין שעליו לדאוג לעצמו ,משום שרומא
לא תסייע למי שהוכרז אויב הרפובליקה ,ונעזר לשם כך בתושבי האזורים שבהם עבר; 98כדי למשוך אותם לצידו
הפגין סולא יחס אוהד לאלים המקומיים שבהם נתקל .כך נחשף לראשונה לגרסאות לוחמות של אפרודיטה,
שכמו אִ ְשׁתָּ ר ועשתורת ,לחמו לצד החיילים בקרב והעניקו למצביאים את הניצחון 99.אלינו הגיעו שני סיפורים
שבהם מככבת אלה כזו ,הראשון התרחש בכיירוניאה והשני קשור באפרודיסיאס 100.כפי שהראיתי לעיל ,בשני
המקרים יש מספיק סיבות להניח שסולא הפגין אהדה לאלה לא משום שחש אליה קשר מיוחד או כחלק מתוכנית
מוגדרת היטב אלא משום שהייתה האלה המקומית .ככלל ,העדויות מהמזרח אינן מאפשרות לקבוע שוֶנוס
שימשה באופן עקבי ומתוכנן בתעמולה הסולאנית בין השנים .87-83
באיטליה ,לעומת זאת ,השתמש סולא בוֶנוס באופן מתוכנן 101.בהשפעת הצלחתו עם אפרודיטה הלוחמת
במזרח ,סולא שילב מאפיינים לוחמים בדמות המסורתית של ונוס ויצר גרסא לוחמת של האלה שהתאימה
לצרכיו התעמולתיים באיטליה .הבחירה באלה שהייתה פופולארית באיטליה כולה ונחשבה כאחראית על
איחודים העבירה מסר של שלום ופיוס .ייחוס ניצחונותיו לונוס אפשר לסולא להדגיש את עוצמתו הצבאית וכן
את אהדתה של אם הרומאים ,שהעניקה לו את הלגיטימציה שביקש .סולא ניסה ליצור את הרושם שאפרודיטה-
ונוס רצתה בהצלחתו עד-כדי-כך שהצטרפה אליו לשדה הקרב ,דבר שמעולם לא עשתה עבור קודמיו .לכן
הקדיש לה כתובת ניצחון בכיירוניאה ,העניק לה גרזן לאות תודה על עזרתה בחלום המוזכר אצל אפיאנוס ,והציג
אותה על מטבע ) RRC359איור  (6כשמעברה השני אותות ניצחון והכתובת  ,IMPER ITERVMסמלים
שמזוהים עם חגיגות הניצחון בשדה הקרב עצמו .הצגת אפרודיטה בשדה הקרב הייתה עניין מקובל באזורים

 98פלוטרכוס מספר שהכיירונאים לחמו לצד סולא בקרב שנערך ליד עירם; ר' .Plut., Sull. 15.5 ff.
Marcovich 1996, 46-48, 57.
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 100במקרה של כיירוניאה ,ברור מה ניסה סולא להשיג בהפגנת מחויבותו לאלה המקומית :הוא הוסיף לשהות בבויאוטיה גם אחרי
הקרב ,ונזקק לעזרתם של תושבי המקום בקרבות הבאים ,למשל באורכומנוס .באפרודיסיאס המצב מורכב יותר ,שהרי לפי הסיפור
סולא אפילו לא היה קרוב לעיר כששלח את הגרזן; ר' גם עמ' .10 ,16
 101ר'  ;Luce 1968, 34חלק מההקשרים של ונוס סקרתי בהרחבה בפרק זה.
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מסוימים במזרח ,אולם לא בעיני הרומאים בני התקופה ,וספק אם סולא היה מעלה בדעתו להציג את האלה
בהקשר מלחמתי או כניקפורוס" ,מביאת ניצחון" ,לולא נחשף לפולחנים המזרחיים של אפרודיטה.
מטבעות סולאניים מאוחרים יותר מציגים גרסאות רכות יותר של ונוס מנצחת ,ככל הנראה תוצאה של
שינוי בצרכים התעמולתיים של סולא לאחר מינויו לדיקטטור :אף שהיה שליטה הכל-יכול של רומא ,רבים ראו
בסולא אוזורפטור והיה עליו להצדיק את האופן שבו עלה לשלטון ובפרט את כיבוש רומא והפרוסקריפציות.
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ונוס ,שהוסיפה להופיע על מטבעותיו ,העניקה לו את הלגיטימציה שלה היה זקוק 103.יחד עם זאת ,אין לפסול על
הסף את האפשרות שסולא עידן את ייצוגי ונוס שעל מטבעותיו משום שהציבור הרומי התקשה לעקל שינוי
קיצוני כל-כך בדמות האלה .שני עשורים יחלפו עד שייצוגים לוחמים במיוחד של ונוס ישובו להופיע באופן
סדיר על הנפקות רומיות.
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לאחר כיבוש רומא אפרודיטה מילאה תפקיד משמעותי בתעמולה הסולאנית במזרח .הכינוי אפפרודיטוס
מוזכר במכתבים ששלח סולא ליוון ולאסיה הקטנה ודמות האלה מופיעה כנראה במטבעות שטבע לוקיוס
ליקיניוס מוּ ֵר ָנה ,הלגאט של סולא באסיה ,בין השנים .82-80
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הסיבה ברורה :סולא אמנם הביס את יריביו

מבית ותפס את השלטון ברומא ,אולם באסיה הקטנה ניצחונו לא היה כה חד-משמעי .מיתרידאטס הוסיף להיות
דמות דומיננטית באזור ,ואף הביס את מורנה במלחמה 106.כדי לשמור על מעמדו במזרח ,גייס סולא לעזרתו את
דמותה של אפרודיטה ,שאת כוחה התעמולתי באזור הכיר היטב.

107

; Sumi 2002, 430.שצמן Plut., Comp. Lys. et Sull. 1.4; 395-396 ,1989
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 103ר'  .RRC375, RRC376, RRC381עם זאת ,לא ברור האם סולא הקים ברומא פולחנים לונוס ,וייתכן שהתמקד באלים אחרים
באותה תקופה ,כפי שמשתמע משיפוץ מקדש יופיטר שעל גבעת הקפיטוליום ) ,(Balsdon 1951, 7מעריכת משחקים מפוארים לכבוד
ויקטוריה בשנת  81ושוב בשנת  ,(Weinstock 1971, 91-92; Keaveney 2005, 156) 80או מהקשר לפורטונה שאסקור בהמשך .בכל
מקרה ,ונוס עדיין זוהתה עם סולא במידה זו או אחרת ,כפי שיעידו המטבעות ,הקולוניה ליד פומפיי שבה יישב סולא את הוטראנים
שלו ונקראה על-שם ונוס ,ופולחן האלה שהוטראנים ייסדו בקולוניה.
 104ייצוג קרבי במיוחד של ונוס הופיע כבר ב ,75-אולם מדובר בהנפקה בודדת .ר' עמ'  65להלן.
Balsdon 1951, 7.
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 106המלחמה המיתרידאטית השנייה ) (83-82החלה בסדרת פשיטות של מורנה על ערים וכפרים שבשליטת פונטוס ,בטענה
שמיתרידאטס מגייס צבא גדול נגד הרומאים .מיתרידאטס התלונן לסנאט ,אולם משלא קיבל תשובה ונוכח שמורנה ממשיך במעשיו,
הניח שרומא הכריזה עליו מלחמה; אז אסף את צבאו ,הביס את מורנה בקרב וגירש אותו מממלכתו .אז הורה סולא למורנה להפסיק
את המלחמה .ר' שצמן .App., Mith. 9.64-66 ;392 ,1989
 107השערה נועזת ,בהמשך להערה הקודמת :כפי שכבר ציינתי ,אין עדויות חותכות לשימוש תעמולתי עקבי של סולא באפרודיטה
לפני שובו לאיטליה ,וישנן מספר בעיות בתיארוך העדויות הקיימות .האם ייתכן שסולא המציא את הסיפורים הקושרים אותו
לאפרודיטה כחלק מקמפיין תעמולתי שניהל לאחר המלחמה המיתרידאטית השנייה? הנסיבות נראות מתאימות :אפיאנוס מספר כי
ניצחונו המוחץ של מיתרידאטס בקרב מול מורנה גרם לרבים באזור להעביר את תמיכתם אליו ) .(App., Mith. 9.66סביר להניח
שהעניין הדאיג את סולא ,שכן עליה בפופולאריות של מיתרידאטס עלולה הייתה לסכן את השליטה הרומית באסיה .סולא ,שבשנים
 83-82היה עסוק במלחמות באיטליה ,לא יכול היה להרשות לעצמו חזית נוספת במזרח ושיגר שליח שירגיע את הרוחות )שם( .ייתכן
שבמקביל המציא סולא כמה סיפורים ,ואולי אף את הכינוי אפפרודיטוס ,כחלק מקמפיין תעמולתי שמטרתו לחזק את הנאמנות
לרומא בקרב תושבי אסיה הקטנה .זוהי ,כמובן ,השערה בלבד.
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 2סולא ופורטונה
המזל שיחק תפקיד משמעותי בחייו של סולא ,או לפחות כך רצה שנאמין .לפי פלוטרכוס ,סולא כתב
בזיכרונותיו שהצלחותיו הגדולות לא היו תוצאה של תכנון מדוקדק אלא של אינסטינקט ותזמון מוצלח ,ומטבעו
הוא נוטה יותר למזל ) (πρὸς τύχηνמאשר למלחמה ) .(πρὸς πόλεμονבחיי סולא מופיעות דוגמאות מספר
למזלו הטוב של סולא :הבצורת באתונה הסתיימה רק לאחר שהצימאון אילץ את אויבו אריסטיון ,טיראן העיר,
להסגיר את עצמו ) ;(14.7לפני קרב בפִ ֵידנ ְִטיָה סבל צבאו של סולא מנחיתות בציוד ובכוח-אדם לעומת היריב,
אולם פרחים שהעיפה הרוח על חייליו גרמו להם להראות מאיימים והוא ניצח ) ;(27.7והוא עצמו ציין שיחסיו
הטובים עם מטלוס ,שותפו לקונסולאט בשנת  ,80נבעו מ"מזל אלוהי" ).(6.5 ,εὐτυχίαν θείαν
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הבחירה

בכינוי פליקס )" ,(Felixבר מזל" ,מעידה על החשיבות שייחס סולא לעניין המזל ,וגם השמות בעלי המשמעות
הדומה שהעניק לילדיו Faustus ,ו 109.Fausta-מזלו הטוב של סולא היה לשם דבר ,עד כדי כך שאישה שישבה
לצדו במופע גלדיאטורים גנבה צמר מבגדו "כדי שידבק בה מעט ממזלו הטוב"; השניים הכירו ומאוחר יותר
נישאו.
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כפי שנראה בהמשך ,סולא הציג את מזלו הטוב כתוצאה של קשר חזק עם אלת המזל ,ואף הכריז על עצמו
כ"בנה המאומץ של פורטונה" 111.השימוש שעשה סולא בתעמולתו במזל בכלל ובפורטונה בפרט סלל את הדרך
לשילובה של פורטונה בזירה הפוליטית ברומא .הוא השתמש בהקשרים מקומיים של פורטונה באיטליה ובמזרח
ויצר מהם דמות חדשה של האלה :מאלת מזל האחראית בעיקר להצלחות נקודתיות הפך סולא את פורטונה
לפטרונית של המצביאים המנצחים ושל רומא בכלל .כפי שראינו בפרק הקודם ,גם דמותה של ונוס עברה שינוי
אצל סולא ,והגרסאות החדשות של שתי האלות אומצו במהירות על-ידי ממשיכיו.
בפרק זה אסקור את דמויותיהן של פורטונה ושל בת-דמותה היוונית טיכה בעיני בני-תקופתו של סולא,
ואנסה לתאר את המניעים שהובילו את סולא לשבץ את האלה בתעמולתו :שליטה בגורל ,ניצחון ,וקשר לשתי
דמויות היסטוריות-מיתיות חשובות ,קוריולאנוס וסרוויוס טוליוס.

 108לרשימת מראי-מקום של האותות בחיי סולא ,ר' .Moron 2000, 462 n. 30
Plut., Sull. 34.3; Joseph., BI 1.7.149, etc.
Plut., Sull. 35.4: “τῆς σῆς κἀγὼ μικρὸν εὐτυχίας”.

 111כך מספר פלוטרכוס ,אם כי נראה שהדברים נאמרו על-דרך משל ושאין לפרשם מילולית; ר' .Plut., De fort. Rom. 4
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 2.1פורטונה בשלהי הרפובליקה :מפטרונית הערים לפטרונית הרומאים
בספרות הרומית הוצגה פורטונה כבעלת השפעה פתאומית על מהלכם של אירועים ,לטובה או לרעה,
וזוהתה עם מקריות הן לפני סולא הן אחריו .פָּ קוּבְ יוּס תיאר את פורטונה כעיוורת ומשולחת-רסן; אֵ ְניוּס ייחס לה
יכולת להפוך גם את האדם המצליח ביותר לעבד אומלל ,ואצל הורטיוס היא פורשת כנפיה ונעלמת כלעומת
שבאה; קיסר השתמש במילה פורטונה בעיקר לתיאור היסוד הבלתי-צפוי במלחמה שמשבש את תוכניות
המצביא 112.דמותה של טיכה בספרות היוונית השפיעה מאוד על הייצוג הספרותי של פורטונה ,אלא שבניגוד
לשרירותיות שאפיינה את טיכה ,פורטונה הוצגה לעתים כמי שעוזרת לאמיצים ואינה אדישה לתפילות ונדרים.

113

בכל מקרה ,מרבית החוקרים המודרניים מסכימים שפורטונה המתוארת בטקסטים משלהי הרפובליקה מייצגת
מקריות יותר מאשר מזל טוב ,ומסבירים זאת בהשפעה חזקה של טיכה ההלניסטית.

114

בקריאה בטקסטים

העתיקים קשה לעתים ,אם לא בלתי-אפשרי ,להבחין בין אזכור של האלה פורטונה לבין המושג המופשט של
מזל .לפיכך אל לנו לקבוע שכל אזכור של פורטונה בהקשר של מנהיג רומאי זה או אחר מייצג בהכרח קשר בין
האלה לאותו מנהיג .עם זאת ,סביר להניח שמנהיג ששמו נקשר במילה פורטונה לעתים קרובות עורר
אסוציאציות לאלה בקרב ההמון ,שעבורו המשמעות של פורטונה הייתה שונה ממשמעותה בספרות.
לעומת פורטונה הספרותית ,ששילבה בין היבטים חיוביים לשליליים ,דמותה הציבורית של פורטונה
הייתה בעיקר חיובית .הדמות הזו הושפעה מהאיקונוגרפיה והפולחן של האלה 115,וזו הפורטונה שהכיר ההמון
ושבה השתמשו מנהיגים כמקור ללגיטימציה .האפיתטים של פורטונה חיוביים ברובם ומתארים אותה כאלה
מגינה ונדיבה ,שהייתה מעורבת בשלבים שונים של חייהם של גברים ושל נשים ובכל מעשיהם :פורטונה גברית
) (virilisומזוקנת ) ,(barbataפורטונה לנשים צעירות ) (virgoולמבוגרות ) ,(muliebrisוגם פורטונה דדנית
) .(mammosaפורטונה התערבה בנעשה בבית ) ,(domestica, penasבשדה הקרב ) armipotens, equestris,

 ,(huiusce dieiובעניינים פרטיים וציבוריים ) (publica, privataבאופן כללי .ישנם מספר אפיתטים שליליים של
פורטונה )ביניהם  ,(bervis, casualis, dubia, mala, viscataאולם הם אינם נפוצים במיוחד 116.הורטיוס מתאר

112

;”Pacuv. 37-46; Enn., Ann. 313-4: “mortalem summum fortuna repente reddidit, e summo regno ut famul infimus esset
Caes., B Gall. 6.30.2, 6.35.2, B Civ. 3.10.6, 3.68.1; Hor., carm. 3.29.53-54: “laudo manentem; si celeres quatit pennas,
resigno quae dedit et mea virtute me involvo probamque pauperiem sine dote quaero”.

113

Soph., Antig. 1158-1159, OT 977-978; Plaut., Poen. 1328: “e virtute vobis fortuna optigit”; Enn., Ann. 191: “quorum
virtuti bellli fortuna pepercit”, 254: “fortibus est fortuna viris data”; Weinstock 1971, 113; Keaveney 1983, 47.
Kajanto 1981, 521-523; Billington 1996, 129; Graf 2002b.
Kajanto 1981, 530.

114
115

 116ר'  Kajanto 1981, 516-517וערכי פורטונה אצל  .Richardson 1992האפיתטים  brevisו viscata-מופיעים אך ורק אצל פלוטרכוס
) .(De fort. Rom. 10, Quaest. Rom. 74לגבי פורטונה  ,malaנראה שדווקא היה מזבח כזה על גבעת האסקוויליום.
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פורטונה שמשפיעה על רומאים וברברים ,אמהות ולוחמים ,ואפילו על טיראנים 117.לפורטונה יוחסו חסות על

אדם מסוים ,מקום מסוים ,ואפילו יום או אירוע מסוימים ,כפי שמשתמע מהמקדשים שהוקמו לפורטונה של
הפרשים )שנת  (173או לפורטונה של היום הזה ) (100לציון ניצחונות בשדה הקרב.

118

האיקונוגרפיה של

פורטונה מתאפיינת גם היא באטריבוטים חיובים כמו קרן השפע ) (cornucopiaומשוט-ההגה ,שיתוארו בהמשך
הפרק ,וניכר שפורטונה של האיקונוגרפיה והפולחן אינה האלה ההפכפכה והמשתמעת לשתי פנים שאנו מוצאים
בספרות 119.כיוון שאנו עוסקים בתעמולה להמונים מן הראוי שנתמקד בפורטונה שההמונים הכירו :זו שהוזכרה
בנאומים ובטקסים הדתיים והופיעה במחזות ועל-גבי המטבעות—ולא פורטונה שהופיעה בספרים שרבים לא
ידעו לקרוא או במכתבים שאליהם לא הייתה להם גישה .אפילו משכילים כמו קיקרו ,שבכתביהם פורטונה
הופיעה כמשל להפכפכות ,הזכירו אותה בנאומיהם בהקשר החיובי שייחס לה ההמון 120.אם כן ,בעיני הציבור
הרומאי פורטונה התקשרה למזל טוב ,קשר שהתבטא גם בשפה :התואר  fortunatusציין אדם בעל מזל טוב ,ולא
היה צריך להוסיף תחילית שתבהיר זאת כמו במילה היוונית .εὐτυχής

121

התדמית החיובית של טיכה ופורטונה בעיני ההמון הושפעה במידה רבה מדמותה של טיכה העירונית.
טיכה זו שלטה בגורלותיהן של ערים כשם שטיכה שלטה בגורלותיהם של בני-אדם ,ובמרוצת השנים הפכה
מזוהה עם העיר ועם קהילת אזרחיה 122.טיכה מוצגת כפטרונית ערים כבר אצל המחברים היווניים המוקדמים,

בני המאות השישית והחמישית :האודה האולימפית לאצן אֶ ְרג ֹוטֶ ֶלס נפתחת בִּ פְ ניה לטיכה השומרת
 (Τύχαמגינת העיר הִ ימֶ ָרה ,ואייסכילוס מזכיר את הטיכה של תבאי.

123

) Σώτειρα

פולחן טיכה כמגינת העיר התפתח

באנטיוכיה ,שבה עמד פסל מעשה ידי אאוטיכידס שהוזמן לרגל יסוד העיר בשנת  300בקירוב .הפסל )איור (11
הציג את הפן החיובי של האלה—מגוננת ומיטיבה ,ומספקת אושר ועושר—ואלפי העתקיו ששרדו מעידים על
השפעתו הרבה בעולם ההלניסטי ,ועל תפקידו בהגדרת הייצוג האיקונוגרפי של טיכה העירונית 124.עלייתם של

Hor., Carm. 1.35.1-4, 9-12.

117
118

Liv. 40.40.10, 42.10.5, 44.9; Weinstock 1971, 113; Kajanto 1981, 509; Richardson 1992, s.v. “Fortuna Equestris, Aedes”,
“Fortuna Huiusce Diei, Aedes”.
Kajanto 1981, 520; Arya 2002, 56-57; Graf 2002b.
Kajanto 1981, 525.
Cf. LSJ, s.v. “εὐτυχής”, “TY’XH”; L&S, s.v. “Fortuna”, “fortunatus”.

119
120
121

 122רודן .12 ,1999
Pind., Ol. 12; Aesch., Sept. 426.

123
124

; Aryaרודן Paus. 6.2.7; Kajanto 1981, 526-527; Broucke 1994, 35, 39-42; Stansbury-O'Donnell 1994, 50-63; 36-3 ,1999
2002, 21-36.
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משטרים מלוכניים בתקופה ההלניסטית הובילה למיזוג בין פולחני הטיכאי העירוניות ופולחני המלכים ,שניצלו
את טיכה ככלי מדיני ותעמולתי שחיזק את הנאמנות כלפיהם.

125

איור  :11הטיכה של אנטיוכיה ,העתק שיש רומי של פסל ברונזה מעשה ידי אאוטיכידס,
126
ראשית המאה השלישית )מוזיאון הותיקן (2672

במאה הרביעית נמצאה הפופולאריות של האלים האולימפיים בתהליך דעיכה וטיכה תפסה את מקומם
כגורם המשפיע על חיי בני-האדם .במקביל ,עלייתן המהירה של אימפריות לצד נפילתן הפתאומית של אחרות—

פרס ,מקדוניה ,ומאוחר יותר גם רומא—גרמה להצלחות להצטייר כתוצר של מקרה יותר מאשר של מאמץ.

127

דמטריוס מפלרון ,בן המאה הרביעית ,צוטט על-ידי פוליביוס כמי שייחס לטיכה את המפנים הבלתי-צפויים
שגרמו לנפילת פרס ועליית מקדוניה ,והניח שמקדוניה תיפול גם היא; המלכים ההלניסטיים אלכסנדר הגדול,
יורשיו סלווקוס ותלמי ,ויורשיהם-שלהם ,תוארו כבעלי  128.εὐτυχίαמאוחר יותר תוארה גם עלייתה של רומא
כתוצאה של מקרה :דיוניסיוס מהליקרנסוס מספר שהיוונים ,וביניהם היסטוריונים ומלכים ,ייחסו את ניצחון
הרומאים לטיכה משום שהתקשו להודות שהרומאים הברברים הביסו אותם כי היו אמיצים מהם 129.הרומאים

 125רודן .Arya 2002, 39, 145-148 ;37-38 ,1999
126

Wikimedia Commons. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tyche_Antioch_Vatican_Inv2672.jpg. Accessed July 22,
2011.
Kajanto 1981, 527.
 ; Arya 2002, 148.רודן Polyb. 29.21.3-6 ap. 10 ,37-38 ,1999
Dion. Hal., Ant. Rom. 1.4.2-3, 2.17.3-4
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129

ותומכיהם לא קיבלו את ההסבר הזה בעין יפה :פוליביוס התנגד לטענות בדבר מעורבותה של טיכה והשתדל
לתאר את עלייתה של רומא באופן רציונלי; קיקרו הכיר גם הוא את הטיעונים ההלניסטיים וטען כנגדם שגדולתה
של רומא לא נבעה ממקרה ) (fortuitoאלא ממאמץ מכוון וממשמעת.

130

אף-על-פי-כן ,הצירוף פורטונה של העם הרומאי הפך פופולארי במיוחד סביב אמצע המאה הראשונה
לפנה"ס ,ונראה שהרומאים כבר לא התביישו להודות שהייתה מידה מסוימת של פורטונה בהצלחתם .קיקרו
אמנם המעיט בתפקידה של פורטונה בחיבורים ההגותיים שכתב ,אבל בנאומיו ציין את "פורטונה של העם
הרומאי" שסיכלה את תוכניותיו של קטילינא וזימנה את פומפיוס בזמן הנכון כדי להגן על אסיה ולהשאירה בידי
הרומאים 131.אותה פורטונה ,או הפורטונה של קיקרו עצמו ,הגנה עליו מפני המתנקשים של קלודיוס ,ו"פורטונה
מוצלחת במיוחד של הרפובליקה" הרחיקה את מרקוס אנטוניוס מרומא כעשור מאוחר יותר.

132

כפי שציינתי

בעמ'  28לעיל ,לעתים קרובות קשה לקבוע האם המילה פורטונה המופיעה בטקסט מתייחסת לדמות האלה או
למושג המופשט של מזל; אך היות שמדובר בנאומים פומביים נראה שקיקרו התכוון לאלה ,או שלפחות הבין
שכך יתפרש הדבר אצל מאזיניו ,שעבורם פורטונה הייתה האלה המיטיבה שהכירו מהפולחנים
והאיקונוגרפיה 133.כאשר קיקרו הזכיר בנאומו את פורטונה של העם הרומאי ,הקהל בוודאי שיווה לנגד עיניו את
דמות האלה שאנו מוצאים על-גבי מטבעות בני התקופה שנשאו את הכתובת  FORT.P.Rאו  ,F.P.Rכלומר
) Fortuna populi Romaniר' איור  ,12איור  .(13בעוד המשכילים התכחשו בדיונים פנימיים לעזרתה של
פורטונה ,העם הכיר בתפקיד החשוב שמילאה בהצלחתה של רומא.

איור  :12קווינטוס סיקיניוס 49 ,לפנה"ס )(RRC440/1
 130ר'  .Polyb. 1.63.9, 18.28.4-5; Cic., Rep. 2.30; Kajanto 1981, 528-529, 534-535סוגית התפקיד שמילא המזל לעומת הכישרון
בהצלחת הרומאים הוסיפה להעסיק מחברים בתקופת האימפריה ,כפי שיעיד חיבורו של פלוטרכוס  ;De fortuna Romanorumר'
.Swain 1989
Cic., Cat. 1.15, De imp. Cn. Pomp. 45.

131
132

Cic., Mil. 20: “vel mea vel rei publicae fortunae”, Phil. 5.29: “exclusit illum a re publica, distraxit, segregavit non solum
scelus ipsius sed etiam, ut mihi videtur, fortuna quaedam rei publicae”.
Kajanto 1981, 524-525.
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133

איור  :13מרקוס אריוס סקונדוס 41 ,לפנה"ס )(RRC513/1

נראה שלסולא הייתה השפעה על רעיון הפורטונה של העם הרומאי שאצל קיקרו ,שכן הוא הפך את
פורטונה שסייעה מדי פעם למצביאים הרומיים לפטרוניתו הקבועה .סולא בוודאי נחשף במזרח לטענות בדבר
תרומתה המכרעת של טיכה-פורטונה להצלחת הרומאים ,ובניגוד למנהיגים אחרים מבני עמו הסכים לקבלן :כפי
שראינו לעיל ,הוא לא חשש לייחס את הצלחותיו ליד המקרה ואף התגאה במזלו הטוב .פולחנים לטיכה של
המלך ,שהייתה גם הטיכה של הממלכה כולה ,היו נפוצים בקרב המקומיים וסולא ,כמו מנהיגים רומאים אחרים
שביקרו במזרח ,בוודאי נחשף לפולחנים האלה .לא מן הנמנע שהטיכה של המלכים המזרחיים גרמה לסולא
להאמין שגם לו יש טיכה כזו; גם אם לא האמין ,עדיין יכול היה לשלבה בתעמולתו כפי שעשו מלכי המזרח
לפניו ,כדי להעביר מסר שהצלחתו היא רצון אלוהי ולכן אין טעם להיאבק בו .רעיון הטיכה של השליט והטענה
שטיכה תומכת ברומאים היו מקובלים במזרח כבר קודם לכן ,כך שלמקומיים היה קל לקבל את הרעיון שטיכה
תומכת בנציג הרומי סולא ולזהות אותה עם הטיכה של הרומאים בכלל .בפרק הקודם ראינו שסולא יצר גרסא
רומאית של ונוס לוחמת בהשפעת פולחנים מזרחיים של אפרודיטה; ייתכן שהייתה השפעה מזרחית גם על
פורטונה ,ושסולא תרגם עבור הרומאים את הרעיון המזרחי של הזהות בין טיכה של המלך לטיכה של הממלכה
כולה .סולא האמין במזלו הטוב ,וכיוון שראה בעצמו נציג רשמי של רומא ,הצלחתו הייתה הצלחתה של
הרפובליקה; הפורטונה שהעניקה לסולא את ניצחונותיו סייעה אפוא לעם הרומאי כולו .שלא כמו קודמיו ,סולא
הדגיש מאוד את פורטונה בתעמולתו ,והגבול המטושטש בין הפורטונה האישית שלו לפורטונה של העם
הרומאי תרם לעלייתה של האחרונה.

 2.2הכינוי פֶ לִ ְיקס
העדויות הראשונות לשימוש בכינוי פֶ לִ ְיקס מופיעות רק לאחר שובו של סולא לאיטליה .הכינוי מופיע על
הנפקה סולאנית משנת  ,80שמציגה פסל ראש של האלה רומא מלפנים ופסל פרש מאחור ) ,RRC381/1איור .(14
32

ידו הימנית של הפרש מורמת בהצדעה ,ומתחתיו מופיעה הכתובת ].L.SVLL[A].FE[LIX].DIC[TATOR
הפסל שעל המטבע הוא כנראה פסל הפרש שהוקם לכבוד סולא בהוראת הסנאט והוצב על הרוסטרא שבפורום
או לפניה .לפי אפיאנוס ,הכתובת על בסיס הפסל הייתה ) Κορνηλίου Σύλλα ἡγεμόνος Εὐτυχοῦςכך במקור(,
קרובה מספיק לכתובת שעל המטבע כדי שנניח שמדובר באותו פסל.

134

פלוטרכוס מספר שכשתמו תהלוכות

הניצחון הורה סולא שיכנוהו  Φῆλιξומתרגם ליוונית כ ;εὐτυχής-אפיאנוס נוקב בטעות בכינוי הלטיני
 ,Φαῦστοςאולי בהשפעת צאצאי סולא שנשאו את השם.

135

הכינוי פליקס הוצמד לשמו של סולא בכתובות

ברחבי איטליה ומוזכר גם אצל פליניוס ואצל וו ֵליוס ,שמציין שסולא נטל את הכינוי אחרי נפילת פראינסטה ומות
מאריוס הצעיר בסוף .82

136

אמנם אין עדויות לכך שסולא השתמש בכינוי לפני שהשתלט מחדש על רומא—

כתובות סולאניות מוקדמות יותר ,כמו הכתובת הלטינית בסיקיון ,אינן מציינות את הכינוי—137ועם זאת לא ברור
האם אכן יש קשר בין הכינוי לבין מות מאריוס כפי שמשתמע מהטקסט של ווליוס .ייתכן שהכינוי כבר היה
בשימוש בעל-פה קודם לכן ,ואושר באופן רשמי רק אחרי הניצחון בפראינסטה ,לאחר שסולא הביס את המעוז
האחרון של מתנגדיו והתפנה לטפל בעניינים מנהלתיים.

138

איור  :14אַ וּלוּס מָ ְנליוס 80 ,לפנה"ס )(RRC381/1

פליקס הוא מי שיש לו פליקיטס ) ,(felicitasתכונה שקיקרו מונה כאחת התכונות הדרושות למנהיג או
למצביא מצליח 139.לפי קאיאנטו ,המשמעות המקורית של פליקס הייתה "פורה" ,כלומר מי שמשיג הצלחה או
תוצאות .פליקיטס נחשבה בתחילה תכונה מולדת ,אולם ככל שגברה ההשפעה היוונית על המחשבה הרומית,
134

Cic., Phil. 9.13; Suet., Div. Iul. 75.4; App., BC 1.97; Cass. Dio 42.18.2, 43.49.1; Balsdon 1951, 4; Richardson 1992, s.v.
“Statua Sullae”; MacKay 2000, 182-183.

 .Plut., Sull. 34.2; App., BC 1.97 135פאוסטוס היה הפראינומן של בנו של סולא ושל שני צאצאים נוספים בני המאה הראשונה
לספירה.Scheid 1975, 251; Syme 1986 , 267 :
ILLRP 352-353, 355-356 ap. MacKay 2000, 182-183; Vell. Pat. 2.27.5; Plin., HN 7.43-44; Sumi 2002, 415 with n. 10.
ILLRP 224 ap. MacKay 2000, 169.
User “Ahala” on Flickr. http://www.flickr.com/photos/ahala_rome/4120939858. Accessed July 22, 2011.

136
137
138
139

Cic., De imp. Cn. Pomp. 28: “ego enim sic existimo, in summon imperatore quattuor has inesse oportere: scientiam rei
militaris, virtutem, auctoritatem, felicitatem”.
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המילה קיבלה משמעות של "מזל טוב" ) ,(εὐτυχίαשאינו תכונה מולדת כי אם ביטוי לחסד של טיכה או בת-
דמותה הרומית פורטונה; פליקס ציין בר-מזל ) εὐτυχήςאו  ,(fortunatusמי שטיכה-פורטונה נוטה לו חסד.

140

במקביל חל שינוי במשמעות המקובלת של המילה פורטונה ,והרומאי הממוצע בן-תקופתו של סולא ראה
בפורטונה דמות חיובית ובהתערבותה עניין רצוי ,ולא סמל למקריות ולשרירותו האכזרית של הגורל 141.תרמה
לכך העובדה שרוב פולחני פורטונה הרומיים הוקמו על-ידי מצביאים ומנהיגים מנצחים שהודו ל"פורטונה

הטובה" שלהם .כך נוצרה זהות בין פורטונה הרומית למזל טוב ,והבדלי המשמעות בין פורטונאטוס לפליקס
היטשטשו.

142

קאיאנטו וסנטאנגלו סבורים שבמקרה של סולא ,פליקס פירושו בר-מזל ,ואינו מעיד בהכרח על קשר
מיוחד עם פורטונה או על-כך שסולא חשב שיש לו פליקיטס מאז ומתמיד 143.אינני מסכים עמם בעניין זה .מי
שבחר לתאר עצמו כ"בנה של פורטונה" 144,אפילו רק כמטאפורה ,בוודאי שאף ליצור קשר בינו לבין האלה .גם
המשמעות הכמעט-זהה של פורטונה ושל פליקיטס באותה תקופה ,עובדה שקאיאנטו עצמו מציין ,סייעה ליצור
קשר בין סולא פליקס לפורטונה.
סולא לא היה המצביא הרומאי הראשון שהייתה לו פליקיטס ,תכונה שיוחסה לקודמיו סקיפיו אפריקנוס
)קונסול  (205-202ולוקיוס איימיליוס רגליוס )פראיטור  145.(191לוקולוס )קונסול  (151ייסד את פולחן פליקיטס
הראשון ברומא בשנת  146לערך 146.לוקולוס זה היה סבו של לוקיוס ליקיניוס לוקולוס ,יד ימינו של סולא ,וייתכן
שהפולחן המשפחתי של הלוּקוּלים השפיע על יחסו של סולא לרעיון הפליקיטס ,כפי שנראה בהמשך .מקורות
מהמאה הראשונה משתמשים בפורטונה באותו מובן :ליוויוס מספר שבמלחמה מול ויי ) (Veiiהצטיין סרוויוס
טוליוס בפורטונה שלו,

147

פוסידוניוס ייחס לבן-תקופתו מאריוס חסד של פורטונה ,וכך עשו גם וארו ,קיקרו,

וסלוסטיוס ,אף שמאריוס עצמו סלד מהמקריות והמזל והדגיש את ה Honos et Virtus-שלו בפולחן שייסד
עבורם 148.לעומתו סולא לא התבייש במזלו ואף נהג להתפאר בו ,כפי שראינו בראשית הפרק הנוכחי.

Kajanto 1981, 523-524.

140

 141ר' עמ'  28לעיל.
Arya 2002, 164.
Kajanto 1981, 524; Santangelo 2007, 211.
Plut., De fort. Rom. 4

142
143
144

 145ר'  .Cic., Fin. 4.22; Liv. 40.52.4-5 ap. Weinstock 1971, 113-114שני המחברים מאוחרים לסולא ,אולם ליוויוס מתאר כתובת
על מקדש שהקים רגולוס במאה השנייה ,וייתכן שקיקרו מצטט החלטה רשמית של סנאט בנוגע לסקיפיו.
Str. 8.6.23; Cass. Dio 43.21.1.
Liv. 1.42.3: “in eo bello et virtus et fortuna enituit Tulli”.
Weinstock 1971, 113-114; Scullard 1981, 165-166.
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146
147
148

ההקשרים הדומים שבהם הופיעו פורטונה ופליקיטס מעידים שהמילים הפכו כמעט נרדפות בלשון
הדיבור ,ונראה שהדמיון ביניהן בלבל גם את המחברים העתיקים :מקדש פליקיטס של לוקולוס מופיע אצל
סטראבו כמקדש ל) Εὐτυχία-שמקובל לתרגם כ"פליקיטס"( ואצל דיו קאסיוס כ") τυχαίov-מקדש
פורטונה"( 149.מדוע אם כן העדיף סולא את הכינוי פליקס על-פני פורטונאטוס? סיבה אפשרית היא שפורטונה
הייתה מעורבת במגוון רחב של תחומים ,כפי שראינו בראשית הפרק ,ואילו פליקיטס זוהתה באופן מובהק עם
ניצחונות צבאיים ,שאותם ביקש סולא להדגיש .ראוי עם זאת לציין שפולחנים רבים של פורטונה נוסדו ברומא

בעקבות ניצחונות צבאיים ,ובפרט אלה שנוסדו במאה השנייה ,כמו פורטונה אֶ קוֶוסְ ְט ִריס ופורטונה של היום
הזה .השערה נוספת היא שעד תקופת סולא נחשבה פורטונה כמי שמעניקה חסד נקודתי ,בדרך כלל באופן
פתאומי .סולא ניסה ליצור הרושם שהייתה לו פליקיטס מתמשכת ,לא נקודתית ,כפי שעולה מתיאורי האותות
החיוביים והחלומות המעודדים שכלל בזיכרונותיו 150.ייתכן שהעדפת הכינוי פליקס על-פני פורטונאטוס נועדה
להבהיר שמזלו הטוב של סולא אינו אירוע חד-פעמי או סדרה של אירועים כאלה ,אלא מצב מתמשך ,ושאין
לפקפק בכך שפורטונה תעמוד לצידו בעתיד כשם שעמדה לצידו בעבר .החסד המתמשך הזה מזכיר את
הפליקיטס שקיקרו מונה כתכונה חיונית למנהיג ,אולי בהשפעת סולא ,שהעביר בתעמולתו את המסר שהמצביא
המצליח נהנה מחסד אלוהי מתמשך 151.לא מן הנמנע שקיקרו ,שנחשף כמובן לתעמולה הפוליטית של סולא ושל
ממשיכיו ,גיבש את דעתו בנושא בהשראת הרעיון הסולאני.
סיבה אפשרית נוספת לבחירה בכינוי פליקס היא הקשר המשפחתי של לוקולוס לפליקיטס .האלה לא
הייתה מוכרת לפני שסבו של לוקולוס ייסד לה פולחן ברומא 152,כך שנראה שלוקולוס הסב המציא את פליקיטס,
או ליתר דיוק ,את הייצוג האלוהי של המושג המופשט פליקיטס .סביר להניח שבעיני הציבור הרומי היה קשר
חזק בין האלה פליקיטס לבין הליקינים-לוקולים .סולא ולוקולוס היו קרובים מאוד :סולא הקדיש ללוקולוס את
זיכרונותיו ומינה אותו לאפוטרופוס של פאוסטוס ,ומקובל לזהות את לוקולוס כקוואיסטור היחיד שלא עזב את
סולא כשזה עלה על רומא בפעם הראשונה.

153

בין השניים הייתה גם קרבה משפחתית :אשתו השלישית של

סולא ,קאיקיליה מֶ טֶ ָלּה ,הייתה דודניתו של לוקולוס .מטלה הייתה בת למשפחה רבת-השפעה ברומא ,שהעמידה

Str. 8.6.23: “τὸ τῆς Εὐτυχίας ἱερόν”; Cass. Dio 43.21.1.

149

 150ר'  .Keaveney 2005, 164למראי מקום של האותות בחיי סולא ,ר'  ;Moron 2000, 462 n. 30רשימת אירועים שבהם לא שיחק
לסולא מזלו ניתן למצוא אצל .Balsdon 1951, 2-3
151
).ר' הערה  139לעיל( Cic., De imp. Cn. Pomp. 28
Rose and Scheid 2003.

152

 153כל קציניו של סולא ,למעט קוואיסטור אחד ,נטשוהו לפני העלייה על רומא ) ;(App., BC 1.57באותו הלילה ,סולא חלם חלום
אודות מא-בלונה שאת תוכנו סיפר לקצין שלצידו ) ;Plut., Sull. 9.4ר' הפרק אודות האלה בעבודה זו( .בהקדשה שצירף לזיכרונותיו
יעץ סולא ללוקולוס "לבטוח ביותר בכל אשר תצוונו האלוהות ) (τὸ δαιμόνιονבלילה" ) ,(Plut., Sull. 6.6ולכן נראה שהוא
הקוואיסטור המדובר .ר'  ; Keaveney 2005, 52שצמן .Badian 1964, 220 ;386 ,1989

35

חמישה קונסולים וקנסורים במחצית השנייה של המאה השנייה ,ביניהם אביה לוקיוס קאיקיליוס מֶ טֶ לּוּס
ֶד ָלמאטיקוס )קונסול  119וככל הנראה קנסור  (115ודודה קווינטוס קאיקיליוס מטלוס נומידיקוס )קונסול  109ו-
 107וקנסור  .(102הקאיקילים-מטליים היו תומכיו העיקריים של סולא בבחירות לקונסולאט של  ,88ונישואי
סולא ומטלה בשלהי  89הידקו את קשריו עם המשפחה.

154

ללוקולוס בוודאי הייתה השפעה רבה על סולא,

וייתכן שהקשר שלו לפליקיטס קירב גם את סולא לאלה—בין אם סולא האמין בה באמת ובתמים ובין אם חשב
שתשרת את מטרותיו התעמולתיות בצורה הטובה ביותר .אימוץ האלה בידי סולא היה כדאי גם ללוקולוס ,שכן
התפשטות הפולחן של אלה שמזוהה עם משפחתו הייתה מפארת את שמו ואת שם משפחתו .אף שמדובר
בהשערה בלבד ,הקשר בין סולא ללוקולוס מקדים את העדויות האובייקטיביות—כלומר ,עדויות שמקורן אינו
בזיכרונותיו של סולא—לקשר בין סולא לפורטונה או פליקיטס ,ובכלל זה הולדתם של פאוסטוס ופאוסטה בשנת
 86לערך.

155

בזכות סולא עברה פליקיטס לקדמת הבמה ,לפחות במחצית הראשונה של המאה הראשונה לפנה"ס.
למקדש של לוקולוס הסבא הצטרפו פולחן לפאוסטה פליקיטס ) (Fausta Felicitasעל הקפיטוליום ,שייתכן
שנוסד בידי סולא; מתחם לפליקיטס בתיאטרון פומפיוס ) ;(55ומקדש שתכנן קיסר ולאחר הירצחו נבנה על-ידי
לפידוס )שנת  .(44למרות הפולחנים הנפרדים של פורטונה ופליקיטס ,נראה שההבדל בין שתי האלות היה
מטושטש דיו כדי שהכינוי פליקס יקשר את סולא גם לפורטונה ,לפחות בעיני ההמון .לסולא היה עניין בכך ,שכן
פליקיטס הייתה אלה צעירה יחסית ,והקישור לאלה הותיקה פורטונה אפשר לו לנצל את המסורות ואת הייצוגים
החזותיים שזוהו עם האחרונה ,כפי שנראה מיד.

 2.3אלת ניצחון
ניצחון צבאי היה ביטוי מסורתי לחסדה של פורטונה ,ורבים מפולחניה המרכזיים ברומא נוסדו בעקבות
ניצחונות .אחד משני המקדשים של פורס פורטונה ) (Fors Fortunaהוקם לאחר הניצחון בסֶ ְנטימוּם בשנת
,293

156

ומקדש לפורטונה פרימיגניה ) (Primigeniaנוסד בעקבות נדר שנדר פובליוס סֶ מפּר ֹוניוס טוּ ִדיטָ אנוס

בקרב נגד חניבעל בשנת  ;204המקדש נחנך כעשר שנים מאוחר יותר.

157

קווינטוס פולְ וִ ויוס פְ ָלאקוּס )קונסול

 ,(179הקים בשנת  173את מקדש פורטונה של הפרשים שאותו נדר במהלך קרב פרשים ב .180-לקראת סוף

 154ר' שצמן  .Badian 2003a, 2003b, 2003c, 2003d, 2003f ;386 ,1989לא מן הנמנע שלוקולוס ,שהחל לשרת תחת פיקודו של סולא
בשנת  90לערך ,שידך בין מפקדו לדודניתו.
Plut., Luc. 2.1; Balsdon 1951, 3 n. 40; Badian 2003e, 2003f.
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 156מקדש אחר לפורס פורטונה מיוחס לסרוויוס טוליוס .ר' .Varro, Ling. 6.17; Billington 1996, 133-134
Liv. 29.36.8, 34.53.5-6; Graf 2002b.
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157

המאה השנייה הקים קווינטוס לוטאטיוס קאטולוס מקדש לפורטונה של היום הזה );(Fortuna Huiusce Diei
הוא נדר להקימו בקרב וורקלאי ) (Vercellaeבשנת  101וחנך אותו ביום השנה לקרב.

158

פורטונה קושרה לניצחונות גם על-גבי המטבעות הרומיים ,אולם רק אחרי זמנו של סולא .הנפקה של
מרקוס פְּ ַלאיטוריוס קֶ סְ טיאנוס משנת  69מציגה ראש אישה מלפנים וטיפוסים משתנים מאחור :גמלון מקדש
שבמרכזו דמות האוחזת קרן שפע ) ,RRC405/1איור  ,(15ואוראקל בפעולה ) ,RRC405/2איור  ,(16שהכתובת
 SORSמעידה ניחשו בו באמצעות הטלת גורלות ) .(sortesבמקדש פורטונה פרימיגניה בפראינסטה היה
האוראקל המפורסם ביותר באיטליה שבו השתמשו בשיטה זו.

159

השילוב בין קרן השפע ,פרסומו הרב של

האוראקל באותה תקופה ,ומוצאו הפראינסטיני של פלאיטוריוס הובילו את קרופורד לזהות את הדמות שעל פני
המטבע כפורטונה .המטבע הראשון שמזכיר את פורטונה בשמה הוטבע בשנים  160.49-48על צידו הקדמי של
המטבע מופיעים ראש האלה מעוטר בנזר והכתובת ] ,FORT[UNA].P[OPULI].R[OMANIועל צידו האחורי
ענף תמר ,קדוקאוס ) (caduceusמכונף ,זר ,ושם המטביע ) Q. SICINIVSאיור .(A12

איור  :15מרקוס פלאיטוריוס קסטיאנוס 69 ,לפנה"ס )(RRC405/1b

איור  :16מרקוס פלאיטוריוס קסטיאנוס 69 ,לפנה"ס )(RRC405/2

158

Vitr., De arch. 3.3.2; Liv. 40.40.10, 40.44.8, 42.10.5; Plut., Mar. 26.2; Plin., HN 34.54; Weinstock 1971, 113; Kajanto
1981, 509; Richardson 1992, s.v. “Fortuna Equestris, Aedes”, “Fortuna Huiusce Diei, Aedes”.
Cic., Div. 2.85-87; RRC405; Kajanto 1981, 507-509.
RRC440; Kajanto 1981, 518-519.
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159
160

פורטונה מופיעה על מטבעות נוספים משנות הארבעים ,וברובם היא אוחזת משוט-הגה )(gubernaculum
של ספינה בימינה וקרן שפע בשמאלה.

161

חלקי ספינות כמו משוט-הגה וחרטום ) (rostrumהופיעו על-גבי

מטבעות רומיים כבר בסוף המאה השלישית והקדימו בהרבה את ייצוגי פורטונה .החרטום היה טיפוס סטנדרטי
על צידם האחורי של מטבעות הברונזה ) (assesעד שלהי הרפובליקה והיה נפוץ הרבה יותר ממשוט-ההגה,
שהופיע מעט אחריו.

162

פורטונה ומשוט-ההגה הופיעו יחד לראשונה על-גבי מטבע רומי בהנפקה קיסריאנית

משנת  ,(RRC480/25) 44אולם אין הנפקות מתקופת הרפובליקה המציגות לצידה חרטומים .טיכה היוונית
הייתה קשורה לים גם היא ,עוד מראשיתה .טיכה ,שאינה מוזכרת באפוסים ההומריים ,מופיעה לראשונה
בתאוגוניה כבתם של אוקיאנוס ותטיס ואחותם של הנהרות ושל הנראידות ) ,(Νηρηΐδεςנימפות הים 163.פינדרוס
תאר את טיכה כמי שמכוונת אניות מהירות בים ומנהיגה מלחמות-בזק ביבשה ,ובכך קישר אותה גם לניצחון.

164

באותה תקופה ,המאה החמישית ,החלו ערי-חוף יווניות להציג סמלים ימיים על מטבעותיהן כאות להצלחתן
בתחומים ימיים ,ביניהם מסחר ומלחמה .בתקופה מאוחרת יותר נזקפה הצלחת העיר לזכות הטיכה שלה וכך
נוצר הקשר בין האלה לבין חלקי הספינות שעל המטבעות .ברומא הפך חרטום הספינה סמל לניצחון ,ולניצחון
ימי בפרט ,כשמנצחים בקרבות ימיים הסירו את החרטומים מספינות המנוצחים והציגו אותם כשלל.

165

אטריבוט נפוץ נוסף של טיכה הוא כפות התמרים .הללו הופיעו לצידה לראשונה בפסל הטיכה של
אנטיוכיה )איור  ,(11שפוסל על-ידי אאוטיכידס בשנת  300בקירוב לכבוד ניצחון סלווקוס באיפסוס ויסוד
אנטיוכיה,

166

וסימלו ניצחון ופריון באיקונוגרפיה ההלניסטית.

167

ברומא ,כפות התמרים הוחזקו בידי מנצחים

בטריומף ונישאו לפניהם כסמל לניצחון ,כפי שמעידה גם הופעתן לצד ויקטוריה על-גבי אחד המטבעות
הרומיים הראשונים ) ,(RRC22שהוטבע בין השנים  .265-242גם הפיניקים ראו בכפות התמרים סמל לפריון
ושפע ,שכן התמר נותן פרי במשך כל חייו 168,וייתכן שהמטרה המקורית של הצגת כפות תמרים בטריומף רומי
הייתה לסמל את הניצחון על הפיניקים ואת ההשתלטות על אוצרותיהם :התיארוך של קרופורד למטבע RRC22

RRC480/25, 494/4, 494/32, 513/1, 516/1-3, 525/1.

161

 162קרופורד מתארך את הופעתו הראשונה של החרטום על מטבע רומי לשנים  225-217לפנה"ס ) ,(RRC35ואת משוט-ההגה לשנים
 206-195לפנה"ס ) .(RRC117A/Bהקטלוג של קרופורד מציין שתיים-עשרה סדרות שבהן מופיע משוט ההגה לעומת עשרות סדרות
שכוללות את החרטום.
 163ר'  .Hes., Theog. 360טיכה הייתה אחת הנימפות ששיחקו עם פרספונה ביום חטיפתה ,לפי .Hymn. Hom. Cer. 419
 164רודן  .Pind., Ol. 12 ;Kajanto 1981, 526 ;9-10 ,1999מעניין שגם אפרודיטה הייתה קשורה לים בתפקידה כפטרונית הימאים; ר'
.Pirenne-Delforge and Motte 2003
 165ר' הערה .39
 166ר' הערה .124
 167ישנם חוקרים המשייכים לטיכה של אנטיוכיה שיבולים במקום כפות תמרים .השיבולים גם הן סימן לשפע ,ובמקרה של אנטיוכיה
גם לריבונות ,שכן גבולות העיר סומנו בקמח או בחיטה בזמן הקמתה .כפטרונית העיר והמסחר הימי ,טיכה הייתה אחראית לאספקת
התבואה לעיר .ר' הערה  208בעבודה זו וכן .Arya 2002, 29-30
168
.רודן RRC440; 24 ,1999

38

מתאים כמעט במדויק לתאריכי המלחמה הפונית הראשונה ) .(264-241מאז כפות התמרים הופיעו כאטריבוט
של אלות שונות ,וביניהן ונוס ) (RRC359, RRC419, RRC463ופורטונה ) .(RRC440בהשוואה לסמלי ניצחון
אחרים ,כמו אותות ניצחון ) ,(τρόπαιαכלי נשק ,או דיוקנאות שבויים ,כפות התמרים הן סמל לא-אלים שמעביר
את הדגש משדה הקרב העקוב-מדם לתוצאות החיוביות של הניצחון עבור אזרחי רומא :שלווה ,פריון ,ושפע.
ואכן ,סמלים בסגנון זה מופיעים לעתים קרובות על-גבי מטבעות שהוטבעו לאחר ניצחונות כדי לסמל רגיעה
וחזרה לשגרה ,ואולי גם כדי לרכך את התנגדות הצד המפסיד .אנו רואים זאת במטבעות שטבע סולא לאחר
שהפך דיקטטור ) ,RRC375/2, RRC376איור  (9ובמטבע ונוס של אוקטביאנוס לאחר ניצחונו באקטיום
) ,BMCRE599איור .(28

169

הדברים אמורים גם בפורטונה-טיכה ,שמלווה לעתים קרובות באמנות הפלסטית

באטריבוטים המסמלים שפע ופריון .הקאלאתוס ) ,(κάλαθοςסל-נצרים דמוי פעמון הפוך ,סימל פריון ושפע
בטבע ובחקלאות; למודיוס ) ,(modiusכלי-מידה רומי לחיטה ,הייתה משמעות דומה ,ולעתים הוא מוצג
כשאלומות שיבולים מזדקרות ממנו .קרן-השפע הכפולה ) (cornucopiaסימלה שפע ,פריון ,רווחה ,ואושר,
ומופיעה לצד הטיכה של סמירנה כבר במאה השישית .הקורנוקופיה הייתה אטריבוט כמעט קבוע של טיכה ,וכפי
שראינו לעיל הייתה נפוצה גם לצד פורטונה.

170

האיקונוגרפיה הרומית במאה הראשונה הרבתה להציג דמויות נשיות בהקשר של ניצחון צבאי ,כפי
שמעידים המקרים של פורטונה ושל אפרודיטה-ונוס ,שהצגתה כאלה חמושה והקישור שלה למלחמה מפתיעים
למדי .דמויות נשיות כאלה מעורבות פחות במלחמה עצמה ויותר בניצחון ,ושימוש בהן עשוי להעיד על רצון
להעביר מסר עדין יותר ואלים פחות :של הגנה על העיר ,שלום ,וחזרה לשגרה השלווה לאחר האלימות וההרס
של המלחמה .הצגתן של ונוס ופורטונה לצד אטריבוטים של ניצחון מסמלת אפוא כוח ושלטון ,אולם מדגישה
את השלום והשלווה שאחרי הניצחון ולא את אלימות המלחמה.

171

סולא לא הנפיק מטבעות פורטונה לציון ניצחונותיו—האלה לא הופיעה כלל על מטבעות רומיים לפני
שנות השישים של המאה הראשונה—אולם היה לה קשר הדוק לשני ניצחונות שלו :בקרב בשער הקוליני ) Porta

 ,(Collinaשבסופו כבש את העיר רומא ,ובקרב על פראינסטה ,מעוזם האחרון של מתנגדיו .הקשר הזה אינו
מתבטא במעורבות של האלה באירוע מסוים שהתרחש בעת הלחימה או לקראתה ,אלא בקשר חזק בין פורטונה
למקום שבו נערכו הקרבות האלה .השער הקוליני נמצא בקצה הצפון-מזרחי של החומה הסרוויית ) Murus

 169ר' עמ' ) 23סולא( ו) 74-אוקטביאנוס(.
 170קרן השפע מופיעה לצד טיכה כמעט בכל הייצוגים שלה ב) LIMC-ר' ” ,(“Tyche”, “Tyche/Fortunaולצידה של פורטונה על-גבי
רוב המטבעות הרפובליקניים הרומיים ).(RRC
 171לגבי ונוס השלווה במטבעות סולא ,ר' עמ' .23

39

 (Servii Tulliiשל רומא; ה Via Salaria-אפשרה גישה נוחה יחסית אל השער והפכה אותו לשער שעליו נאלצו
הרומאים להגן המספר הרב ביותר של פעמים 172.סמוך לשער היו שלושה מקדשים לפורטונה ,המרכזי ביניהם
נוסד ב 204-והוקדש לפורטונה פרימיגניה ,פולחן שמקורו בפראינסטה.

173

פראינסטה הייתה עיר אטרוסקית ויריבה ותיקה של רומא ,שנושלה משטחיה והפכה לבעלת-ברית
) (civitas foederataלאחר ניצחון רומא במלחמה הלטינית באמצע המאה הרביעית .פולחן פרימיגניה
בפראינסטה היה ככל הנראה הפולחן הפופולארי ביותר של פורטונה באיטליה של שלהי הרפובליקה 174.משנת
 90פראינסטה שיתפה פעולה עם מאריוס; לאחר ניצחונו בשנת  ,82סולא בזז את העיר ,החריב אותה ,ויישב
אותה באנשיו.

175

פורטונה עדיין זוהתה עם פראינסטה באמצע המאה הראשונה לספירה ,והמשורר לוקאנוס

תיאר את האלה הצופה באנשיה הנטבחים בידי חיילי סולא 176.ייתכן שסולא שיקם את פראינסטה ואת המקדש
לפורטונה לאחר ניצחונו 177,אולי כהבעת תודה לאלה או בקשת מחילה על הטבח שחולל בעיר המזוהה עמה.
הכרת תודה לאלים שהיו פופולאריים באזורים שבהם נלחם הייתה אופיינית לסולא 178,ושיקום פולחן פורטונה
המוכר ביותר באיטליה באותה תקופה העביר מסר ברור לכל תושבי הארץ לגבי החשיבות שסולא ייחס לאלה.

 2.4פורטונה מולייבריס וקוריולאנוס
סיפור הקמתו של פולחן פורטונה של הנשים ) ,(Fortuna Muliebrisאחד הפולחנים המוקדמים של האלה
ברומא ,מתאר הקשר נוסף של פורטונה שעשוי היה לעניין את סולא .בשנת  488גלה מרומא המצביא המצטיין
מארקיוס קוריולאנוס בגלל סכסוך פוליטי; הוא עבר לשורות הו ֹולְ סְ ִקים ,ולאחר שהביס את הרומאים בסדרת
קרבות חנה עם צבאו בשערי העיר .שתי משלחות שנשלחו לקוריולאנוס ,הראשונה של סנאטורים והשנייה של
כוהנים ,כשלו בניסיונותיהן לשכנעו לסגת ,ורק משלחת שלישית של נשים שכללה את אימו ואשתו הצליחה

 172במלחמות נגד עמי איטליה ) ,(Liv. 4.21.8נגד הגאלים ) ,(Liv. 4.41.4; Plut., Cam. 22.1ונגד חניבעל
 ;(HN 15.76; Iuv. 6.287-91ר' ”.Richardson 1992, s.v. “Porta Collina

) Liv. 26.10.21-2; Plin.,

Richardson 1992, s.v. “Fortunae (Tres), Aedes”, “Porta Collina”.
Purcell 2003; Salmon and Potter 2003.
Str. 5.3.11; App., BC 1.94; Flor. 3.21.27 ap. Salmon and Potter 2003.
Luc. 2.193-195.
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 177פליניוס מציין פסיפס שסולא הזמין למקדש פורטונה בעיר ) ,(Plin., HN 36.189/64אולם יש המפקפקים בכך ,למשל
 .1951, 8 n. 89ר' גם .Arya 2002, 184 nn. 587-589
 178בפרק הקודם ציינתי את כתובת הניצחון לארס ,אפרודיטה ,וניקה בכיירוניאה; לגבי מעיינות שהקדיש סולא לדיאנה בהר
טיפאטום ,ר' .Vell Pat. 2.25.4

Balsdon

40

לשכנע אותו לפרוש מהנהגת האויב.

179

לאחר פרישתו ניצחו הרומאים ,ולאות תודה לנשים ייסדו את פולחן

פורטונה מולייבריס והקימו מקדש ופסל לאלה ,לכאורה במקום שבו נפגש קוריולאנוס עם משלחת הנשים.

180

הבחירה באפיתט מולייבריס ברורה מההקשר ,אולם המחברים העתיקים אינם מסבירים במה זכתה
פורטונה שיקשרו אותה לעצירת קוריולאנוס .נראה שפורטונה מולייבריס היא תוספת מאוחרת לסיפור :קורנל
מציין שפולחן האלה נועד אך ורק לנשים בנישואיהן הראשונים ,ואילו אלמנות ונשים שנישאו מחדש לא הורשו
להשתתף בו; לפיכך תמוה שפולחן כזה יוקם כאות הוקרה לפועלה של אימו האלמנה של קוריולאנוס 181.במקרה
שאכן מדובר בתוספת מאוחרת ,אנסה להסבירה באמצעות מאפיינים של פורטונה מתקופות מאוחרות יותר.
פורטונה זוהתה עם אימהוּת מגוננת והוצגה לעתים כשהיא נושאת ילד ) (κουροτρόφοςבאיקונוגרפיה שלה,
כולל בפסל הפולחן של פורטונה פרימיגניה מפראינסטה ,שהייתה כנראה הפורטונה הדומיננטית באיטליה של
שלהי הרפובליקה.

182

הצלחתן של הנשים )ושל פורטונה( במקום שבו נכשלו הסנאטורים והכוהנים לפניהן

עשויה אפוא לסמל את התפקיד המרכזי שמילא התא המשפחתי בזהות הרומית ,ואת חיוניותו לשמירה על שלום
העיר גם בעתות מצוקה וכשכל האמצעים האחרים נכשלים .גם זיהויה של פורטונה עם מהפכים פתאומיים ,וכן
זיהויה כמגינת העיר בהשפעת הטיכאי העירוניות ,יכולים להסביר מדוע הצלחת המשלחת יוחסה דווקא לה.
בין אם פורטונה מולייבריס הופיעה בסיפור המקורי ובין אם נוספה מאוחר יותר ,הגרעין ההיסטורי של
פּיקטוֹר ,ההיסטוריון בן סוף
סיפור קוריולאנוס היה מוכר בתקופת סולא :ליוויוס מציין את קווינטוס פאביוס ְ
המאה השלישית ,כמקור המוקדם ביותר לסיפור 183.קורנל רואה בקוריולאנוס אבטיפוס של אריסטוקרט רומאי
שכבודו חשוב לו יותר מכל ושלא יהסס לנקוט אמצעים קיצוניים כדי לקבל את המגיע לו ,כפי שעשה סולא
בשנת  184:88סכסוך פוליטי הוביל לביטול מינויו של המצביא המצטיין סולא לפרוקונסול במזרח ,והלה החליט
להשיב לעצמו בכוח הזרוע את שנלקח ממנו בחוק .לפיכך אסף את צבאו והתקדם לעבר רומא במהירות ,משיב
ריקם את פני המשלחות ששלח הסנאט כדי לשכנעו לחדול ,ולא עצר עד שכבש את העיר.

185

קורנל מציין

שהדמיון הרב בין הסיפורים עשוי להעיד שפרטיהם התערבבו זה בזה ,ולי נראה שסולא הרוויח מכך ,בין אם
הייתה לו יד בדבר ובין אם לא .סיפור קוריולאנוס מעיד שסולא לא היה הרומאי הראשון שחשב לכבוש את רומא
בגלל עניין אישי ,אלא רק הראשון שהעז לנסות ואף הצליח .קוריולאנוס לא הוציא את תוכניתו לפועל הודות
Liv. 2.39-2.40.12; Dion. Hal., Ant. Rom. 8.37-55; Plut., Corio.; Mustakallio 1990, 125-127; Cornell 2003, 73-74.
Liv. 2.40.11-12; Dion. Hal., Ant. Rom. 8.55.3-4; Plut. Corio. 37.5; Mustakallio 1990, 130; Forsythe 2005, 192.
Cornell 2003, 76.
LIMC, s.v. “Tyche/Fortuna”, ff. 1-3, 9; Graf 2002b.
Liv. 2.40.1. ap. Cornell 2003, 74.
Cornell 2003, 77.
App., BC 1.57; Plut., Sull. 9.5.
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179
180
181
182
183
184
185

להתערבותן של נשות רומא ובעקיפין של פורטונה מולייבריס :האלה מגינת הערים מנעה מקוריולאנוס לכבוש
את עירה .אולם ארבע מאות שנה מאוחר יותר ,פורטונה לא עצרה בעדו של מצביא רומאי אחר לכבוש את העיר.
יתרה מזאת ,היות שהתעמולה של סולא הציגה אותו כבן-חסותה של פורטונה ,ניתן להבין מכך שהאלה אף עזרה
לו .המסקנה העולה מהשוואה בין הסיפורים היא שלסולא הייתה לגיטימציה אלוהית לכיבוש רומא :הניסיון
הקודם של מצביא רומי לכבוש את העיר סוכל בידי פורטונה ,שהייתה היחידה שהצליחה לעוצרו; אולם אותה
פורטונה ממש סייעה לסולא בנסיבות דומות—ומכאן שתמכה בכיבוש רומא על-ידו.

 2.5סולא כסרוויוס שני
פורטונה שימשה את סולא פורטונה גם בהשוואה לדמות היסטורית-מיתית אחרת ,המלך סרוויוס טוליוס,
שהרומאים ייחסו לו את הכנסת פולחן פורטונה לעירם .סרוויוס היה אהוד מאוד ברומא הרפובליקנית למרות
השנאה המסורתית למלכים ,וסולא הדיקטטור נעזר בפורטונה כדי להצביע על הדמיון בינו לבין המלך ,במטרה
לשכנע את ההמונים שלמרות הסמכויות הבלתי-מוגבלות שניתנו לו אין בכוונתו לכונן טיראניה.
סרוויוס טוליוס מלך ברומא בשנים  ,578-535ונחשב כמי שהניח את התשתית הפוליטית והכלכלית של
הרפובליקה .לסרוויוס יוחסו החלוקה לשבטים ,כינון אסיפת הקנטוריות והקנסוס ,הטבעת המטבעות הרומיים
הראשונים ,הנהגת מיסוי ישיר ותשלום לאנשי הצבא ,ובניית החומה שהקיפה את רומא הרפובליקנית—אף שזו
נבנתה ככל הנראה רק במאה הרביעית .בצדק או שלא בצדק ,רבים מהמעשים לעיל יוחסו לסרוויוס כבר מהמאה
השלישית או השנייה ,כך שבני תקופתו של סולא ראו בסרוויוס שליט פרו-רפובליקני ודמות אהודה.

186

לסרוויוס היה קשר מיוחד עם האלה ,שמתואר לעתים כקשר מיני בין זוג נאהבים 187.כמו-כן מיוחסת לו
הקמתם של מתחמים פולחניים רבים של האלה ברומא ,שהמוכרים ביניהם הם מקדש פורס פורטונה ) Fors

 (Fortunaומקדש פורטונה בפורום בואריום ).(Forum Boarium

188

עד-כדי-כך היה חזק הקשר בין השניים,

שהרומאים ייחסו לסרוויוס כל פולחן לפורטונה שזהות מייסדו לא הייתה ידועה בוודאות; פלוטרכוס מונה שורה
ארוכה של מתחמים פולחניים כאלה ,שרובם אינו מוזכר במקומות אחרים ואין עדויות ארכיאולוגיות חד-
משמעיות לקיומם 189.אנקדוטה פופולארית מעידה גם היא על הקשר החזק בין המלך לאלה .סרוויוס הציב פסל

Ridley 1975, 147-153; Thomsen 1980, 151-152 esp. n. 24; Cornell 1995, 173-197.
Ov., Fast. 6.569-80; Plut., De fort. Rom. 10; Plut. Quaest. Rom. 36; Cornell 1995, 146-147.

186
187
188

Varro, Ling. 6.17: “Dies Fortis Fortunae appellatus ab Servio Tullio rege, quod is fanum Fortis Fortunae secundum
Tiberim extra urbem Romam dedicavit Iunio mense”; Dion. Hal., Ant. Rom. 4.27.7; Liv. 10.46.14-15; Ov., Fast. 6.479-480,
569-572, 773-784; Richardson 1992, s.v. “Fors Fortuna, Fanum”, “Fortuna, Aedes (1)”; Graf 2002b.
189

האפיתטים שמציין פלוטרכוסApotropaios, Brevis, Euelpis, Obsequens, Primigenia, Privata, Respiciens, Virgo, Virilis, :
 .Viscataר'  Plut., Quaest. Rom. 74, De fort. Rom. 10; Kajanto 1981, 510-516וכן הערכים המתאימים אצל .Richardson 1992
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עץ מכוסה טוגות במקדש האלה בפורום בואריום; הפסל נחשב כה קדוש שאף הנשים ששימשו בפולחן לא
הורשו לגעת בו ,ולכן ההיסטוריונים העתיקים חלוקים בדעתם לגבי זהותו :פליניוס וקאסיוס דיו מתארים פסל
של פורטונה ,אולם לפי אובידיוס ודיוניסיוס מדובר בפסל של סרוויוס עצמו 190.ייתכן שכיסוי הפסל בטוגות נועד
מלכתחילה ליצור חוסר ודאות לגבי זהותו ,ובכך לחזק את הקשר בין סרוויוס לפורטונה.
סרוויוס זכה במלוכה אף שלא נמנה עם האליטה השלטונית של תקופתו ,בלשון המעטה :לפי גרסאות
מסוימות היה עבד או בנו של שבוי מלחמה שחונך בארמון המלך.

191

בעקבות אירוע על-טבעי שחווה בילדותו—

ראשו עלה בלהבות בלי סיבה נראית לעין ומבלי שנגרם לו נזק—הוא זכה ליחס מיוחד מהמלך טרקוויניוס
פריסקוס ומהמלכה טאנאקוויל.

192

כשבגר התגלה כאיש צבא מצטיין והפך יד-ימינו של המלך .לאחר ניסיון

התנקשות בטרקוויניוס ,טאנאקוויל לקחה את המלך הגוסס לארמון ,ואף שמת ,הודיעה להמונים שהמלך
מתאושש ושסרוויוס ימלא את מקומו עד שיחזור לאיתנו .כעבור מספר ימים ,כשהכל התרגלו לראות את סרוויוס
לובש את אותות המלוכה ,הודיעו על מות טרקוויניוס ועל מינוי סרוויוס למחליפו 193.סרוויוס היה אוזורפטור,
שתפס את השלטון בניגוד לנוהג המקובל בזמנו ,ונראה שהסיפורים אודות ההתערבות האלוהית והקשר
לפורטונה נועדו להצדיק את תפיסת השלטון.

194

המקרה של סרוויוס מזכיר את הסיפורים אודות הטיראנים

בפו ֵלייס היווניות באותה התקופה )המאה השישית( ,שבהעדר מוצא אריסטוקרטי חיפשו לגיטימציה אלוהית
לתפיסה בכוח של השלטון; סיפור פייסיסטראטוס ואתינה הוא כנראה הדוגמא המפורסמת ביותר.

195

בשלהי שנת  ,82כמעט חמש מאות אחרי סרוויוס ,מצא סולא את עצמו בבעיה דומה .לאחר שובו

לאיטליה ,סולא תפס את השלטון בכוח וכפה את מינויו למשרת דיקטטור לחקיקת חוקים ולשיקום הרפובליקה
) ,(dictator legibus scribundis et reipublicae constituendaeשהעניקה לו סמכויות בלתי-מוגבלות ללא
הגדרת זמן .משרתו של סולא הייתה חסרת-תקדים ברומא הרפובליקנית ,ובהתחשב באופן האלים שבו השיג
אותה—כיבוש רומא על-ידי צבאו וטבח שיטתי של יריביו הפוליטיים—אין להתפלא שבני תקופתו והדורות
הבאים ראו בו אוזורפטור.

196

סולא ,שביקש להצדיק את מהלכיו כדי לבסס את שלטונו ולשפר את תדמיתו,

חיפש אפוא מקור ללגיטימציה .בפרק הקודם ראינו כיצד נעזר בְּ וֶנוס בשובו לאיטליה ,אולם לאחר מינויו
Dion. Hal., Ant. Rom. 4.40.7; Ov., Fast. 6.569-573, 6.621; Plin., HN 8.74; Cass. Dio 58.7.2.

190

 191ר' .Plut., De fort. Rom. 10; Cornell 1995, 131-132
 192דיוניסיוס מספר שאימו של סרוויוס העירה אותו והלהבה נפסקה ) ;(Dion. Hal., Ant. Rom. 4.2הגרסא של פלוטרכוס שונה אולם
גם הוא מציין את ראשו הקורן של סרוויוס ).(Plut., De fort. Rom. 10
193
Dion. Hal., Ant. Rom. 4.2-3; Cornell 1995, 131.
194
נראה שסיפורים אודות מעורבות אלוהית בלידתו או בינקותו של סרוויוס היו מוכרים כבר במאה השנייה או לפני כן ,ר' Ridley
 ;1975, 152לדיון מורחב במוצאו של סרוויוס ר' .Thomsen 1980, 57-114
[Arist.], Ath. Pol. 14; Cornell 1995, 132-133, 146-148.
 ; Sumi 2002, 430.שצמן Plut., Comp. Lys. et Sull., 1.4; 395-396 ,1989
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195
196

לדיקטטור הנסיבות השתנו וסולא נזקק לכל אמצעי שיכול היה לגייס .סרוויוס ,אוזורפטור שהפך אחד
המחוקקים הרפובליקניים הגדולים בתולדות רומא ,היה דמות שהתאימה למסר שרצה סולא להעביר .דרכו
העקובה מדם של סולא לשלטון ומינויו לשליט יחיד ללא הגבלת זמן יצרו בקרב הרומאים את התחושה שסולא
עתיד לכונן טיראניה ,אולם המקרה של סרוויוס טוליוס הוכיח שישנה אפשרות אחרת ,וששליט יחיד שתפס את
השלטון באופן מפוקפק יכול למרות זאת לחולל רפורמות פרו-רפובליקנית חשובות .זה התקדים שסולא ביקש
להזכיר לציבור 197.ואכן ,סולא ביסס חלק מהרפורמות שלו כדיקטטור על תקדימים שיצר סרוויוס ,או לפחות כך
טען .הפומריום ,הגבול הטקסי של רומא ,הורחב תחת שלטונו של סולא לאחר שלא הורחב מאז סרוויוס.
המעשה הנדיר מן הסתם זכה לתהודה ברומא של התקופה והזכיר את סרוויוס ,ואולי סולא קיווה שהדורות
הבאים יזכירו את שמותיהם בנשימה אחת כמרחיבי הפומריום.

198

עם זאת ,בהעדר עדויות קדם-סולאניות

להרחבת הפומריום בידי סרוויוס ,ייתכן שהסיפור נבדה על-ידי סולא ותומכיו כדי לקדם את האינטרס שלהם
ואולי גם לזהות את סולא עם המלך האהוב 199.נראה שייחוס תקדימים לסרוויוס היה עניין שבשגרה אצל סולא,
שעשה כן אף לפני שמונה לדיקטטור :אפיאנוס מספר שכאשר ביקש סולא להחליש בשנת  88את כוחה של
אסיפת השבטים ) (comitia tributaעל חשבון אסיפת הקנטוריות ) (comitia centuriataהוא טען שסרוויוס העניק
את סמכות החקיקה לאחרונה.

200

סולא קישר עצמו לסרוויוס לא רק בסוגיות מעשיות ,אלא גם בעניינים שנגעו לתכניותיו לעתיד ולתדמיתו.
לפי ליוויוס ,מספר מחברים )שאת שמם אינו מציין( כתבו שסרוויוס תכנן לפרוש כשישלים את מלאכת החקיקה
שבה החל ,והיה עושה כן לולא נרצח.

201

הטענה הזו אינה מופיעה במקורות קדם-סולאניים ,וייתכן שליוויוס

הסתמך על מקור שחיברו סולא ותומכיו 202,שביקשו להרגיע את החששות המוצדקים שעוררו דרכו של סולא
לשלטון והסמכויות הבלתי-מוגבלות שניתנו לו ,ולהציג תקדים לאוזורפטור שהיטיב עם ההמון .הדיקטטורה של
סולא לא הוגבלה בזמן ולו רצה יכול היה להישאר שליט יחיד לכל חייו ,אולם הוא ביקש להציג את המינוי
כעניין זמני עד להשלמת שיקום הרפובליקה ובכך להדוף טענות לגבי טיראניה.

203

מבחינה היסטורית הקשר

Keaveney 1983, 71-73; Sumi 2002, 414-415, 430; Keaveney 2005, 159.
Keaveney 1983, 71-72; Keaveney 2005, 159.

197
198

 199ר'  .Ridley 1975, 156; Thomsen 1980, 216-218, 235-237; Cornell 1995, 202-204עם זאת ,תומסן אינו שולל את האפשרות
שסרוויוס היה הראשון שהגדיר את הפומריום.
App., BC 1.59 ap. Thomsen 1980, 248-249; Ridley 1975, 153-157, 161, 177.

200
201

Liv. 1.48.9: “id ipsum tam mite ac tam moderatum imperium tamen, quia unius esset, deponere eum in animo habuisse
quidam auctores sunt, ni scelus intestinum liberandae patriae consilia agitanti intervenisset”, ap. Keaveney 1983, 71-72.
Ridley 1975, 157; Thomsen 1980, 247-248 with n. 41
203

202

להגדרת המינוי ר' שצמן  .395 ,1989נראה שסולא ביקש מלכתחילה להציג את מינויו כזמני אך מבלי להגדיר מגבלת זמן ) App.,
 (BC 1.98וייתכן שהכל ציפו שיפרוש לאחר שישלים את תפקידו“...Sulla was not appointed for life. Everyone concerned, :
including Sulla himself, would have taken it for granted he would abdicate as soon as his job was done. There was no time
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לסרוויוס מתבקש :מה יותר טבעי להציג את סולא "משקם הרפובליקה" כממשיך דרכו של מבשר הרפובליקה
סרוויוס?
ייתכן שסולא השתמש בזיקה המשותפת לפורטונה כדי להדגיש את הדמיון בינו לבין סרוויוס 204.עלייתו
של סרוויוס לשלטון למרות מקורותיו המעורפלים הייתה עדות למזלו הטוב ,כלומר לאהדה שרחשה פורטונה
כלפיו 205.שילובה של פורטונה בתעמולה הסולאנית היה דרך יעילה להציג את סולא הדיקטטור כ"סרוויוס שני"
שלמרות היותו שליט יחיד ,אפילו אוזורפטור ,עתיד לפעול למען הרפובליקה .כמו פייסיסטראטוס האתונאי
וטיראנים יוונים בני המאה השישית ,סרוויוס נעזר בדמות אלוהית ,פורטונה ,כמקור ללגיטימציה השלטונית
שלו.

206

כאדם משכיל ,סולא הכיר כנראה את הסיפורים הללו והבין את ערכם התעמולתי ואת השפעתם על

ההמון :התמיכה האלוהית בשליט מעידה שמעשיו טובים ונעשים לרווחת הכלל ,ולכן אין סיבה להתנגד לו גם
אם עלה לשלטון באופן שונה מהמקובל .הקשר בין סרוויוס ופורטונה היה מוכר היטב בתקופת הרפובליקה
המאוחרת ,כפי שמעידה הנטייה לייחס לסרוויוס כמעט כל פולחן לא-מזוהה של פורטונה; דמותה של פורטונה
הייתה מקור נוסף ללגיטימציה אלוהית עבור סולא ,גם משום שהזכירה לכל את התקדים של סרוויוס ,בן-חסותה
משכבר הימים.

 2.6סיכום
הכינוי פליקס ונטייתו של סולא לייחס את הצלחותיו ליד המקרה מעידים על קשר חזק בינו ובין פורטונה,
אף שהעדויות לקיומם של פולחנים סולאניים לאלה אינן חד-משמעיות .שמו של הרומאי בר-המזל ביותר של
זמנו בוודאי נקשר בשמה של אלת המזל—קל וחומר אם נאמין לפלוטרכוס ,המספר שסולא הכריז על עצמו
כבנה המאומץ של פורטונה 207.כאלה שמזוהה עם מזל ,ובפרט עם מזל טוב והצלחה ,פורטונה הייתה מעורבת
כמעט בכל פעולה אנושית ,החל בלידה וינקות דרך נישואין ועד למלחמה ושלטון .פולחני פורטונה היו נפוצים
limit because nobody, again including Sulla himself, could have had any clear idea just how long it would take” (Seager
) .1994, 348סולא היה רגיש לתדמיתו ההיסטורית ,ואולי פרש מרצונו מהשלטון כדי שלא יצטייר כעריץ בעיני הדורות הבאים.

 204רידלי רומז לכך בשאלה רטורית בסיכום מאמרו אולם אינו מרחיב ,ר' .Ridley 1975, 177
Cornell 1995, 146.
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 .[Arist.], Ath. Pol. 14; Cornell 1995, 132-133, 146-148 206ראוי לציין הבדל משמעותי בין המקרה של סרוויוס לזה של
פייסיסטראטוס .השימוש של פייסיסטראטוס בדמות אתינה מתבקש :אתינה נחשבה פטרוניתה של אתונה והאלה של העיר בה"א
הידיעה ,ולא הייתה דמות מתאימה ממנה לסמל את הלגיטימציה של שלטונו של פייסיסטראטוס .פורטונה לעומתה היא בחירה
מפתיעה ,שכן היא לא נחשבה אלה מרכזית ברומא שלפני סרוויוס; נטייתם של המחברים העתיקים לייחס לסרוויוס כל פולחן עתיק
של פורטונה ברומא עשויה להעיד שכלל לא היה בעיר פולחן לפורטונה לפני עלייתו לשלטון .יצוין שפלוטרכוס מייחס דווקא
לאנקוס מרקיוס ,מלכה הרביעי של רומא ,את הקמת המקדש הראשון לפורטונה בעיר )אף שהוא טועה בשם האלה וכותב Fortis
במקום  ;(Fors Fortunaר'  .Plut., De fort. Rom. 5מוצאו האטרוסקי האפשרי של סרוויוס והזיהוי של פורטונה עם פראינסטה
האטרוסקית דרך פולחן פורטונה פרימיגניה מעלים את ההשערה שסרוויוס הקים פולחן חדש או שינה את אופיו של פולחן קיים על-
מנת להחדיר לרומא אלה אטרוסקית שפולחנה היה נפוץ באזור מוצאו .מהלך כזה ,אם אכן נעשה ,מזכיר את ניסיונותיו של
פייסיסטראטוס להחדיר לאתונה פולחנים מהפריפריה במטרה לחזק את כוחו )סטרול  .(114-116 ,2007ר' גם Kajanto 1981, 507-
.509; Purcell 2003; Salmon and Potter 2003
Plut., De fort. Rom. 4.
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באיטליה כולה ,ובת-דמותה היוונית טיכה הייתה נפוצה בעולם ההלניסטי לפחות באותה מידה .תפקידיהן
המגוונים של טיכה ופורטונה ותפוצתן הרחבה הפכו אותן לכלי תעמולתי שימושי מאות שנים לפני סולא:
פורטונה ליוותה את סרוויוס טוליוס ,טיכאי עירוניות הגנו על ערים ועל מלכיהן בעולם ההלניסטי ,ולקראת סוף
המאה השלישית מצביאים רומיים מנצחים החלו לייסד פולחנים כאות תודה לפורטונה שעזרה להם בקרב.
הספרות ההלניסטית והרומית אמנם תיארה את טיכה-פורטונה כבלתי-יציבה ואף כמרושעת ,אך נראה שהציבור
הרחב הפנים דווקא את הדמות החיובית של האלה ,שבפולחנים ובאיקונוגרפיה קושרה עם הצלחה ,ניצחון,
ושפע :עבור מרבית האוכלוסייה ,הביטויים החזותיים והטקסיים של האלה היו נגישים ומוחשיים הרבה יותר
מאשר אלו הכתובים.
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סולא הסתמך על הדימוי החיובי של פורטונה והעניק לו פרשנות מחודשת .הוא הפך את פורטונה מאלה
של הצלחות חד-פעמיות בשדה הקרב לאלה-פטרונית שמלווה את בן-חסותה לאורך זמן ,כפי שהטיכאי
העירוניות ליוו את הערים שעליהן הגנו .ייתכן שסולא הושפע מהזיהוי המזרחי של טיכה העירונית עם הטיכה

של מלך העיר ויצר חיבור בין הפורטונה האישית שלו לפורטונה של רומא; בכך תרם לעלייתה של פורטונה של
העם הרומאי לקראת אמצע המאה הראשונה ,כפי שמעידים מטבעות ונאומים מהתקופה .הבחירה של סולא
בכינוי פליקס במקום פורטונאטוס נועדה אולי להדגיש את ההמשכיות של מזלו הטוב .הקישור המובהק של
פליקיטס לניצחונות צבאיים ,לעומת תפקידיה המגוונים של פורטונה ,הוא סיבה אפשרית נוספת לבחירה בכינוי
פליקס .ייתכן גם שמדובר במחווה לאלה המשפחתית של לוקולוס ,חברו של סולא ויד ימינו.
פורטונה זוהתה עם ניצחון כבר לפני סולא ,אבל האיקונוגרפיה שלה מהמאה הראשונה ואילך הדגישה
בעיקר את השקט והשלווה שאחרי הניצחון ,ולא את המלחמה עצמה או את האירועים בשדה הקרב .ייתכן
שהגרסא הסולאנית של פורטונה ,שציינה הצלחה מתמשכת ולא ניצחון בקרב מסוים כפי שציינו פולחנים טרום-
סולאניים של האלה ,סייעה לטשטש את הקשר בין פורטונה לקטל ולאלימות של שדה הקרב והתמקדה בפירות
הניצחון .מעניין שבמקרה של ונוס ראינו תהליך הפוך כמעט :לקראת שובו לאיטליה יצר סולא זיקה בין ונוס
לשדה הקרב שלא הייתה קיימת ברומא קודם לכן ,אולם מטבעות ונוס שהונפקו בתקופת הדיקטטורה שלו סימנו
חזרה לאטריבוטים השלווים של ונוס.
מניע אפשרי נוסף של סולא לשימוש בפורטונה בתעמולתו היה מעורבותה בשני מיתוסים ספק-היסטוריים
מראשית הרפובליקה .הראשון הוא סיפור קוריולאנוס ,שבלימתו נזקפה בעקיפין לזכותה של פורטונה

 208המאפיינים המנוגדים של פורטונה ,שפע מחד והפכפכות או חוסר-ודאות מאידך ,באים לידי ביטוי גם בקשר בין האלה לבין
מנגנון חלוקת התבואה ברומא .המנגנון הזה הבטיח לכאורה שפע של מזון גם לאלה שידם אינה משגת ,אולם התאפיין בחוסר-ודאות
רבה בתקופות של אי-יציבות פוליטית .ר' גם  Arya 2002, 173-179והערה  167בעבודה זו.

46

מולייבריס .פורטונה לקחה את סולא תחת חסותה וסייעה לו בכל מעשיו ,ומן הסתם גם בכיבוש רומא; התמיכה
של פורטונה בסולא לעומת התנגדותה לקוריולאנוס עשויה להתפרש כאישור שלה לכיבוש העיר בידי סולא
וכהצדקה למעשה .המיתוס השני הוא סיפורו של סרוויוס טוליוס .המקורות ההיסטוריים מתארים קשר אישי חזק
בין המלך לאלה ,וסרוויוס נחשב למייסדם של פולחני פורטונה רבים ברומא .אף שסרוויוס היה מלך ואוזורפטור,
הוא היה אהוד על הרומאים בני המאה הראשונה ,שייחסו לו רפורמות דמוקרטיות שהניחו את התשתית
הפוליטית לרפובליקה .כשסולא מונה לדיקטטור לחקיקת חוקה ולתיקון הרפובליקה ללא הגבלת זמן ,הוא נחשד
כמי ששואף לכונן ברומא טיראניה ,במיוחד על רקע האופן האלים שבו עלה לשלטון .היה אפוא על סולא
להוכיח שכוונותיו כשרות ,והסיפור של סרוויוס טוליוס היווה תקדים מצוין ,בהדגימו שגם מי שנחשב
כאוזורפטור ממלא את רצון האלים ויכול לפעול למען הרפובליקה .הדגשת הקשר לפורטונה ,האלה המזוהה
ביותר עם סרוויוס ,סייעה לסולא לקשר בינו לבין המלך האהוד וליצור את הרושם שכוונותיהם דומות.
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 3מא-בלונה
בלונה הייתה אלת המלחמה הרומית ואחת האלות הותיקות בעיר .בלאטיום היה פולחן לבלונה כבר
במאה החמישית,
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והיא מוזכרת בקומדיות של פלאוטוס ובשבועה שמייחס ליוויוס לפובליוס דקיוס מוס

)קונסול  ,(340שאותה נשא בטרם הקריב את חייו למען ניצחון צבאו.

210

בלונה מוזכרת בדרך-כלל לצידו של

מרס .בשנת  ,296במהלך המלחמה הסאמניטית השלישית ,נדר הקונסול אפיוס קלאודיוס קאיקוס מקדש ראשון
לבלונה ברומא.

211

המקדש נבנה ליד הקירקוס פלאמיניוס ) (Circus Flaminiusשבשדה מרס ,למרגלות גבעת

הקפיטוליום ,וכיוון שהיה מחוץ לפומריום שימש את הסנאט לפגישות עם גורמים שנאסר עליהם להיכנס אל
התחום המקודש ,כמו מצביאים בתפקיד או מלכים זרים .שם כינס סולא את הסנאט לאחר ניצחונו בשער
הקוליני 212.במקדש בלונה נערכו לא רק השיחות בסיום מלחמה ,אלא גם טקסי הפתיחה שלהן :לפי המסורת,
הכרזת מלחמה רשמית נחתמה בהשלכת חנית משטח רומאי אל תוך שטח האויב .התפשטותה הטריטוריאלית
של רומא הקשתה על קיום הטקס במתכונתו המקורית ,ולכן הגדירו הרומאים את האזור שלפני מקדש בלונה
כשטח אויב והשליכו את החנית לעברו.

213

במרוצת השנים הוקמו מקדשים נוספים לבלונה שאזכיר בהמשך,

אולם בינתיים ראוי לציין אחד מהם ,מקדש בלונה רופיליה ) ,(Rufiliaשנבנה ככל הנראה על-ידי פובליוס
קורנליוס רופינוס )קונסול  290ו ,(277-אחד מאבותיו של סולא .גם רופינוס ,כמו אפיוס קלאודיוס ,נדר את
המקדש במהלך המלחמה הסאמניטית השלישית.

214

במחצית הראשונה של המאה הראשונה מוזגה בלונה עם האלה הקפדוקית מא ) ,(Maכנראה על-ידי סולא
או בהשפעתו .בדומה לעשתורת הפיניקית ,מא היא אלה-אם )פירוש שמה הוא "אמא"( וגם אלה לוחמת:

פולחנה כלל שימוש בגרזנים ובחרבות ,ובין כינוייה אנו מוצאים את בלתי מנוצחת ) (ἀνίκητοςומביאת הניצחון
) 215.(ἡ νικηφόροςגם המחברים היוונים תפשו את מא כאלה לוחמת :סטראבו זיהה אותה עם אלת המלחמה
צמאת-הדם אֶ ְניו ,שכמו בלונה נחשבה בת-לווייתו של אל המלחמה ארס-מרס ,ופלוטרכוס זיהה את מא עם אניו

Graf 2002a.
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 210ר'  .Plaut., Amph. prol. 43, Bacch. 847; Liv. 8.9.6ליוויוס מספר שמוּס נעזר בכהן שהכיר את הנוסח המדויק של השבועה.
הכללתה של בלונה בטקס דתי רשמי מלמדת שליוויוס האמין שהייתה מוכרת היטב במאה הרביעית ,וגם אם טעה אפשר להסיק מכך
שלפחות בתקופתו-שלו בלונה נחשבה אלה ותיקה.
Liv. 10.19; Lloyd-Morgan 1996, 124-125; Graf 2002a.
Liv. 28.9, 28.38, 30.22; Plut., Sull. 30.1-3; Richardson 1992, s.v. “Bellona, Aedes”; MacKay 2000, 196.

 213עם זאת ,מהעדויות שברשותנו לא ניתן להסיק בוודאות שהטקס נערך במתכונת הזו לפני אוקטביאנוס .ר'
.Wiseman 1974a, 14; Wiedemann 1986
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;Ov., Fast. 6.205-12

Palmer 1975, 655; Richardson 1992, “Bellona Rufilia, Aedes”.
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 215ר'  .Rose 1959, 276; Palmer 1975, 654-655; Gordon 2002; Keaveney 2005, 35, 181גם אפרודיטה כונתה מביאת הניצחון
באזורים מסוימים ,ר' עמ'  18לעיל.
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ועם אתינה 216.בעיני הרומאים הייתה בלונה ,אלת המלחמה הפרועה ,הדמות הקרובה ביותר ללוחמת האכזרית
מא 217.למאפיינים המלחמתיים של מא התווסף פולחן זנות ,שילוב שמצביע על תפקידה של האלה בטקסי מעבר
מילדות לבגרות ,שאצל גברים התבטא בהפיכתם ללוחמים ואצל נשים באובדן הבתולין.

218

מקדשיה של מא,

בקומאנה ) (Comanaהקפדוקית ובעיר באותו שם בפונטוס ,נמצאו מחוץ לעיר ,כמו מקדש בלונה ברומא .לצד
הכוהנים משני המינים ששירתו בפולחן היו למא תיאופורֵ טוי ) ,θεοφόρητοιבלטינית  ,(fanaticiמאמינים
שהתנבאו בשם האלה כשהם שרויים בטראנס.

219

פולחן מא ,בדרך-כלל תחת השם בלונה ,התקיים ברומא מתקופת הרפובליקה המאוחרת ואילך.
מהקדשות שנמצאו בעיר עולה כי הפולחן הרומאי כלל מאפיינים רבים שהיו נהוגים בקומאנה :המקדשים מוקמו
במקומות גבוהים ,תפקידי הכוהנים והתיאופורטוי נשמרו ,המאמינים פצעו את עצמם בעזרת גרזנים דו-להביים
ולעתים אף הקריבו חתיכות מבשרם לאלה 220.מקובל לחשוב שסולא או חייליו הביאו את פולחן מא לרומא או
לפחות תרמו משמעותית להגברת הפופולאריות שלה בעיר 221.ואכן ,נראה שסולא הקים מקדש למא-בלונה סמוך
לשער הקוליני; בלונה הזו כונתה פולביננסיס ) (Pulvinensisמשום שמקדשה הוקם על תל ,כמו בשתי
הקומאנות 222.כמו-כן ,פאלמר משער שסולא שיקם את המתחם המקודש לבלונה על הקפיטוליום שנשרף בשנת
 ,83ונראה שבאותו מתחם התקיים פולחן של מא הקפדוקית.
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בחירתו של סולא באלה "בת הכלאיים" מא-בלונה מפתיעה .בפרק קודם ראינו שסולא השתמש
בתעמולתו בְּ וֶנוס אחרי שהוסיף לה מאפיינים מלחמתיים מזרחיים .ונוס הייתה אלה פופולארית באיטליה ובינה
ובין אפרודיטה היה דמיון רב ,מה גם שדמותה של האחרונה תועדה ביצירות יווניות שהרומאים הכירו היטב.
הוספת המאפיינים הלוחמים לונוס אפשרה לסולא להשתמש בכל התכונות שכבר נקשרו בשמה באיטליה,
בתוספת האפשרות להציגה כמי שנתנה לו את ניצחונותיו .בכך ניצל את הלגיטימציה שהעניקה לו תמיכתה של
אם הרומאים ואת הפופולאריות שלה באיטליה כדי להוכיח את חוקיות האימפריום שלו ולהרחיב את מעגל
תומכיו ברחבי חצי-האי .המקרה של טיכה-פורטונה דומה .לעומתן הייתה בלונה אלה זניחה יחסית ,ומא הייתה
שונה ממנה מאוד; אפילו בתקופות מאוחרות יותר ,פולחניה של האחרונה נחשבו ברומא אקזוטיים במקרה הטוב

Hom., Il. 5.333, 5.592; Str. 12.2.3; Plut., Sull. 9.4; Paus. 1.8.4.
Graf 2002a.
Gordon 2002.
Str. 12.2.3.
Tib. 1.6.43-54; Cass. Dio 42.26.2; Palmer 1975, 654, 657-658, 660.
Rose 1959, 276; Keaveney 2005, 35.
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 222פירוש המילה  ,Pulvinusבין היתר ,הוא "ערימת עפר" או "תל" .ראה .Palmer 1975, 660-661
Cass. Dio, 42.26.2; Palmer 1975, 656-657; Richardson 1992, s.v. “Bellona, Sacellum (Enueion)”.
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223

ומזעזעים במקרה הרע 224.לכן מעניין לבדוק מה הניע את סולא לזהות את עצמו דווקא עם האלה הזו .כדי לענות
על השאלה ,אנסה לעמוד על ההקשרים של מא ושל בלונה ,כפי שעשיתי עם ונוס ופורטונה בפרקים הקודמים.
אפתח בסקירת העדות ההיסטורית שמביא פלוטרכוס לקשר בין מא-בלונה לסולא.

 3.1מא-בלונה בחיי סולא
מא-בלונה מוזכרת פעמיים בחיי סולא ,ובשתיהן היא מעודדת אותו לכבוש את רומא .הופעתה הראשונה
היא בשנת  .88סולא ,שנמלט מרומא בעור שיניו לאחר ההפיכה של מאריוס וסולפיקיוס ,חזר אליה בראש
לגיונותיו כדי להשיב לעצמו את הפיקוד המזרחי שהועבר למאריוס 225.למרות ההתלהבות של חייליו והאותות
החיוביים של הקורבן שהעלה ,סולא התלבט האם לכבוש את העיר—בכל זאת מדובר היה במעשה חסר תקדים.
מה שהטה את הכף היה חלום שחלם ובו עמדה לצידו אלה ,שקראה בשמות אויביו בזה אחר זה והורתה לו
להכותם בעזרת חזיז ברק שנתנה בידו .כל אויב שהכה סולא נפל ונעלם ,וכך השמיד לבסוף את כל אויביו .סולא
התעורר מעודד מהחלום והצעיד את לגיונותיו אל העיר .פלוטרכוס מייחס לאלה שבחלום מוצא קפדוקי ,אולם
מתקשה להחליט בין "לונה ,מינרווה ,או בלונה" )"סלנה ,אתינה ,או אניו" ביוונית( 226.מתיאור האלה כלוחמת
מקפדוקיה ומעדויות היסטוריות וארכיאולוגיות שאסקור בהמשך לקשר בין סולא למא נראה כי האלה בחלום
היא מא .אם הסיפור היה מוכר כבר ב 88-ולא חובר בדיעבד ,זהו כנראה האזכור הראשון של מא בהקשר רומי:
אין עדויות לקיומו של פולחן מא ברומא לפני כן או ליחס מיוחד של סולא לאלה לפני הגעתו לקפדוקיה.

227

ייתכן שסולא התוודע אל מא כאשר שהה באזור בשנים  :96-93לפי התיאור של סטראבו מקדשה בקומאנה היה
גדול ומכובד מספיק כדי ששמעו יגיע לסולא המבקר באזור ,שאולי עבר בו בדרכו לפרת 228.ישנה גם האפשרות
שסולא התוודע למא רק במהלך מסעו השני במזרח בשנות השמונים 229:במקרה כזה ,מובן שמא-בלונה לא יכלה
להופיע בחלומו של סולא בשנת  88ומכאן שהסיפור חובר בדיעבד.
מא-בלונה מופיעה בשנית בחיי סולא בתיאור אירועי  .83פלוטרכוס מצטט קטע מזיכרונותיו של סולא,
שבו הוא מספר על פגישתו בסילוויום עם עבדו אחוז-הדיבוק של פונטיוס )”.(“οἰκέτην Ποντίου θεοφόρητον

Tib. 1.6.43-54; Iuv. 4.123-125; Cass. Dio 42.26.2.
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 225שצמן .385-386 ,1989
Plut., Sull. 9.1-9.4.
Keaveney 1983, 65; Keaveney 2005, 35.
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 228סטראבו מתאר את המקדש כפי שהיה בסוף המאה הראשונה ,לאחר עשרות שנים של נוכחות רומית בקפדוקיה )
 .(12.3.36ההתערבות הרומית פגעה במעמד המקדש והחלישה את הכהן הגדול של מא ,ואף-על-פי-כן התיאור שמוסר סטראבו
מרשים למדי .ייתכן שבתקופת סולא מעמד המקדש היה רם אפילו יותר .ר' Palmer 1975, 654-655; Keaveney 1983, 65; Gordon
.2002; Keaveney 2005, 35
Str. 12.2.3,

Gordon 2002.
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229

העבד ניבא באזני סולא שבלונה תעניק לו ניצחון במלחמה ,אך אם לא ימהר תישרף גבעת הקפיטוליום ביום
השישי בחודש קווינטיליס ,כפי שאכן קרה 230.במקרה הזה פלוטרכוס אינו מתלבט ונוקב מפורשות בשמה של
בלונה ,אולם פרט מסוים בסיפור מעיד על קשר למא :המילה ") θεοφόρητοςאחוז דיבוק האל"( שמציינת את
מצבו של העבד זהה למילה שבה משתמש סטראבו לתאר את נביאי מא בקומאנה בעת שהתנבאו.

231

גם אם

פולחן מא עדיין לא היה מוכר באיטליה באותה תקופה ,ייתכן שהעבד הכיר את האלה ממולדתו או דרך עבדים
אחרים שהכירוה מארץ מוצאם.

232

בעליו של העבד ,פונטיוס ,מזוהה בדרך כלל כפונטיוס טלסינוס ,מנהיג

הסאמניטים שלחם מול סולא בקרב בשער הקוליני 233.אחזור אליו ולעניין הסאמניטי בהמשך.
בשתי הופעותיה של מא-בלונה בחיי סולא היא עודדה אותו לכבוש את רומא .הופעתה בחלום שכנעה את
סולא לעלות על העיר בפעם הראשונה ,ובפעם השנייה פגישה עם עבד שהתנבא בשם האלה גרמה לו להחיש את
פעמיו לעבר רומא .שני כיבושי רומא היו ללא ספק אירועים משמעותיים בחייו של סולא והתפקיד המרכזי שמא-
בלונה מילאה בהם עשוי להצביע על קשר מיוחד בינה ובין סולא 234.הקשר הזה מגובה בעדויות על מקדשים
שהקדיש סולא לבלונה ברומא 235,ונראה שהוא נובע ממניעיו התעמולתיים של סולא באותה תקופה .אולם איזו
תועלת תעמולתית צמחה לסולא ממא-בלונה? אנסה לעמוד על כך דרך סקירת ההקשרים המוכרים ,הן של בלונה
הן של מא.

 3.2בלונה והרופינים
לבלונה היו לפחות ארבעה מקדשים ברומא .הראשון נבנה בקירקוס פלאמיניוס על-ידי אפיוס קלאודיוס
קאיקוס בעקבות נדר שנדר בשנת  ,296במהלך המלחמה הסאמניטית השלישית .הקמתו של המקדש השני
לבלונה רופיליה ) (Rufiliaמיוחסת לפובליוס קורנליוס רופינוס בעקבות ניצחונו-שלו על הסאמניטים בשנת .290
רופינוס ,שהמקדש נקרא ככל הנראה על-שמו ,היה מאבות-אבותיו של סולא .נראה ששני המקדשים הללו היו
מקדשי בלונה היחידים בעיר לפני עלייתו של סולא .מקדש שלישי ,לבלונה של האי ) ,(Insulensisהוקם באי על
הטיבר ועבדו בו את מא .לפי פאלמר ,המקדש הרביעי ,לבלונה של התל ) ,(Pulvinensisהוקם בשנת  80על-ידי

Plut., Sull. 27.6.
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 231ר'  ,Str. 12.2.3; Palmer 1975, 656וגם  Rose 1959, 276; Keaveney 2005, 110שמזהים במפורש את האלה כמא.
232
במלחמת מיתרידאטס ,כבכל מלחמה ,נמכרו שבויים רבים לעבדות וייתכן שפונטיוס טלסינוס רכש או גנב שבוי קפדוקי ) Turcan
.(1996, 41, 56
Salmon 1967, 382; Frier 1971, 598; Palmer 1975, 656.
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 .Keaveney 1983, 66; Keaveney 2005, 35 234שתי הופעותיה של מא-בלונה בחיי סולא הן האזכורים היחידים של בלונה או של מא
בחיי אישים לפלוטרכוס .ארחיב על כך בהמשך הפרק.
 235ר'  .Palmer 1975, 656-657, 660-661לא מצאתי עדויות איקונוגרפיות לקשר בין סולא למא-בלונה ובאופן כללי האיקונוגרפיה
של האלה דלה ביותר.
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סולא ליד השער הקוליני ,שבט ניצח שנתיים קודם לכן בקרב שהבטיח לו את השלטון ברומא .גם המקדש הזה
זוהה עם מא ,ואף הוקם על תל כחיקוי למקדש מא שעל ההר בקומאנה .נוסף על ארבעת המקדשים הללו,
לבלונה היה מתחם מקודש על גבעת הקפיטוליום ,שייתכן שסולא שיקם לאחר שנהרס בשריפה של  .83המתחם
נהרס סופית בשנת  ,48וסיפורים אודות צנצנות בשר אדם שנמצאו בו מקשרים אותו לפולחן מא.

236

פאלמר מצביע על כך ששלושה מהמקדשים הללו—רופיליה ,פולביננסיס ,והמתחם על הקפיטוליום—

קשורים לרופינים ) ,(Rufiniהענף של הגנס קורנליה שאליו השתייך סולא .הקשר המשפחתי בין הרופינים
לבלונה לא הסתכם בבניית המקדשים :מצבות שנמצאו ליד מקדש בלונה רופיליה מעידות שסולא הפקיד עבדים
משוחררים שלו לטפל במקדש שייסד אחד מאבותיו ,הרופיני האחרון שנבחר לקונסולאט עד בחירתו של
סולא 237.אם אכן היה קשר בין בלונה לרופינים הוא עשוי להסביר מדוע דווקא האלה הזניחה יחסית הזו זכתה
לתפקיד כה דומיננטי בחיי סולא .סולא ציפה מהאלה המשפחתית לסייע לו ברגעי משבר ,כפי שסייעה לרופינוס
בשנת  ,290וכשהופיעה אלה בחלומו היה ברור לו שזו בלונה .גם אם הסיפורים אודות מא-בלונה הם בדיה
גמורה שהומצאה במוחו הערמומי של סולא ,ייחוסם לאלה שזוהתה עם משפחתו הוסיף לאמינותם—הן באזני
מי ששמע אותם בזמן אמיתי ,כמו הקוואיסטור שנותר נאמן לסולא גם לאחר שיתר קציניו נטשוהו 238,הן באזני
מי שנחשף לתעמולה הזו בדיעבד ,ביניהם קוראי האוטוביוגרפיה של סולא .גם מי שלא הכיר את ההיסטוריה
הרופינית על בוריה עשוי היה לדעת שסולא הקים מקדש לבלונה פולביננסיס ,ומימן את אחזקת מקדש בלונה
רופיליה שהקים אחד מאבות-אבותיו .השימוש דווקא בדמותה של בלונה מוסיף אפוא אמינות לסיפוריו של
סולא.

 3.3אלה אנטי-סאמניטית
הסאמניטים היו אויבים מסורתיים של רומא ונחשבו הלוחמים המיומנים ביותר באיטליה 239.לקראת סוף
מלחמת האזרחים ,הם חברו למתנגדי סולא ברומא והובילו את הקרב מולו בשער הקוליני 240.נראה שסולא פיתח
שנאה עמוקה לסאמניטים ,שכן אפיאנוס מספר שהקפיד להוציא להורג את הסאמניטים שלקח בשבי ,לעומת
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Palmer 1975, 653-657, 660-661, 664; Richardson 1992, s.v. “Bellona, Aedes”, “Bellona Insulensis, Aedes”, “Bellona
Pulvinensis, Aedes”, “Bellona Rufilia, Aedes”, “Bellona, Sacellum (Enueion)”.
Palmer 1975, 654-655.
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 238הכוונה כל הנראה ללוקולוס ,ר' הערה .153
Plut., Sull. 29.4; Keaveney 2005, 44, 122.
.שצמן Salmon 1967, 384; 394 ,1989
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239
240

שבויים בני עמים אחרים שבהם נהג באכזריות פחותה.

241

סלמון משער שהשנאה לסאמניטים הייתה עניין

משפחתי עבור סולא ושראשיתה בפובליוס קורנליוס רופינוס ,שתבוסתו לסאמניטים בשנת  277חיסלה את
הקריירה הפוליטית שלו .נפילתו של רופינוס הובילה לדעיכתם של הקורנלים-רופינים והטילה כתם על
המשפחה ,שעד סולא לא הצמיחה מתוכה קונסול נוסף; לא מן הנמנע שהפרשה השפיעה על אישיותו של סולא
ועל שאיפותיו הפוליטיות 242.מובן שסולא עשוי היה לפתח שנאה לסאמניטים בזכות עצמו :הוא נלחם בהם
במלחמת בעלות הברית ונתקל בסירובם לקבל את תנאי השלום שהוצעו להם בשנת  87על-ידי קווינטוס
קאיקיליוס מטלוס פיוס ,שהיה מאוחר יותר בעל-בריתו ושותפו לקונסולאט בשנת .80

243

בשנאה לסאמניטים היה גם יתרון תעמולתי עבור סולא .רומאים רבים בלאו-הכי ראו במלחמתו במאריוס
וביורשיו מאבק שמטרתו העיקרית לקדם אינטרסים אישיים ,וכיבוש רומא—מהלך שהוביל להוצאתו של סולא
אל מחוץ לחוק בשנת ―24487הרתיע אפילו את תומכיו .תדמיתו של סולא הייתה בשפל והיה עליו למצוא נימוק
שיצדיק את מעשיו .העוינות הרומאית לסאמניטים הייתה מוכרת לו היטב ,שכן ניצחונותיו עליהם במלחמת
בעלות הברית סייעו לו להיבחר לקונסולאט של  245;88הצגת מאבקו האישי כמלחמת חורמה בסאמניטים הייתה
אפוא פיתרון מצוין .בתוך רצף המלחמות שפקד את איטליה בשנות השמונים ,סולא מיצב את עצמו כגיבור
שיסיר מעל רומא את האיום הסאמניטי אחת ולתמיד.

246

דוגמא טובה היא קטע אצל אפיאנוס ,שמספר כיצד

מאריוס כרת ברית עם הסאמניטים והעניק להם כל מה שקאיקיליוס מטלוס סירב להעניק להם.

247

אני סבור

שמקורו של הקטע בתעמולה הסולאנית :מטלוס )בעל-בריתו של סולא ושותפו לקונסולאט של  ,80כזכור(
מתואר כנציג הרשמי של רומא במשא ומתן עם הסאמניטים ,שלא הסכים להיענות לדרישותיהם—קרי ,לא
הסכים להתפשר על האינטרסים של רומא .לעומת נאמנותו של מטלוס למולדת ,מאריוס היה מוכן להעניק
לגרועים שבאויבי רומא את כל מבוקשם ,ובלבד שיילחמו לצידו ויסייעו לו להשיג את השלטון ברומא .המסר

 241אחרי הקרב בשער הקוליני סולא רצח למעלה מ 8,000-שבויים "משום שרובם היו סאמניטים" ) ;(App., BC 1.93הרג את כל
הסאמניטים שלא הספיקו להימלט אל תוך פראינסטה "בגלל שנאתם לרומאים" ) ,(App., BC 1.87ולאחר כיבוש העיר חס על
הרומאים שלחמו בו אולם הוציא להורג את כל הגברים הסאמניטים והפראינסטינים ) .(App., BC 1.94עם זאת קיבני אינו סבור
שסולא נהג בסאמניטים בחומרה רבה יותר משנהג ביריביו האחרים ,ר' .Keaveney 2005, 152
 242ר'  .Plut., Sull. 1.1-2רופינוס גורש מהסנאט על-ידי הקנסורים ב 275-בתואנה שעבר על כמה חוקי מותרות ,אולם סלמון מציין
שהסיבה האמיתית הייתה ככל הנראה חילוקי דעות פוליטיים ,ושלא היו מעזים לגרשו לולא נפגע מעמדו הפוליטי בעקבות התבוסה
לסאמניטים .ר' .Salmon 1967, 282-3, 285, 383
 243שצמן .Salmon 1967, 383 ;383-384 ,1989
 244שצמן .387-388 ,1989
245
ר'  .Keaveney 2005, 44נראה שסולא העצים מאוד את הישגיו במלחמה הזו ,הן בזמן אמיתי והן בזיכרונותיו; ר' Salmon 1967,
.365-368
 246סלמון מעלה את האפשרות שסולא פעל במכוון באופן שיכריח את הסאמניטים להצטרף למלחמה נגדו; שצמן מפנה לפירושים
אפשריים נוספים .ר' שצמן  394 ,1989הערה .Salmon 1967, 383-384 ;25
App., BC 1.68.
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ברור :מאריוס ותומכיו כרתו ברית עם הסאמניטים כדי להשתלט על רומא ,לעומת סולא ואנשיו שנותרו נאמנים
לעיר.
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ייתכן שבלונה שימשה את סולא בתעמולתו נגד הסאמניטים .שני מקדשי בלונה ברומא הטרום-סולאנית
הוקמו בעקבות נדרים מהמלחמה הסאמניטית השלישית ,וייתכן שיצרו לאלה תדמית אנטי-סאמניטית שסולא
ביקש לנצל לטובתו.

249

משום כך הקים מקדש לבלונה ליד השער הקוליני ,שם הביס קואליציה בהנהגת

הסאמניטים—או לפחות רצה שנחשוב שהונהגה על-ידם .חיזוק לקשר האנטי-סאמניטי של האלה אני מוצא
בסיפור אודות המפגש עם עבדו של פונטיוס .כפי שציינתי לעיל )עמ'  ,(51פלוטרכוס מצטט מזיכרונותיו של
סולא תיאור של מפגש מקרי שהיה לאחרון בשנת  83עם עבד אחוז-דיבוק ,שהתנבא בשם מא על ניצחונו הקרב.
סולא טרח להדגיש שהמתנבא הוא עבדו של פונטיוס טלסינוס ,מנהיג הסאמניטים .נסיבות המפגש אינן ברורות
ומעלות חשד לשכתוב סולאני של ההיסטוריה ממניעים תעמולתיים .לפי סולא ,לנבואתה של מא-בלונה היה
הקשר סאמניטי מובהק :מי שהפצירה בו למהר לעבר רומא והבטיחה לו ניצחון הייתה בלונה ,האלה האנטי-
סאמניטית; ומי שבישר לו על כך היה העבד של טלסינוס ,יריבו הסאמניטי .נראה שהסיפור מצביע על ניסיון של
סולא להדגיש את תפקידם של הסאמניטים על-חשבון יריביו הרומאים בקרב על רומא בשנת  .82יצירת הֶ ְקשֵׁ ר
סאמניטי לנבואה סייעה לסולא ליצור נרטיב שונה של כיבוש רומא ,שייראה לגיטימי יותר בעיני אזרחיה :לפי
הנרטיב הזה אויביו העיקריים של סולא לא היו המאריאנים אלא הסאמניטים ,והוא מיהר לרומא כדי לחלצה
מציפורניהם ומציפורני בעלי-בריתם הרומיים .הבחירה בדמותה של בלונה ,האלה שזוהתה עם מלחמה
בסאמניטים ,נעשתה אפוא כדי להעצים את היסוד האנטי-סאמניטי בסיפור .קשה לדעת כמה מהר התפשט
הסיפור הזה ,והאם סולא בכלל הפיץ אותו בטרם עלה לשלטון .העובדה שסולא כלל את סיפור בלונה
בזיכרונותיו ,לצד העובדה שהקים לה סביב בשנת  ,80מראה שבלונה ואולי גם התעמולה האנטי-סאמניטית
שנקשרה בשמה הוסיפו לשרת את סולא לאחר מינויו לדיקטטור .סולא ,שבוודאי הבין שייזכר כמצביא שכבש
את רומא פעמיים ,צריך היה להציג סיבה מוצדקת למעשיו ,שאותה סיפקו לו הסאמניטים.
ההקשר האנטי-סאמניטי של בלונה עשוי להסביר גם את הופעתה של מא-בלונה בחלום שחלם סולא לפני
הכיבוש הראשון של רומא .הסאמניטים אמנם לא היו מעורבים בתקרית הזו ,שהייתה סכסוך פנים-רומאי ,אולם
 248אינני יודע האם הסיפור שימש את סולא לפני עלותו על רומא או רק בדיעבד .התיאור של שצמן ) 1989עמ'  (387אוהד פחות
למטלוס ומחזק את הנחתי שאפיאנוס או המקור שלו הושפעו מהתעמולה הסולאנית.
 249המצביאים ששירתו במלחמות הסאמניטיות נדרו מקדשים למגוון רחב של אלים ,כך שעל-פניו הקמת שני מקדשים לבלונה אינה
מצביעה בהכרח על היותה אלה אנטי-סאמניטית .במשך עשרים שנה הוקמו ברומא מקדשים לאלים סאלוס ) ,(Salusבלונה,
ויקטוריה ,יופיטר ויקטור ,יופיטר סטאטור ) (Statorוקווירינוס; ר'  .Salmon 1967, 403 n. 2אף-על-פי-כן ,נראה שלמעט בלונה ,לכל
האלים האחרים היו תפקידים רבים מכדי שיקשרו אותם דווקא לסאמניטים :יופיטר וקווירינוס היו שני אלים מרכזיים ברומא; שמה
של ויקטוריה נקשר בכל ניצחון שהוא ,לאו דווקא בניצחון על עם מסוים; סאלוס לא נחשבה אלה לוחמת ,אלא אלת "שלום הציבור".
לגבי בלונה ,נראה לי שתפקידה במלחמות הסאמניטיות משמעותי ביחס לתפקידיה האחרים ,שהסתכמו בעיקר בהיותה בת-הלוויה
של מרס; לכן הסיכויים שיזהו דווקא אותה כאלה אנטי-סאמניטית גדולים יותר.
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סולא ביקש לקשר אותם לאירוע בדיעבד כדי להצדיק את מעשהו .אזכור שמה של אלה אנטי-סאמניטית בהקשר
של הכיבוש הראשון עשוי היה ליצור הרושם שסולא כבש את העיר במאבקו בסאמניטים השנואים ,ולא משום
שחשק במשרה שנלקחה ממנו .אזכורה של מא-בלונה בשתי העליות על רומא תרם ליצירת בלבול ביניהן :ייתכן
שסולא קיווה ששני סיפורים דומים ,שעוסקים בכיבוש אותה עיר בעידודה של אותה אלה ,יהפכו בזיכרון
הקולקטיבי לסיפור אחד—והשתדל שזה יהיה הסיפור של  ,82שאותו היה קל יותר להציג כחלק ממלחמה אנטי-
סאמניטית.
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הרצון להצדיק את כיבושי רומא על-ידי הצגתם כחלק ממערכה כוללת נגד הסאמניטים ,לצד

ההקשרים האנטי-סאמניטיים של בלונה ,הם הסיבה לשילובה בסיפורי הכיבוש של  88ו.82-

 3.4מא
עד כה הצגתי הסברים לשימוש הסולאני בבלונה ,אולם העדויות שבידינו אינן קושרות את סולא לבלונה
הרומית המקורית אלא לגרסא שלה שכללה מאפיינים של האלה הקפדוקית מא .פלוטרכוס מייחס מקור קפדוקי
לאלה שנגלתה לסולא בחלומו ,והאופן שבו הוא מתאר את העבד שהתנבא בשם בלונה מזכיר את תיאורם של
נביאי מא בקומאנה 251.אף שהדיווח של פלוטרכוס עשוי להיות אנאכרוניסטי ,הוא מגובה בעדויות לקיומם של
פולחני מא במקדשי בלונה שהקמתם מיוחסת לסולא 252.לפיכך עלינו להבין מהו הערך המוסף שסולא הרוויח
מזיהויו עם מא.
סולא נשלח בשנת  96לקיליקיה כדי לבלום את שודדי הים ולסכל את השתלטותו של מיתרידאטס על
קפדוקיה ,ופלוטרכוס מספר שיצא בראש צבא לא-גדול אולם מצא במקום בעלי-ברית נאמנים 253.ייתכן שבזכות
המקומיים שפגש התוודע סולא לפולחן מא ולמעמדה הרם בקפדוקיה ,שבה הכהן הגדול שלה היה שני
בחשיבותו רק למלך; 254סגידה או הבעת הערכה למא יכלו אם כן לסייע לסולא לגייס תומכים מקרב הקפדוקים.
דפוס פעולה כזה אופייני לסולא ,שנהג לשלב בתעמולתו אלים של המקומות שבהם חנה ,ביניהם האפרודיטות
הלוחמות של כיירוניאה ואפרודיסיאס או דיאנה מהר טיפאטום ,שלה הקדיש סולא מעיינות מרפא לאחר ניצחונו
על נורבאנוס במקום.

255

מכאן ייתכן שסולא השתמש במא בתעמולתו באסיה הקטנה )בשנות התשעים ו/או

 250התופעה של תיאור אירוע עתיק בהסתמך על פרטי אירוע עדכני ומוכר יותר הייתה נפוצה בקרב ההיסטוריונים הרומיים .דוגמא
לכך היא ההשלכה מאירועי מלחמת בעלות-הברית על מהלך המלחמה הלטינית במאה הרביעית לפנה"ס ) .(Forsythe 2005, 284גם
מבלי לייחס לסולא בקיאות בסוגיות היסטוריוגרפיות סבוכות נראה שהבין שעם קצת מאמץ הוא יוכל לשכתב את ההיסטוריה
לטובתו.
Str. 12.2.3; Plut., Sull. 9.4, 27.6.
Palmer 1975, 660-661; Richardson 1992, s.v. “Bellona Pulvinensis, Aedes”.
.שצמן Plut., Sull. 5.3; Badian 1964, 173; 386 ,1989
Str. 12.2.3.

 255ר'  Vell. Pat. 2.25.4אודות דיאנה ועמ'  24בעבודה זו לגבי האפרודיטות.
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השמונים( ,עם זאת ,אין בידינו עדויות לשימוש כזה במזרח ושני האזכורים של מא בחיי סולא מתייחסים
לאיטליה דווקא .ספק אם השימוש באֵ ָלה נועד למשוך את תשומת לבם של הרומאים והעמים האיטלקים
האחרים ,שנראה שעדיין לא הכירו את מא באותה תקופה ,ועלינו לחפש אפוא הסבר נוסף.

256

ייתכן שהתעמולה הסולאנית של מא ֻכּוונה לחייליו של סולא ,שנחשפו לפולחני האלה באסיה בשנות
התשעים או השמונים .התיארוך המוקדם נראה סביר יותר ,שכן בשנות התשעים סולא וצבאו שהו בקפדוקיה
בקרבת מרכז הפולחן של מא .כפי שכבר ציינתי ,פולחנה יוצא-הדופן של מא היה מלהיב מאוד והכניס את
המשתתפים בו לאקסטזה 257,והאורגיות הפולחניות בוודאי תרמו לפופולאריות של מא בקרב החיילים ,שאולי
אימצו אותה כמעין "אלה יחידתית" 258.סולא עצמו עשוי היה לעודד את פולחן מא בקרב חייליו כגורם מגבש
בין החיילים הרומיים לבעלי-הברית המזרחיים שהצטרפו אליהם ,ואף להנחיל אותו לפקודיו בשנות
השמונים 259.המסע למזרח בשנות השמונים חשף את חייליו החדשים של סולא לפולחני מא וחיזק את הקשר
בינה לבין הותיקים; כדי להלהיב את החיילים עם החזרה לאיטליה הפגיש אותם סולא עם העבד המתנבא בשם
האלה או סיפר להם על מפגש כזה .לאחר שהשתלט על רומא ושחרר את חייליו ,ייסד בעיר פולחן או מספר
פולחנים למא-בלונה לאות הוקרה לוטראנים שלו.

 3.5ונוס ומא-בלונה :שתיים שהן אחת?
בפרק אודות ונוס ציינתי שהחוקרים חלוקים בדעותיהם לגבי מערכת היחסים בין סולא ל ֶונוס :יש
המצביעים על קשר עקבי ומיוחד בין סולא לאלה )לוס ,ויינשטוק ,קיבני( ,ואילו אחרים )בולסדון( טוענים ש ֶונוס
היא אלה אחת מני אלים רבים ששמם נקשר בסולא ותו לא .עם זאת ,נראה שכולם מסכימים בנקודה אחת :ש ֶונוס
אינה מוזכרת בהקשר סולאני לפני השנים  .87-86אני מעוניין להציג אפשרות שלפיה ונוס ומא-בלונה המוזכרות
בסיפוריו של סולא הן אותה אלה ,ומכאן שהקשר בין סולא לְ ֶונוס החל לפני שנת  .87פלוטרכוס מספר על החלום
שחלם סולא בלילה שלפני עלותו על רומא בשנת :88
λέγεται δὲ καὶ κατὰ τοὺς ὕπνους αὑτῷ Σύλλᾳ φανῆναι θεὸν ἣν τιμῶσι Ῥωμαῖοι παρὰ
Καππαδοκῶν μαθόντες, εἴτε δὴ Σελήνην οὖσαν εἴτε Ἀθηνᾶν εἴτε Ἐνυώ. ταύτην ὁ Σύλλας
ἔδοξεν ἐπιστᾶσαν ἐγχειρίσαι κεραυνὸν αὑτῷ, καὶ τῶν ἐχθρῶν ἕκαστον ὀνομάζουσαν τῶν

Rose 1959, 276; Keaveney 1983, 65; Gordon 2002.
Str. 12.2.3; Tib. 1.6.43-54; Turcan 1996, 18.
Rose 1959, 276; Keaveney 2005, 35.
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 259לפי שצמן  ,386 ,1989החיילים שבראשם עלה סולא על רומא היו חייליו גם במלחמת בעלות-הברית ויצאו עמו לאסיה לאחר
מכן .ייתכן שהיו ביניהם גם ותיקי הקמפיין המזרחי של שנות התשעים.
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ἐκείνου βάλλειν κελεῦσαι, τοὺς δὲ πίπτειν βαλλομένους καὶ ἀφανίζεσθαι. θαρσήσας δὲ τῇ ὄψει
καὶ φράσας τῷ συνάρχοντι μεθ᾽ ἡμέραν ἐπὶ τὴν Ῥώμην ἡγεῖτο.260

הסיפור הזה מזכיר את הכתובת שהקדיש סולא לאפרודיטה אפרודיסיאס ,כפי שמצטט אותה אפיאנוס:
τόνδε σοι αὐτοκράτωρ Σύλλας ἀνέθηκ᾽, Ἀφροδίτη,
ᾧ σ᾽ εἶδον κατ᾽ ὄνειρον ἀνὰ στρατιὴν διέπουσαν
τεύχεσι τοῖς Ἄρεος μαρναμένην ἔνοπλον.261

שני הסיפורים דומים למדי :הם מתארים אלה לוחמת המופיעה בחלומו של סולא ומסייעת לו בקרב,
אולם אצל פלוטרכוס שמה "לונה ,מינרווה ,או בלונה" לעומת "אפרודיטה" אצל אפיאנוס .השם השונה אינו
מעיד בהכרח על כך שמדובר באלה שונה :כפי שראינו עד כה ,אפרודיטה-ונוס ,עשתורת-אפרודיטה ,מא-בלונה,
ועשתורת-מא היו כולן אלות שמילאו תפקידים דומים תחת שמות שונים באזורים שונים .ייתכן אפוא ששני
המחברים מתארים חלומות על אותה אלה ,אולם מכנים אותה בשמות שונים ,בגלל רקע תרבותי שונה—

פלוטרכוס היה יליד כיירוניאה שביוון ,מוצאו של אפיאנוס מאלכסנדריה—או משום שהשתמשו במקורות
שונים .אם זה אכן המקרה ,אזי ייתכן שֶ וֶנוּס הפציעה בחייו של סולא עוד לפני  ,87ואף מילאה תפקיד משמעותי
בהחלטה חשובה שקיבל ,אולי ההחלטה החשובה ביותר בחייו .אנסה להראות את הדמיון בין שתי האלות
המופיעות בשני הסיפורים.

262

שתי האלות מתגלות לפני סולא בחלום ,אחד מבין שני חלומות של סולא שמוזכרים אצל אפיאנוס ואחד
משלושה אצל פלוטרכוס 263.לשני החלומות שבהם אנו דנים כעת יש מכנה משותף משמעותי ,כחלומות היחידים
של סולא שבהם מככבת אלה .שני הסופרים מציגים את החלומות האלה כרגע מכונן בחיי סולא :פלוטרכוס
מייחס לחלום את החלטת סולא לעלות על רומא ,ואפיאנוס מנסה להסביר בעזרתו כיצד קיבל סולא את הכינוי
אפפרודיטוס ,כלומר ,את מקור הקשר בין סולא לאפרודיטה .ניתן לצפות שסיפור משמעותי כל-כך יופיע אצל
שני הסופרים—בייחוד אצל פלוטרכוס חובב האירועים העל-טבעיים—וייתכן שזה המצב ושמדובר בגרסאות
שונות לאותו הסיפור .מבחינת התאריכים ,הפרטים הידועים לנו אינם שוללים תיארוך של החלום האפיאני

Plut., Sull. 9.4.
App., BC 1.97.
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 262האפשרות הזו כבר הועלתה בעבר אולם בהערות שוליים בלבד ומבלי שיעמיקו בה :אלפלדי ציין שאפרודיטה שבחלום האפיאני
מזכירה לו את מא-בלונה ,וקיבני התנגד לכך מבלי לנמק; ר' .Alföldi 1976, 149 n. 21 ap. Keaveney 1983, 61
 263החלום הנוסף אצל אפיאנוס הוא החלום שאותו חלם סולא בלילה שלפני מותו ) .(App., BC 1.105שני החלומות הנוספים אצל
פלוטרכוס הם חלום אודות מאריוס ובנו ) ,(Plut., Sull. 28.4וחלום שסולא חלם זמן קצר לפני מותו ) ,(Plut., Sull. 37.2שונה מעט
מזה המתואר אצל אפיאנוס.
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והחלום הפלוטרכי לאותו הזמן .פלוטרכוס מוסר תאריך מדויק ,בין יציאתו של סולא מנולא עד הכיבוש הראשון
של רומא ,כלומר בשנת  .88לעומתו ,אפיאנוס מעורפל מאוד לגבי מועד הסיפור ,וייתכן שהוא עצמו לא ידע מתי
התרחש .מקובל לתארך את ביקורו של סולא באוראקל לשנת  264,87אולם אפיאנוס אינו מספר כמה זמן עבר בין
הביקור לבין שליחת המתנה וההקדשה למקדש אפרודיטה באפרודיסיאס ,והאם סולא חלם את החלום לפני
הביקור או אחריו .קיבני מעלה את האפשרות שסולא הגיע לאוראקל כדי לשמוע את פירוש החלום; תרחיש
אפשרי אם כן הוא שסולא חלם את החלום בדרכו לרומא בשנת  ,88כפי שמתאר פלוטרכוס ,והגיע לאוראקל
ביוון בשנת  ,87כפי שמספר אפיאנוס 265.לפחות מבחינת התאריכים ,האפשרות שפלוטרכוס ואפיאנוס מתארים
את אותו חלום מתקבלת על הדעת; גם אם לא ,עדיין ייתכן שמדובר באותה אלה.
על פניו ,נראה שבלונה ואפרודיטה הן אלות שונות מאוד זו מזו ,שהרי הראשונה היא אלת המלחמה
)הרומית( ואילו השנייה היא אלת האהבה והתשוקה )היוונית( .אם זאת ,הדמויות שמתארים פלוטרכוס ואפיאנוס
דומות מאוד .ראשית ,אין ספק שמדובר באלות לוחמות .לא זו בלבד ששתיהן מסייעות לסולא בקרב ,הן מ ֻלוות
בסמלי מלחמה מובהקים :בלונה מצוידת בחזיזי ברק ,ואפרודיטה עוטה שריון )או לוחמת בכלי-הנשק של ארס(
ואף זוכה בגרזן לאות תודה על עזרתה .בלונה היא אלה-לוחמת מובהקת ,ולכן הופעתה בהקשר מלחמתי
בחלומו של סולא אינה מפתיעה .הקשר בין אפרודיטה למלחמה מורכב יותר :אף שאפרודיטה היוונית מוכרת
בעיקר כאלת האהבה והתשוקה ,ראינו בפרק אודות אפרודיטה שבערים שונות ביוון באסיה הקטנה ,וביניהן
אפרודיסיאס ,היו פסלים של אפרודיטות חמושות ואזכורים של האלה בהקשר צבאי עוד לפני זמנו של סולא.
באפרודיסיאס עצמה התקיים פולחן לגרסא לוחמת של האלה בשם אפרודיטה סְ ְטרַ אטֵ יאָה ),(στρατεία
אפרודיטה של המלחמה או של הצבא 266.כמו-כן ראינו שאפרודיטה קושרה למלחמה באופן עקיף דרך תיאורה
בשירה היוונית המוקדמת כאחותו של ארס או כמאהבת שלו ,ושקשר כזה בין אפרודיטה לארס מתואר גם
בעדויות ארכיאולוגיות מהמאות השישית והחמישית.

267

לבלונה תפקיד דומה בשירה ובספרות הרומית ,עוד

לפני זמנו של סולא 268.אם כך ,בלונה ואפרודיטה מאפרודיסיאס שתיהן אלות לוחמות שקרבתן לאל המלחמה
מתועדת היטב.

 264ר' עמ' .10
 265יש לציין שלפי פלוטרכוס ,נראה שסולא הבין מיד את משמעות החלום שבו הופיעה לפניו בלונה ולא נראה שנזקק לפרשנות
האוראקל .יחד עם זאת ,ייתכן שמאוחר יותר ,לאחר שעזב את איטליה ומעמדו ברומא התערער ,סולא רצה לקבל אישור לכך שהאלה
)תהא אשר תהא( עדיין תומכת בו ולכן הגיע לדלפי.
Schilling 1954, 290-291.
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 267ר' עמ' .18
 268ר'  .Plaut., Amph. 42 f., Bacch. 847; Weinstock 1957, 217 with n. 30הקטע מאמפיטריון מעיד על קשר בין ויקטוריה ,מרס,
ובלונה; לפי פרסקוט ) (Prescott 1909, 8הצירוף  Virtutem Victoriamהוא אחד ואילו  Martem Bellonamהוא צירוף נפרד ,ומכאן
שמרס ובלונה מוזכרים כצמד.
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הוספת מא למשוואה מחזקת את הדמיון בין האלות .אחד מכינויה של מא היה ִניקֵ פ ֹור ֹוס ),(ἡ νικηφόρος
מביאת הניצחון ,אפיתט שהוצמד גם לגרסאות מקומיות של אפרודיטה ביוון ובאסיה הקטנה 269.האפיתט הזה
היה מוכר בזמנם של פלוטרכוס ואפיאנוס ואולי גם בתקופתו של סולא ,ומצביע כנראה על תפקידים דומים
שמילאו האלות .לא מן הנמנע שהאפיתט המשותף גרם לבלבול בין האלות :קל לדמיין את אנשי התקופה
קוראים ניקפורוס ומסיקים שמדובר בגרסא לוחמת של אפרודיטה כשלמעשה הכוונה למא ,ולהיפך .כתוצאה
מכך מעשים או תכונות שיוחסו במקור אחד למא ניקפורוס יוחסו באחר לאפרודיטה ניקפורוס ,וייתכן שאחד
משני המחברים ,פלוטרכוס או אפיאנוס ,טעה בתארו את האלה שהופיעה בחלום סולא.
פלוטרכוס אינו מזהה בוודאות את האלה שנגלתה לסולא בחלום ומציג לקורא שלוש אפשרויות :סֶ ֶלנָה,
אתינה ,או אֶ נְיוֹ ,ובגרסאותיהן הרומיות לונה ,מינרווה ,או בלונה ,בהתאמה .כיום מקובל לזהותה כמא-בלונה
משום שזו "האלה שאת פולחנה קיבלו הרומאים מאת הקפדוקים" כפי שמוסיף פלוטרכוס.

270

חוסר הוודאות

סביב השם עשוי להעיד שמקורותיו של פלוטרכוס )אולי האוטוביוגרפיה של סולא( תיארו אלה בעלת מגוון רחב
של תפקידים ,שהקשה עליו לזהותה עם אלה יוונית אחת בלבד .מזיהוי האלה עם אתינה ואניו והתפקיד שמלאה
בחלום ברור שמדובר באלה לוחמת ,אולם למא היו גם תפקידים שאינם קשורים למלחמה ,למשל אלה-אם.
אלה-אם לוחמת שהייתה נפוצה במזרח היא עשתורת ,שהיוותה השראה לאפרודיטה;

271

הדמיון בין האלה

בחלום לעשתורת מחזק את הטענה שמדובר באפרודיטה לוחמת כפי שמספר אפיאנוס.
הקשר לאלת הירח סלנה אינו ברור וייתכן שפלוטרכוס מכנה בשם זה אלת-ירח מזרחית שנגלתה
לסולא 272.לפי פרשנות המקובלת בשנים האחרונות ,יש לקרוא  Σεμέληבמקום  273;Σελήνηסמלה היא אימו של
דיוניסוס ונראה שדמותה התבססה על אלה-אם בשם זֶמֶ ל ֹו ) ,(Zemeloשנחשבה אלת האדמה בפריגיה
ובתראקיה 274.עלינו למצוא אפוא אלה-אם מאסיה הקטנה בעלת מאפיינים מלחמתיים :מא עונה על כל הדרישות
הללו ,וגם גרסאות מקומיות של אפרודיטה ששימרו מאפיינים מלחמתיים של עשתורת ושל אלות אחרות,

 269ר' עמ' .18
270

;Plut., Sull. 9.4; Rose 1959, 276; Bailey 1972, 190-191; Palmer 1975, 664-665; Turcan 1996, 41, 256-257; Gordon 2002
Keaveney 2005, 110.
Marcovich 1996, 45-51; Gordon 2002.

271

 272לעשתורת היה קשר לירח ) ,(Wright 1901, 448כך שגם דרך סלנה אפשר להגיע לזיהוי עם עשתורת-אפרודיטה .מאפיין משותף
נוסף לסלנה ולעשתורת הוא התאהבותן בעלם בן-תמותה )אנדימיון ותמוז ,בהתאמה(; ר' Apoll. Rhod., Argon. 4.55 ff.; Paus.
.5.1.4; Rose 1924, 12; Koortbojian 1991
Keaveney 1983, 68; Gordon 2002.
Rose 1958, 28; Eliade and Trask 1972, 277.
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273
274

שהוצנעו בזרם המרכזי של הספרות היוונית 275.ייתכן שעשתורת היא המקור המשותף לשתי האלות ,מה שעשוי
להסביר את הדמיון הרב ביניהן 276.אפשרות אחרת היא שהאלות דומות לא בגלל מוצאן מאותה אלה ,אלא משום
ששתיהן ממלאות צרכים בסיסיים המשותפים לכל בני-האדם ,ללא קשר למוצאם או למקום מגוריהם.

277

הגרזן ששלח סולא למקדש אפרודיטה באפרודיסיאס הוא עדות נוספת לדמיון בין האלות המתוארות
בחלום .אפיאנוס משתמש במילה  ,πέλεκυςשפירושה המקובל הוא "גרזן דו-להבי" 278.הגרזן הדו-להבי מופיע
בתמונות ובפסלים של אלים שונים באסיה הקטנה .באפרודיסיאס נמצא תבליט של אל ,ככל הנראה זאוס ,הנושא
גרזן כזה,

279

וב ַלבְּ ָראו ְנ ָדה הסמוכה נמצאו מטבעות המציגים את זאוס סטראטֵ י ֹוס ) (στράτειοςנושא גרזן דו-

להבי על כתפו; המילה לַבְּ רָ אונְדָ ה קשורה למילה לָבְּ רוּס ) ,(λάβρυςשפירושה "גרזן דו-להבי" בשפת לידיה או
קאריה 280.הגרזן היה סמל דתי בכרתים המינואית וקושר לאלות ממין נקבה ,ובייחוד לאלה הראשית ,אלת אדמה
שנראה שיש קשר בינה לבין האם הגדולה של אסיה הקטנה 281.ייתכן שהאלה מכרתים היוותה השראה לשימוש
בגרזנים דו-להביים בפולחני אסיה הקטנה ובאפרודיסיאס בפרט :פולחניהם של זאוס סטראטיוס ושל בת-לווייתו
אפרודיטה סטראטֵ יאָה ,ששמה מעיד על אופייה המלחמתי ,היו נפוצים בקאריה 282.גרזנים דו-להביים שימשו גם
בפולחן מא ,אלה מזרחית גם היא ,שפולחניה הובאו לרומא ואוחדו עם אלו של בלונה 283:המשורר טיבולוס ,בן
המחצית השנייה של המאה הראשונה ,מספר אודות כוהנת של בלונה הפוצעת עצמה בפראות באמצעות גרזן דו-
להבי 284.הגרזן אפוא אינו רק מאפיין "צבאי" של אפרודיטה ,אלא גם סמל דתי-פולחני חשוב ,הן של אפרודיטה
מאפרודיסיאס הן של מא-בלונה .הדמיון בין פולחני האלות הוא גורם נוסף שתרם לטשטוש ההבדלים ביניהן
בעיני המחברים העתיקים.
 275האלה-האם המוכרת ביותר באסיה הקטנה היא כנראה האם הגדולה מפריגיה ,אולם לא מקובל לזהותה כאלה לוחמת ,ולכן נראה
שלא אליה הכוונה .לעומת מא ,שהייתה בפירוש אלת מלחמה וניצחון ,האם הגדולה הייתה בראש ובראשונה אלת פריון ,שבין
תפקידיה היו גם הפצת מגיפות וריפוין ,הגדת עתידות והגנה על אנשיה במלחמה ,אולם לא השתתפות פעילה בקרבות )בדומה
לתפקיד שהיה לונוס ברומא לפני סולא( .ר' .Gordon 2002; Walton and Scheid 2003
276
מאפיין משותף נוסף של עשתורת ,מא ,ואפרודיטות מסוימות הוא שילוב קדשות בפולחן האלה; ר' Str. 12.2.3; Marcovich
.1996, 48; Turcan 1996, 137; Gordon 2002
Rose 1924, 12-13.
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 278לפי ” .LSJ, s.v. “πέλεκυςטורקן מציין כבדרך-אגב שהגרזן ששלח סולא לאפרודיטה היה דו-להבי ,כמו הגרזן שבו השתמשו
כוהניה של מא-בלונה ,אולם אינו מציין על מה הוא מבסס קביעה זו ואינו מפתח את הנושא; ראה  .Turcan 1996, 256ובכן ,הפירוש
הנפוץ של פֶּ לֶקוס הוא אכן "גרזן דו-להבי" ,אף שאפיאנוס משתמש באותה המילה לתיאור הגרזנים הנעוצים ב fasces-שנשאו
הליקטורים ברומא ,שלא היו בהכרח דו-להביים )ראה  .(App., BC 1.100, 1.104אף-על-פי-כן ,נראה שבכל זאת מדובר בגרזן דו-
להבי :לפי  LSJהמילה פֶּ לֶקוס מתארת צורה גיאומטרית של ראש של גרזן דו-להבי ואילו המילה המיפלקון ) ,ἡμιπέλεκκονחצי גרזן
דו-להבי( מציינת גרזן בעל להב אחד .לאור הממצאים האלה ,וכיוון שהגרזן הדו-להבי היה סמל דתי נפוץ באסיה הקטנה באותה
תקופה )כפי שנראה בהמשך( ,נראה לי שאפשר להסכים עם טורקן.
Reynolds, Roueché, and Bodard 2007, 8.207.
Evans 1901, 108-109; Schilling 1954, 290-291.
Nilsson 1950, 220-222; Schilling 1954, 291 with n. 4.
Schilling 1954, 290-291.
Turcan 1996, 256-257; Gordon 2002; Graf 2002a.
Tib 1.6.43-54: “ipsa bipenne suos caedit violenta lacertos”.
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אם כן ,מא-בלונה ואפרודיטה מאפרודיסיאס דומות מספיק על-מנת שנוכל להסיק שמדובר באותה אלה:
אפרודיטה מאפרודיסיאס הייתה גם אלה-לוחמת ,מא הייתה גם אלה-אם ,ושתיהן אלות מאסיה הקטנה שהגרזן
הדו-להבי מילט תפקיד משמעותי בפולחניהן .הדמיון בין האלות מעלה את ההשערה שמא-בלונה שמזכיר
פלוטרכוס היא בעצם אפרודיטה-ונוס הלוחמת שמופיעה אצל אפיאנוס .סביר יותר שהטעות היא של פלוטרכוס,
שכן הוא מתלבט בין שלוש אלות ואילו אפיאנוס מתייחס במפורש לאפרודיטה—ואף לפולחן מסוים של האלה
באפרודיסיאס ,שלא נראה שעבדו בו את מא .בהסתמך על ההשערה הזו ,הקשר בין סולא לונוס-אפרודיטה החל
כבר לפני עלייתו על רומא בשנת  ,88ולא רק לאחר ביקורו באוראקל בשנת  87כפי שנהוג להניח.
בכל סדרת חיי אישים של פלוטרכוס מוזכרת מא-בלונה פעמיים בלבד ,שתיהן בחיי סולא ושתיהן
מקשרות אותה לכיבוש רומא :בפעם הראשונה )שנת  (88הופיעה בחלומו של סולא ומעודדת אותו לתקוף את
אויביו ,ובפעם השנייה ) (83סולא פגש עבד שהתנבא בשם האלה והאיץ בו לכבוש את העיר.
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הופעותיה

הייחודיות של מא-בלונה ,דווקא בהקשר הזה ,מעלות את החשד שסולא רצה ליצור אבחנה ברורה בין כיבושי
רומא לאירועים משמעותיים אחרים בחייו :הכיבוש הכפול של רומא היה אירוע טראומטי עבור בני התקופה
וסולא התאמץ להשכיחו או להצדיקו ,כפי שכבר ראינו לעיל .אולי משום כך חרג ממנהגו לזקוף את ניצחונותיו
לזכות ונוס 286והעדיף לקשר את כיבוש העיר לאלה יוצאת-הדופן מא-בלונה—יוצאת דופן עד-כדי-כך ששמה
כלל אינו מוזכר בביוגרפיות אחרות של פלוטרכוס .לדעתי סולא עשה זאת כדי לא להכתים את שמה של ונוס,
שהייתה אלה מרכזית בתעמולתו ,במעשה לא-פופולארי כמו כיבוש רומא .במקום זאת ,הטיל סולא את האחריות
לכיבוש העיר על מא-בלונה כדי שיוכל להוסיף ולהשתמש בְ וֶנוס בתעמולתו מאוחר יותר.
מדוע בחר סולא במא-בלונה דווקא? ראשית ,ישנו ההקשר האנטי-סאמניטי של בלונה שציינתי לעיל.
שנית ,מא-בלונה הייתה אלה שסולא יכול היה להרשות לעצמו "לבזבז" :סולא לא נזקק לשירותיה כאלת
מלחמה בתעמולתו כיוון שזקף את ניצחונותיו ל ֶונוס ,ואם רצה לגוון יכול היה לבחור בויקטוריה או במרס;
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כמו-כן ,כאלה זרה ,מא הייתה שעיר לעזאזל מצוין .ההסבר הזה מייחס כמובן לסולא תכנון מתוחכם ביותר של

 285ר'  .Plut., Sull. 9.4, 27.6בספרים האחרים בסדרה ,השם בלונה מופיע רק בצירוף מקדש בלונה ,ואילו השמות מא ואניו אינם
מוזכרים כלל .החיפוש נערך בתרגום האנגלי של  ,A. Stewart and G. Longשיצא לאור בלונדון בשנת  1892וזמין כיום באתר
.http://www.gutenberg.org/etext/14033, /14114, /14140 :Project Gutenberg
 286סולא הקדיש את ניצחונותיו לאפרודיטה באות-הניצחון שהקים בכיירוניאה ) ,(Plut., Sull. 19.5בכתובת שצירף לגרזן ששלח
למקדשה באפרודיסיאס ) (App., BC 1.97ובמטבעות שטבע משנת  84ואילך.
 287כפי שעשה בכיירוניאה או בסיקיון ,ר' .Keaveney 1983, 61 n. 84

62

התעמולה שהפיץ ,אולם כפי שנוכחנו בפרקים הקודמים ,לא מן הנמנע שסולא" ,שהשועל והאריה שכנו בנפשו
יחדיו" כדברי קארבו ,אכן השקיע מחשבה רבה בתעמולתו.
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 3.6סיכום
בדומה ל ֶונוס ,מא-בלונה מילאה תפקיד משמעותי בתעמולה הסולאנית .פלוטרכוס מזכיר אותה פעמיים,
שתיהן בהקשר של עליית סולא על רומא :בשנת  88הופיעה מא-בלונה בחלומו של סולא ועודדה אותו לכבוש
את העיר; בשנת  ,83עבד שפגש סולא ניבא לו ניצחון בשמה ,ואף האיץ בו לעלות על רומא ,פן יישרף
הקפיטוליום.

289

כמו-כן ,סולא הקים ברומא מקדש למא-בלונה בשנת  80בערך ואף דאג לתחזוקת המקדש

שהקים אבי-אבותיו ,פובליוס קורנליוס רופינוס ,כמאתיים שנה קודם לכן 290.הזיהוי של בלונה עם הענף הרופיני
של הגנס קורנליה הוא ככל הנראה סיבה מרכזית לשימוש שעשה סולא באלה בתעמולתו .סיבה נוספת הייתה
ההקשר האנטי-סאמניטי של בלונה ,ששני מקדשיה הטרום-סולאניים ברומא הוקמו לאות תודה על ניצחונות
במלחמה הסאמניטית השלישית .שילובה של בלונה בסיפור כיבוש רומא אפשר אפוא לסולא להציג את המהלך
כשלב הכרחי במלחמת חורמה נגד הסאמניטים ,ולטשטש את העובדה שלמעשה לחם באחיו הרומאים.
הסאמניטים נמנו אמנם עם ראשי המתנגדים לסולא בשנת  82אולם לא היו מעורבים בכיבוש רומא ב ;88-אף-
על-פי-כן ,ייתכן שסולא ביקש לקשר את בלונה האנטי-סאמניטית לשני סיפורי הכיבוש כדי לבלבל ביניהם
וליצור הרושם שנלחם בסאמניטים בשני המקרים .בני דורו של סולא עשויים היו לקבל את גרסתו לאירועים
שהתרחשו בין השנים  ,83-82שכן הסאמניטים השתתפו בקרב בשער הקוליני ,אולם ספק אם חשב שיצליח
לשטות בהם לגבי אירועי  88שבהם הסאמניטים כלל לא היו מעורבים .ייתכן אפוא שסולא כיוון מראש את
תעמולתו לדורות הבאים.

 288קארבו מצוטט אצל  .Plut., Sull. 28.3לוס סבור שהתעמולה של סולא לקראת שובו לאיטליה הייתה מתוכננת היטב ,וגם חוקרים
אחרים מתארים מידה רבה של תחכום בתעמולה הנומיסמטית בשנות השמונים ,הן מצד המאריאנים הן מצד הסולאנים; ר' Rowland
 .1966; Luce 1968; Frier 1971ניתן לטעון שהחוקרים המודרניים ,שמנתחים את התקופה "ממעוף הציפור" ושלרשותם שפע של
מקורות ,מציעים הסברים מורכבים מדי ,שהרומאי הממוצע בן המאה הראשונה כלל לא העלה על דעתו.
הדמיון בין אפרודיטה-ונוס למא-בלונה עשוי להבהיר עניין נוסף .בפרק אודות ונוס ציינתי את אות הניצחון שסולא הקדיש למרס,
ויקטוריה ,וְ וֶנוס לאחר ניצחונו בכיירוניאה ,והעליתי מספר הסברים לשילובה המפתיע של ונוס בהקדשה הזו )ר' עמ'  (15בהתבסס על
הדמיון בין האלות שעליו עמדנו כעת ,ייתכן שפלוטרכוס טעה והחליף את בלונה בוֶנוס )אפרודיטה בגרסא היוונית( .השילוב מרס-
ויקטוריה-בלונה נפוץ בספרות הרומית )ר' הערה  (268ואילו הקדיש סולא את הניצחון לשלישיה הזו היינו מקבלים זאת כמובן
מאליו .ייתכן אפוא שסולא הקדיש את האות למרס ,ויקטוריה ,ובלונה בהתאם למנהג הרומי ,אולם פלוטרכוס החליף את בלונה
באפרודיטה :כבן בויאוטיה בוודאי הכיר היטב את הקשר בין האחרונה בין ארס ואת הגרסא הלוחמת שלה שהייתה מוכרת באזור,
וטבעי היה בעיניו שתופיע בכתובת )ר' עמ'  .(21אמנם מעדותו של פלוטרכוס עולה שראה את האותות במו עיניו וקשה להאמין
שטעה בפירוש כתובת שראה בעצמו ,אך ייתכן שהכתובת לצד האותות היטשטשה במרוצת השנים עם הזמן—בכל זאת חלפו כמאה
וחמישים שנה מאז הוצבה על-ידי סולא—כך שפלוטרכוס נאלץ להסתמך על עדות שמיעה.
Plut., Sull. 9.4, 27.6.

 290ר' עמ' .52
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האלה שמוזכרת בהקשר של סולא אינה בלונה המקורית ,אלא גרסא שלה שמוזגה עם האלה הקפדוקית
מא .סולא שהה עם צבאו בקפקדוקיה בשנות התשעים ונחשף שם לפולחניה של מא .ייתכן שחייליו של סולא,
ואולי גם הוא עצמו ,השתתפו בפולחנים ואימצו את האלה .מא עשויה הייתה לשמש את סולא לגיוס תמיכתם
של תושבי האזור ,בדומה לאופן שבו שימשו אותו גרסאות מקומיות של אפרודיטה לוחמת בכיירוניאה או
באפרודיסיאס .עם זאת ,העדויות לשימוש סולאני במא )וליתר דיוק ,במא-בלונה( מתייחסות כולן לאיטליה,
שבה פולחן האלה עדיין לא היה מוכר באותה תקופה .לפיכך נראה שסולא השתמש במא כדי להלהיב את חייליו
בשובם מהמזרח ,ולא כדי למשוך לצידו את הרומאים או את עמי איטליה האחרים; אפשרות נוספת שהצעתי היא
שסולא ביקש להטיל על מא-בלונה את האחריות לכיבוש רומא על-מנת לא לקשר את ונוס לעניין.
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 4האלות אחרי סולא
עד כה סקרנו את הקשר בין סולא לאלות הפטרוניות שלו אפרודיטה-ונוס ,טיכה-פורטונה ,ובמידה פחותה
מא-בלונה .שתי הראשונות ליוו את סולא במשך תקופה ארוכה :לפי העדויות שבידינו הקשר של סולא עם
אפרודיטה-ונוס החל ביוון בשנת  87או  86והגיע לשיאו עם שובו לאיטליה בשנת  .83הקשר בין השניים נמשך
בעצמה נמוכה יותר גם בתקופת הדיקטטורה של סולא ,כפי שמעידות הנפקות ונוס של תומכיו מהשנים 81-79
ופולחן ונוס שהקימו הוטראנים שלו בפומפיי .הקשר לפורטונה מתבטא בכינוי פליקס שאומץ על-ידי סולא
באופן רשמי עם מינויו לדיקטטור ובתדמיתו כבר-מזל .המקרה של מא-בלונה שונה ,שכן לא ברור אם היה בינה
לבין סולא קשר רציף :העדות ההיסטורית העיקרית שבידינו ,חיי סולא ,מזכירה אותה פעמיים בלבד ,שתיהן
בהקשר של כיבוש רומא .עם זאת ,מא-בלונה היא היחידה מבין שלוש האלות שסולא ייסד לה פולחן ברומא.
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 4.1ונוס המנצחת בשלהי הרפובליקה
השינוי שחולל סולא בדמות ונוס הפך אותה לאטרקטיבית במיוחד עבור ממשיכיו .תפקידה החדש כאלת
ניצחון ופטרוניתו של המצביא המנצח התאים מאוד לתקופה שבה מצביאים התחרו זה בזה על השלטון ברומא.
ההקשרים המגוונים של האלה והפופולאריות שלה ברחבי העולם ההלניסטי והרומי אפשרו למנהיגים הרומיים
להשתמש בה בכל מקום וכמעט בכל הקשר ,וייצוגים לוחמים של ונוס הופיעו על-גבי מטבעות לעתים תכופות.
תרומתו של סולא לפופולאריות של ונוס לא הסתכמה בהוספת המאפיינים המנצחים :המקום המרכזי שהעניק לה
בתעמולתו הרגיל את הרומאים לנוכחותה בפוליטיקה .שנים ספורות אחרי מותו של סולא הונפק מטבע
 RRC391/3שהציג ונוס לוחמת ,אולי הייצוג הקרבי ביותר של האלה במאה הראשונה )איור  :(17ליברטאס
מופיעה על צידו הקדמי של המטבע ,ומעברה השני ונוס )מימין( ורומא ,אוחזות שרביטים או חניתות וחובשות
ככל הנראה קסדות; קופידון עומד לנחות על כתפה הימנית של ונוס ורגלה השמאלית של רומא מונחת על ראש
זאב .קרופורד מסביר שמדובר בניסיון לקשר בין ונוס לרפובליקה ולחופש ,כנראה בתגובה ל ֶונוס של סולא.
השימוש של מתנגדי סולא בוֶ נוס הלוחמת מדגים את המהירות שבה הפנימו הרומאים את המאפיינים החדשים
של האלה 292.מאלה שמיעטה להופיע בתעמולה פוליטית ברומא והוזכרה בעיקר בהקשרים משפחתיים 293,הפכה

 291ר' עמ' .52
 292עם זאת ,ונוס ,ובפרט ונוס לוחמת ,אינה מופיעה על מטבעות רומיים בכמעט עשרים השנים שלאחר-מכן :מטבע ונוס הבא
) (RRC424מתוארך לשנת ) 57זיהוי הפרוטומה בהנפקה  RRC419משנת  61כוֶנוס אינו ודאי( .ייתכן שהדבר קשור לירידה הכללית
במספר ההנפקות החדשות בין פרישתו של סולא לבין שובו של פומפיוס לרומא בשנות החמישים.
 293ר' סקירת המטבעות מעמ'  6ואילך.
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ונוס לגורם משמעותי בפוליטיקה הרומית ולחביבתם של פומפיוס ,קיסר ,ואוגוסטוס ,שהוסיפו מאפיינים
משלהם ל ֶונוס המנצחת שיצר סולא.

איור  :17גאיוס אגנטיוס מקסומוס 75 ,לפנה"ס )(RRC391/3

4.1.1

פומפיוס
בשנת הקונסולאט השני שלו ) ,(55הקדיש פומפיוס מקדש לונוס ויקטריקס ) (Victrixכחלק מתיאטרון

שהקים ברומא .המקדש הוקם מעל שורת המושבים העליונה בתיאטרון והוצב בו פסל פולחן של האלה.

294

האפיתט ויקטריקס והאיקונוגרפיה של ונוס מצביעים על קשר ברור לניצחון בהשפעה סולאנית .היות שפסל
הפולחן לא השתמר ואין תיאור שלו מפי מחברים עתיקים ,ניעזר במטבעות ונוס הפומפיאנים ובפסלי ונוס
אחרים בני התקופה כדי לקבוע כיצד נראתה ונוס ויקטריקס .דמות שמזוהה כְּ ֶונוס ויקטריקס מופיעה אמנם על-
גבי מטבע של יוליה ד ֹו ְמ ָנה )איור  ,(18אולם זה הוטבע כמאתיים חמישים שנה אחרי שפומפיוס חנך את מקדשו,
וייתכן שמדובר בטיפוס שונה מזה שהכירו בני המאה הראשונה לפנה"ס.

 193לספירה ,צד אחורי )(RIC535, Septimius Severus = LIMC, Venus 202איור  :18יוליה דומנה193-196 ,

 294בניית המתחם הושלמה בשנת  ;52על השם אנו לומדים מפליניוס .(Plin., HN 8.7) dedicatione templi Veneris Victricis :ר'
 .Richardson 1992, s.v. “Venus Victrix”, “Venus Victrix, Aedes”; Pollini 1996, 773-4; Temelini 2006, 6-7היסטוריונים עתיקים
סברו שהוספת המקדש לתיאטרון נועדה לרכך את התנגדותם של גורמים שמרניים לבניית תיאטרון עשוי אבן ברומאTac., Ann. :
14.20; Tert., De Spect. 10
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לאחר שובו של פומפיוס לרומא במחצית השנייה של שנות החמישים ציינו תומכיו את הישגיו במספר
הנפקות ,אחדות מהן מציגות פרוטומות של ונוס.

295

המוקדמת ביניהן היא משנת  ,RRC424/1) 57איור (19

ומציגה פרוטומה של ונוס מעוטרת בנזר וזר דפנה על הצד הקדמי ,ואיור של מקדש ונוס ארוקינה על האחורי.

296

פרוטומה דומה מופיעה על מטבע של פאוסטוס סולא ,בנו של הדיקטטור ) ,RRC426/3איור  ,(20וזיהויה
כויקטריקס מתבקש לאור סמלי הניצחון הרבים :שרביט לצד ראש ונוס שעל-פני המטבע ומעברו השני שלושה
אותות ניצחון ,כד ,ומטה אוגורים ) 297.(lituusאותות הניצחון הופיעו גם על טבעת החותם של פומפיוס ומציינים
את שלושת ניצחונותיו ,באסיה ,באירופה ,ובאפריקה.

298

איור  :19גאיוס קונסידיוס נוניאנוס 57 ,לפנה"ס )(RRC424/1

איור  :20פאוסטוס קורנליוס סולא 56 ,לפנה"ס )(RRC426/3

מטבע של פובליוס ליקיניוס קראסוס משנת  ,RRC430/1) 55איור  (21מציג על צידו הקדמי את אותה
פרוטומה הנזכרת לעיל ,ודמות לוחם או לוחמת או על צידו האחורי 299.הדמות מובילה סוס בידה הימנית ,אוחזת
חנית בשמאלית ,ולרגליה מגן ושריון-חזה .כיוון שמדובר במטבע שקשור לקראסוס קשה ללמוד ממנו על ונוס

RRC, 733-734.
RRC424; Richardson 1992, s.v. “Venus Erucina, Aedes”.
Temelini 2006, 10.
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297

 298ר'  .Cass. Dio 42.18.3; RRC426; Temelini 2006, 10הכד והמטה מציינים כהונה של פומפיוס כאוגור ) ,(RRC426או מסמלים
שמונה לקונסולאט של  55באופן המקובל )אף שלא כך היו הדברים במציאות ,ר' .(Stewart 1997, 181-182 with n. 51
 299קרופורד מציין שמדובר בדמות אישה; סידנהאם מזהה את הדמות כחייל ,מבלי להתייחס למינה ).(Syd929
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של פומפיוס ,אולם הוא מעיד על הטבעיות שבה התקבלה הצגתה של ונוס בהקשר מלחמתי באותה תקופה.

300

מטבעות ונוס הפומפיאנים מלמדים כי האטריבוטים המזוהים ביותר עם ונוס ויקטריקס היו השרביט ,הנזר ,וזר-
הדפנה; כולם סמלי ניצחון שזוהו מאוחר יותר עם ונוס גנטריקס ועם ונוס של אוקטביאנוס ,שתי גרסאות מנצחות
נוספות של ונוס.

301

איור  :21פובליוס ליקיניוס קראסוס 55 ,לפנה"ס )(RRC430/1

על האיקונוגרפיה של ונוס ויקטריקס ניתן אולי ללמוד גם מפסל ונוס מארל ) ,Vénus d’Arlesאיור (22
ומקמע מתקופת אוגוסטוס השמור כיום במוזיאון הארכיאולוגי של פירנצה )איור  .(24שניהם מציגים את ונוס
בתנוחה דומה :זקופה ,רגלה הימנית כפופה מעט; פלג גופה העליון חשוף וההימטיון שלה כרוך סביב מתניה,
מסתיר את רגליה ועוטף את זרועה באזור המרפק .הפסל נמצא כשזרועותיו שבורות ושוחזר במאה השבע-עשרה
באופן שאינו נאמן למקור )איור  ,(23ופוליני מציע לשחזרו לפי הקמע :חרב נתונה בִּ נְדנה ביד שמאל של ונוס
ומגן מונח לצידה.

302

 300קרופורד שולל את השערתו של סידנהאם ) (Syd929שהדמות מסמלת את גאליה ,שבה גייס קראסוס פרשים לקראת המסע לחרן.
קרופורד שולל גם את הטענה שהמטבע מנציח את תרומתו של קראסוס האב לניצחון סולא בשער הקוליני; ר' .RRC430
Wikimedia Commons. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P._Crassus_denarius.jpg. Accessed July 12, 2011.
Pollini 1996, 762-5, 773-774.
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איור  :22ונוס מארל ,שיש ,מאה ראשונה איור  :23ונוס מארל .החלקים המשוחזרים
304
303
מסומנים בכחול
לפנה"ס )פאריס ,לובר(

איור  :24קמע שהם ,תקופת אוגוסטוס
) Museo archeologico nazionale di
(Firenze 14.444 = LIMC, Venus 157

פוליני מעלה את ההשערה שפסל הפולחן של ונוס ויקטריקס מתיאטרון פומפיוס הוא המקור המשותף
לפסל מארל ולקמע ,ומביא את הנימוקים הבאים :ראשית ,החרב והמגן של ונוס שעל הקמע מקשרים אותה
ללחימה ובייחוד לניצחון ,כמו ונוס ויקטריקס .שנית ,פסל ונוס מארל הוצב בתיאטרון בעיר בדומה לפסל ונוס
ויקטריקס בתיאטרון פומפיוס ברומא; פסל נוסף מטיפוס ארל נמצא בתיאטרון באתונה ,כך שנראה שיש קשר בין
טיפוס ארל/ויקטריקס לתיאטרון ,אולי בהשראת הפסל המקורי של פומפיוס.

305

שלישית ,עדויות כתובות

מלמדות כי פולחן ונוס ויקטריקס היה נפוץ בארל ובסביבתה ,ככל הנראה בגלל הדגש הקלטי על מלחמה.

306

בהסתמך על השחזור שמציע פוליני והמטבעות שסקרנו לעיל ,ונוס ויקטריקס של פומפיוס מצטיירת כגרסא
מלחמתית במיוחד של האלה והשפעתו של סולא ניכרת בה היטב .הקשר שיצר סולא בין ונוס לשדה הקרב
ולמצביא המנצח התקבל יפה על-ידי בני הדור שאחריו והתקבע הודות לפולחן ויקטריקס ולתיאטרון-מקדש
שהקים פומפיוס לאלה.

307

303

Louvre Museum Official Website. http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=20232. Accessed
July 12, 2011.
Wikimedia Commons. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VdArestaur.jpg. Accessed July 12, 2011.

304

 305הנימוק הזה משכנע פחות ,משום שהצבת פסלי ונוס בתיאטראות אינה ייחודית לפומפיוס :פסל אפרודיטה הוצב בתיאטרון
במלוס כמאה שנה לפני שהוקדש המקדש לונוס ויקטריקס; ר' .Havelock 1995, 92-98
Pollini 1996, 775.
Temelini 2006, 6-8.
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4.1.2

קיסר
היסטוריונים עתיקים מספרים שייצוג חמוש ) (ἔνοπλονשל ונוס הופיע על טבעת החותם של קיסר

ושסיסמת צבאו בקרב פארסאלוס הייתה ונוס ויקטריקס ).(Ἀφροδίτη νικηφόρος

309

308

הנפקות של קיסר ושל

תומכיו בשנים  47-44הציגו את ונוס לצד סמלי ניצחון מסורתיים כמו מרכבות טריומף וכפות תמרים ,אולם
אותות הניצחון והשבויים הכפותים שעל ) RRC468איור  (25מלמדים אותנו שקיסר ,כמו פומפיוס לפניו ,אימץ
את החידוש הסולאני של הצגת ונוס לצד אטריבוטים משדה הקרב ואף שכלל אותו.

310

 46לפנה"ס )(RRC468/1איור  :25גאיוס יוליוס קיסר46-45 ,

בשנת  46חנך יוליוס קיסר מקדש לונוס גנטריקס )" ,Genetrixהאם הקדמונית"( בפורום ברומא .פסל
הפולחן הפך במהרה לטיפוס איקונוגרפי נפוץ שזוהה עם קיסר ותומכיו ונראה שֶ ֻלווה באטריבוטים של
ניצחון 311.מספר הנפקות עשויות ללמדנו על מראה הפסל .מטבע ) RRC463/1aאיור  (26של מאניוס קורדיוס
רופוס מציג ונוס עומדת ,מאזניים בידה הימנית ושרביט או חנית בידה השמאלית ,שיערה אסוף ועל כתפה
קופידון .האחרון מופיע לצד ראש ונוס גם בהנפקה  RRC468/1-2של קיסר עצמו ,שמציגה כאמור גם אותות
ניצחון ושבויים כפותים )איור .(25

312

ונוס גנטריקס נוספת מופיעה במטבע של מרקוס מטיוס משנת 44

) ,RRC480/3איור  ,(27שכמו הנפקות אחרות מאותה סדרה מציגה את ראש קיסר על-פני המטבע ואת ונוס על
צידו האחורי 313.האלה עומדת ולובשת כיטון שחושף את שדה השמאלי; שיערה אסוף ,היא אוחזת ויקטוריה

 308לאחר רצח קיסר עברה הטבעת לרשותו של אוקטביאנוס; ר' .Cass. Dio 43.34.2, 47.41.2
 309ר'  .App., BC 2.76, 2.319. 2.424; Cass. Dio 53.22.2ונוס שימשה כסיסמא של קיסר לפחות עוד פעם אחת ).(App., BC 2.430
310
קיסר לא היה הראשון שהציג שבויים כפותים למרגלותיו של אות ניצחון—כפי שמעידות הנפקות  RRC326וRRC427-
המוקדמות יותר—אולם הטיפוס היה חביב עליו במיוחד :ר' .RRC438, RRC452/4-5, RRC468/1-2
Weinstock 1971, 85-86; RRC, 474-475; Richardson 1992, s.v. “Forum Iulium”.

311

 312ההצעה לזהות את הדמות הזו כפסל הפולחן של ונוס ורטיקורדיה )
” (Aedesאינה משכנעת בעיני :פולחן ורטיקורדיה נוסד בשנת  114ולא ידוע על קשר מיוחד של קיסר לפולחן או על עדות
איקונוגרפית שיצדיקו זיהוי כזה.

Syd976 ; Richardson 1992, s.v. “Venus Verticordia,

Weinstock 1971, 86; RRC480/3-5, RRC480/7 (Venus sedet), RRC480/8-18.
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313

בידה הימנית ושרביט או חנית בידה השמאלית ,ועל הקרקע לצידה מונח מגן 314.דמויות ונוס שעל ההנפקות של
רופוס ושל מטיוס דומות מאוד זו לזו :גב זקוף וצוואר כפוף קדימה ,רגל שמאל מוטה מעט לאחור וחשופה
מאמצע הירך ומטה; יד ימין מושטת קדימה כדי לאחוז דבר-מה ושמאל אוחזת שרביט או חנית .גם לבוש האלה
ותסרוקתה דומים .הדמיון בין ההנפקות מוביל להשערה שהן מבוססות על מקור משותף ,ככל הנראה פסל
הפולחן של ונוס גנטריקס.

315

איור  :26מאניוס קורדיוס רופוס 46 ,לפנה"ס )(RRC463/1a

איור  :27מרקוס מטיוס 44 ,לפנה"ס )(RRC480/3

314

יש המכנים את הגרסא הזו של האלה ונוס ויקטריקס ) Richardson 1992, s.v. “Venus Victrix, Aedes”; RRC, 494; Syd1055-6,
 ,(Syd1060-1, Syd1067-74aבגלל סמלי הניצחון המלווים אותה ואולי גם בהשפעת החלום של קיסר שבו הקים מקדש לונוס
ויקטריקס ) .(App., BC 2.68ונוס של קיסר היא אכן אלה מנצחת ,אולם כדי למנוע בלבול עם הפולחן )השונה( של פומפיוס מוטב לא

להשתמש באפיתט ויקטריקס על-מנת לתאר אותה.
 315הבדלים בין האטריבוטים של שני הייצוגים—קופידון ומאזניים אצל רופוס לעומת ויקטוריה ומגן אצל מטיוס—הובילו את
ויינשטוק וסידנהאם לזהות אותם כשני טיפוסים שונים ) .(Syd976, Syd1076a; Weinstock 1971, 85-86אולם אטריבוטים עשויים
להתחלף )למשל ,לציון חג מסוים או בעקבות דרישת מזמין הפסל( ולכן בעיני מדובר בטיפוס אחד של ונוס גנטריקס .קיסר חנך את
מקדש גנטריקס ב 26-בספטמבר  ,46היום האחרון של הטריומף הגדול שלו ,וכדי שיספיק לחנוך את המקדש דווקא ביום הזה הציב
בו את פסל הפולחן לפני שהעבודה עליו הושלמה ) Plin., HN 35.156; Cass. Dio 43.22.2; Weinstock 1971, 85; Richardson 1992,
” .(s.v. “Forum Iuliumכיוון שהמטבע של רופוס הונפק בשנת  46קשה להאמין שהמאייר זכה לחזות בפסל המושלם ,וככל הנראה
הסתמך על סקיצה או על תאור מילולי של הפסל .בשנתיים שחלפו עד הנפקת המטבע של מטיוס ,הפסל עשוי היה להשתנות לפי
בקשת קיסר או לפי החלטה של הפַּ סָּ ל ארקסילאוס .ייתכן אפוא שכל אחד מהמטבעות תיאר את פסל הפולחן של ונוס גנטריקס שהיה
מוכר בעת הנפקתו ,והסיבה להבדלים ביניהם היא שינויים שנעשו בפסל בשנתיים שחלפו בין ההנפקות )אינני יודע אם הפסל הושלם
עד שנת  44שבה הונפק המטבע של מטיוס(.

71

קיסר אימץ את ונוס המנצחת של סולא ,אולם בניגוד לקודמיו הוא הציג את עצמו כצאצא של האלה.
סולא יצר דמות חדשה של ונוס מנצחת והדגיש בתעמולתו את חיבתה אליו ,שנבעה מכך שהאלה סברה שהוא
המנהיג הרומאי הראוי ביותר באותה תקופה .מכאן משתמע שאילו היה בנמצא מנהיג מתאים יותר ונוס הייתה
מעבירה את תמיכתה אליו .ונוס שיצר סולא לא הייתה בהכרח פטרוניתו האישית ,אלא פטרוניתם של כל
המצביאים המצליחים .במחצית השנייה של שנות השמונים לא היו מצביאים כאלה בנמצא ,שכן סולא הביס את
כולם; אולם לאחר מותו ,החל מצביא מוכשר אחר ,פומפיוס ,להציג את עצמו כבן-חסותה של האלה .קיסר,
מצביא מוכשר לפחות באותה מידה ,טען גם הוא לחיבתה של ונוס ,אלא שלזכותו עמדו לא רק יכולותיו כמצביא
אלא גם קשר הדם שלו לאלה—קשר שאותו ונוס גנטריקס באה להדגיש .האלמנט האחרון הפך את גנטריקס
מפטרוניתו של כל מצביא מנצח לפטרוניתו של קיסר בלבד ,והבטיח את עליונותו של האחרון במאבק
התעמולתי מול פומפיוס על חסדה של ונוס—שהרי יהא פומפיוס מוכשר ככל שיהיה ,ונוס תמיד תעדיף את
צאצאה המוכשר לא-פחות קיסר .נראה שלתעמולה של קיסר הייתה השפעה פסיכולוגית על פומפיוס :פלוטרכוס
מספר שלקראת קרב פארסאלוס פומפיוס חשש ,בדיעבד בצדק ,שונוס תיטוש אותו ותעביר את תמיכתה
לקיסר.

316

הגרסא של קיסר לונוס הלוחמת הנציחה את החידושים של סולא מחד ,אולם מאידך הקשתה על

מצביאים שלא השתייכו לגנס יוליה להציג את עצמם כבני חסותה של האלה .אין פלא אפוא שהמנהיג הבא
שהשתמש ב ֶונוס בתעמולתו היה בנו המאומץ של קיסר.

4.1.3

אוקטביאנוס
בין השנים  31-29הנפיק אוקטביאנוס סדרת מטבעות לציון ניצחונו בקרב אקטיום 317.על צידו הקדמי של

אחד המטבעות בסדרה ) ,BMCRE599איור  (28מופיע דיוקן אוקטביאנוס ומעברו השני דמות ונוס והכיתוב
 ,CAESAR DIVI F.קיסר בן האל.

 316ר'  .Plut., Pomp. 68.2ייתכן גם שהסיפור הומצא בדיעבד על-ידי קיסר ותומכיו במטרה להדגיש את החסד שנטתה לו ונוס
ולהוכיח את תרומתה לניצחונו.
Gurval 1995, 47-48.
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 31לפנה"ס )(BMCRE599/RIC250aאיור  :28גאיוס יוליוס קיסר )אוקטביאנוס(31-29 ,

ונוס עומדת ,נשענת על עמוד ,ומפנה את גבה אל המתבונן בזווית של  45מעלות; פלג גופה העליון עירום
וההימטיון שלה מופשל כלפי מטה באופן שחושף את ישבנה אך מסתיר את ירכיה .בידה הימנית מחזיקה האלה
קסדה ובידה השמאלית שרביט ,ועל הקרקע לצידה ,שעון על העמוד ,מונח מגן .הייצוג הזה יוצא-דופן
באיקונוגרפיה של ונוס בשלהי הרפובליקה ,ולכן מסקרן להבין מדוע נבחר—בייחוד כיוון שטיפוס ונוס חשופת-
הישבן הפך לייצוג האיקונוגרפי הנפוץ ביותר של ונוס חמושה בתקופת האימפריה והופיע גם על מראות )איור
 ,(29אבני-חן )איור  ,(30וסרקופגים )איור  ,(31ולמרות שינויים באטריבוטים המלווים את האלה—חנית או חרב
במקום שרביט ,כפות תמרים במקום קסדה—אלו תמיד אטריבוטים שמסמלים ניצחון 318.ואכן ,חוקרים מודרניים
מכנים את הטיפוס ונוס ויקטריקס לפי הכיתוב  VENERI VICTRשעל מטבע מסוף המאה השנייה לספירה
המציג את הטיפוס )איור  .(18על-מנת למנוע בלבול בין הטיפוס הזה לויקטריקס של פומפיוס ,אכנה את ונוס
חשופת-הישבן של אוקטביאנוס בשם ונוס אוקטביאנה.

איור  :29מראת ברונזה ,צד אחורי ,מאה שנייה לספירה ) Berlin
319
(Staatl. Mus. Misc. 7965

איור  :30תחריט ) (plasma intaglioשל ונוס ,מאה ראשונה
320
לספירה )(Beazley Archive 280

 318ר'  .Lloyd-Morgan 1986, 180-182; Flemberg 1995, 119; Budin 2010, 106-107המראה שבאיור מתוארת אצל
.2002

Michaelides

Flemberg 1995, 111 f. 57; Budin 2010, 108, f. 5.9.
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איור  :31קטע מסרקופג המציג את ונוס והרקלס לצד אות ניצחון ,תקופת הקיסרות )(LIMC, Venus 192

למרות זיהויה של אוקטביאנה עם ניצחון ,קשה לומר שמדובר באלה לוחמת .דמותה המעורטלת
והנינוחה שונה מאוד מדמויות ונוס הלבושות והדרוכות שהופיעו על מטבעות משלהי הרפובליקה :ונוס
במרכבת טריומף; ונוס לצד רומא ,שתיהן זקופות ואוחזות שרביטים ,רגלה של האחרונה מונחת על ראש זאב;
ונוס של יוליוס קיסר ,אוחזת ויקטוריה בימינה ושרביט בשמאלה ,ועוד 321.נראה שהסיבה להבדל היא רצונו של
אוקטביאנוס להעביר מסר שונה מזה שהעבירו ייצוגים קודמים של ונוס ,שהדגישו בעיקר את עוצמתו של
המצביא המנצח ואת הגיבוי האלוהי שלו הוא זוכה .ונוס אוקטביאנה אמנם בישרה על נצחונו הסופי של
אוקטביאנוס במלחמת אזרחים ארוכה ועקובה מדם ,אולם מראה הנעים לעין ועמידתה הנינוחה סייעו
לאוקטביאנוס לרכך את הבשורה ולהעביר גם מסר של פיוס ,שיקום ,ושלווה .כפי שציינתי לעיל ,גם סולא
השתמש בּ ֶונוס להעברת מסרים של רגיעה ופיוס .אם המטבעות הסולאניים מהשנים  83-82העידו על כוחו
הצבאי וניצחונותיו בהציגם את ונוס לצד אטריבוטים של ניצחון 322,אזי במטבעות שהוטבעו לאחר ניצחונו של
סולא ) (RRC375/2, RRC376הוחלפו סמלי הניצחון בקרני שפע ,סמל לפריון ולעושר שהעביר מסר של רגיעה
וחזרה לשגרה .ונוס הושארה כדי להציג את סולא כשליט חוקי ולא כאוזורפטור ולקשר בין המטבעות האלה
לקודמיהם.

323

כחצי מאה מאוחר יותר ,שימש טיפוס ונוס אוקטביאנה להעברת מסר מרגיע :ונוס זו כלל לא

נראתה כמי שזה עתה סיימה להלחם ,ומראה הנינוח הסיח את דעת המתבונן מזוועות המלחמה .אנו מוצאים
Ap. Budin 2010, 109 f. 5.10.
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 321אני מתייחס לייצוגים שמראים את כל גופה של האלה .ונוס במרכבת טריומף) RRC360/1b :איור  ;(8ונוס ורומא:
הקרבי במיוחד )איור  ;(17ונוס של קיסר) RRC480/9 :איור .(27
 322אטריבוטים כמו ויקטוריה ,אותות ניצחון ,או הכתובת  .IMPER ITERVMלמשל) RRC359/1 ,איור  ;(6מטבעות אחרים באותו
סגנון ,שעליהם ונוס אינה מופיעה ,הם ) RRC365ויקטוריה מלפנים ,ניסי לגיון מאחור() RRC366 ,ראש אישה מלפנים ,ויקטוריה
בקוואדריגה מאחור( ,ומטבעות נוספים המפורטים אצל .Frier 1971, 602
 323ר' ע'  25לעיל וגם .Frier 1971, 602-3

RRC391/3

74

אפוא שאוקטביאנוס הושפע מסולא לא רק בעצם הבחירה בְּ וֶנוס מנצחת ,אלא גם בשימוש בייצוג אסתטי ורגוע
של האלה להעברת מסר מפייס.

324

 4.2האלות האחרות
סולא יצק תכנים חדשים בדמויות הפטרוניות שלו בהשפעת גרסאות מקומיות של אלות דומות שאליהן
נחשף במזרח .הוא קישר את ונוס למלחמה בהשראת אפרודיטות לוחמות ,הפך את פורטונה מאלה שמעניקה
ניצחונות חד-פעמיים לפטרוניתם הקבועה של מצביאים בהשראת הטיכאי של המלכים ההלניסטיים ,ומיזג בין
האלה הרומית בלונה לאלה-הלוחמת הקפדוקית מא .ישנו דמיון בין הגרסאות הסולאניות של ונוס ופורטונה:
שתיהן הפכו לאלות ניצחון שפרשו חסותן על מצביאים מוכשרים ,ושתיהן זכו שסולא יוסיף את שמותיהן לשמו,
פליקס בלטינית ואפפרודיטוס ביוונית .עם זאת ,הכינויים אינם תרגום זה של זה ,שכן פליקס משמעו "בר-מזל"
ומכאן חביב פורטונה ,ואפפרודיטוס פירושו "חביב אפרודיטה" .במבט ראשון ,לפליקס אין קשר ל ֶונוס
ולאפפרודיטוס אין קשר לפורטונה או למזל 325,אולם ייתכן שאפרודיטה קשורה למזל בכל זאת :אות הניצחון
של סולא בכיירוניאה הוקדש לפי פלוטרכוס לשילוש ארס ,אפרודיטה ,וניקֵ ה" ,לפי שהצלחתו במלחמה זו באה
לו לא פחות מידי מזלו הטוב משבאה מידי כשרון-הפעולה שלו ומכוח חילותיו" 326.כיוון שאזכורם של ארס ושל
ניקה בכתובת ניצחון מתבקש ,והם מזוהים כמובן עם "כוח חילותיו" של סולא ועם "כשרון-הפעולה שלו",
משתמע שאפרודיטה הייתה אחראית למזלו הטוב .האם ניתן להסיק מכך על קשר בין אפרודיטה-ונוס לטיכה-
פורטונה ,שהתבטא בחפיפה חלקית בתפקידיהן?
קשר כזה אנו מוצאים בפולחן של ונוס מפומפיי שמיוחס לוטראנים של סולא .לאחר כיבוש איטליה הפך
סולא את פומפיי לקולוניה שבה יישב את הוטראנים שלו .הללו קראו להתיישבות החדשה Colonia Veneria

 ,Corneliaעל-שם סולא ועל-שם האלה שלו ,והקימו בה מקדש ל ֶונוס .ציור קיר פומפיאני מהמאה ראשונה
לספירה מלמד כיצד נראתה האלה )איור  :(32ונוס עומדת במרכבה רתומה לארבע פילים ,חובשת כתר-חומה,
ולובשת גלימה כחולה מעוטרת בכוכבים; היא נשענת על משוט-הגה ,אוחזת שרביט וענף-זית ,ומלווה בשלושה
קופידונים; לשמאלה פורטונה נושאת קרן-שפע ,לימינה ה ֶגנְיוּס של פומפיי 327.הקופידונים מאפשרים לזהות את
הדמות כְּ וֶנוס כמעט בוודאות ,והופעתה של פורטונה והאטריבוטים המזוהים עימה לצד ונוס מעידה שבמאה

 324טיפוסי ונוס בסגנון יווני-קלאסי ,ובכללם ונוס אוקטביאנה ,שימשו מאוחר יותר את אוגוסטוס כדי ליצור תדמית חיובית למשטרו
החדש .ר' .Kousser 2008, 74-80; Kousser 2010
Balsdon 1951, 5-6.
Plut., Sull. 19.5.
Swindler 1923, 303-304; Schilling 1954, 285-289; Arya 2002, 187-188.
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325
326
327

הראשונה לספירה התקיים בפומפיי פולחן ששילב סממנים של שתי האלות ,ואולי היה מוכר גם ברומא.

328

הפולחן ,שמכונה ונוס פליקס ,מיוחס לסולא לנוכח הקשר חזק שלו עם שתי האלות 329.גם אם סולא עצמו לא
ייסד פולחן לונוס פליקס 330,ייתכן שהוטראנים שלו שהתיישבו בפומפיי עשו כן ,ובכל מקרה נראה שהקשר בין
ונוס לפורטונה ,ובפרט לסמלי הניצחון ,מקורו בהשפעה סולאנית.

איור  :32ונוס במרכבה רתומה לארבעה פילים ,ציור קיר מפומפיי ,מאה ראשונה לספירה
331
)(Pompeii, Officina di Verecundus IX 7.5

פולחנים מקומיים של ונוס ושל פורטונה היו קשורים זה לזה עוד לפני סולא .פסל הטיכה של מגארה
הוצב במתחם האלה ליד מקדש אפרודיטה בעיר כבר במאה הרביעית 332,והמקדש השני לונוס ארוקינה ברומא
נוסד בשנת  184בסמוך למקדש שלוש הפורטונות ) (Tres Fortunaeשליד שער הקוליני; נראה שסולא הקים

Swindler 1923, 305; Schilling 1954; Arya 2002, 188-189.
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 329ר'  .Balsdon 1951, 5-6; Arya 2002, 187-189מרכבת הפילים ,שפומפיוס השתמש בה בטריומף שלו בשנת  80או ) 79
 ,(Pomp. 14.4קושרת את ונוס ואת פורטונה לניצחון .אריא ) (188 n. 606רואה במרכבה עדות חותכת למקור הסולאני של הפולחן,
משום שלטענתו היא מייצגת את מרכבת הטריומף של סולא שהייתה רתומה לפילים ,עניין שפומפיוס ניסה לחקות ללא הצלחה
מאוחר יותר .אולם פלוטרכוס אינו מציין את סולא כלל ,ופליניוס אף מציין מפורשות שפומפיוס היה הראשון שהציג ברומא פילים
רתומים למרכבה ) .(Plin., HN 8.2בין אם אריא טעה בציטוט המקור או בפירושו ,מובן שאי אפשר לקבל את טענתו כפי שהיא .לפי
אחרים ,המרכבה מעידה על השפעה מזרחית חזקה ,שכן בעולם ההלניסטי אלים ומלכים שעברו האלהה הוצגו במרכבות רתומות
לפילים ) ;(Swindler 1923, 306-311השפעה מזרחית אנו מוצאים גם בכתר-החומה שחובשת ונוס ,אטריבוט נפוץ של טיכאי
עירוניות וסימן נוסף לקשר בין ונוס לפורטונה )רודן .(Arya 2002, 188 ;22-23 ,1999
Plut.,

Rives 1994, 296-300.

330
331

Wikimedia Commons. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pompeii_-_Officina_di_Verecundus_-_Venus_2.jpg.
Accessed August 9, 2011.
Paus. 1.43.6.
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332

באזור מקדש לבלונה.

333

עם זאת ,ייתכן שהקרבה הגיאוגרפית בין מקדשיהן של שלוש האלות מקרית ושאין

לייחס לה משמעות מיוחדת .קשר הדוק יותר אנו מוצאים בין ונוס ורטיקורדיה ופורטונה ויריליס ,שהפסטיבלים
שלהן נחוגו באותו היום )אחד באפריל( ונראה שמדובר בשמות שונים לאותו פולחן ,שהדגישו היבטים שונים

שלו 334.על הקפיטוליום היה מתחם מקודש לשילוש ונוס ויקטריקס ,פאוסטה פליקיטס ,וה ֶגנְיוּס של העם הרומי
),(Genius Populi Romani

335

שכבר נתקלנו בו בציור הקיר מפומפיי .לשלוש האלוהויות היו גם פולחנים

נפרדים בעיר ונראה ששילובן בפולחן אחד נועד להציג את ונוס כאלת ניצחון וכפטרונית הרומאים .אלו
מאפיינים סולאניים מובהקים של האלה ,ואף שהעדויות שבידינו אינן מאפשרות לנו לקבוע בוודאות שסולא
ייסד את המתחם הקפיטוליני הרי שהשפעתו עליו ניכרת .שילוב נוסף בין ונוס לפליקיטס אנו מוצאים בקומפלקס
התיאטרון של פומפיוס ,שכלל מקדשים לונוס ויקטריקס ,הוֹנוֹס וּ-וִ ְירטוּס ,פליקיטס ,ולאלה נוספת ,כנראה
ויקטוריה.

336

השילוב בין ונוס ויקטריקס לויקטוריה מדגיש כמובן ניצחון ,בעוד הונוס ,וירטוס ,ופליקיטס

מציינים את תכונותיו של המצביא המנצח בדומה לאלו שמנה קיקרו.

337

הקשר בין ונוס ,פורטונה-פליקיטס,

והגניוס של העם הרומי היה מוכר גם בתקופת אוגוסטוס )ואף אחריה ,כפי שמעידה הופעתן המשותפת בציור
הקיר שלעיל ,איור .(32

338

בהשפעת סולא הפכו ונוס ופורטונה לאלות פטרוניות של רומא ושל שליטיה .פורטונה הופיעה בסיפורים

אודות פומפיוס ,קיסר ,ואוגוסטוס ,שאף ייסדו פולחנים לכבודה ,ומתקופת וספסיאנוס הייתה פורטונה אוגוסטה
פטרוניתו הרשמית של הפרינקפס 339.ונוס מילאה תפקיד דומה ,כפי שראינו לעיל.
סולא הוסיף ל ֶונוס ולפורטונה מאפיינים של אפרודיטה ושל טיכה שהכיר במזרח ,והפך אותן לדמויות
מרכזיות בתעמולה הפוליטית הרומית של שלהי הרפובליקה ושל הפרינקיפט .בלונה מוזגה גם היא עם אלה
מזרחית אולם לא נהנתה מ"מגע הזהב" של סולא ונותרה מחוץ לזרם המרכזי של התעמולה ברומא .מלכתחילה
הייתה בלונה אלה פופולארית פחות משתי האחרות; ונוס ופורטונה אמנם לא היו אלות מרכזיות ברומא שלפני
המאה הראשונה ,אולם היו להן פולחנים רבים בעיר ותפקידים מגוונים .שתיהן היו מוכרות באיטליה כולה
וגרסאותיהן היווניות ,אפרודיטה וטיכה ,היו פופולאריות לא פחות ברחבי העולם דובר-היוונית .לעומתן ,לבלונה
333

Palmer 1975, 660-661; Richardson 1992, s.v. “Bellona Pulvinensis, Aedes”, “Fortunae (Tres), Aedes”, “Venus Erucina
(2), Aedes”; Arya 2002, 187.
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Schilling 1954, 389-395; Richardson 1992, s.v. “Fortuna Virilis (Hieron, Hedos)”, “Venus Verticordia, Aedes”; Staples
1998, 107-111.
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Cic., De imp. Cn. Pomp. 28.
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היו רק שני מקדשים ברומא והיא הייתה מוכרת בעיקר כבת-לווייתו של מרס בשדה הקרב .אף שבלונה נחשבה
אלה ותיקה ,הקשריה הטרום-סולאניים היו מועטים וסולא יכול היה להשתמש בה למספר מצומצם של מטרות
בלבד ,כמו העברת מסר אנטי-סאמניטי .מא הייתה זרה לחלוטין למרבית הרומאים ,בניגוד להקבלות בנות מאות
השנים בין ונוס לאפרודיטה ובין פורטונה לטיכה .הזיהוי עם סולא היה אפוא מרכיב עיקרי בדמותה של מא-
בלונה :בלונה הייתה קשורה לבני משפחתו הרופינים ,פולחן מא הובא על-ידו לרומא ,ונראה שגם הקים לאלה
מקדש בעיר 340.אפילו ההקשר האנטי-סאמניטי של בלונה ,שלא היה בהכרח ייחודי לסולא ,הפך לא רלוונטי:
הסאמניטים כבר לא היוו איום על רומא לאחר שסולא הביסם.

341

סולא היה מאוד לא אהוד ברומא בתקופת

הדיקטטורה שלו ואחרי מותו ,והמנהיגים שבאו אחריו חששו לשלב את מא-בלונה בתעמולתם פן יצטיירו
כתומכיו או ממשיכי דרכו .הצגת מא-בלונה כאלה שעודדה את סולא לכבוש את רומא—פעמיים!—הוסיפה
לתדמיתה הבעייתית ,כמו גם הפולחנים הפרועים של מא שכללו אורגיות ופציעה עצמית .הזיהוי המובהק של
בלונה עם סולא בכלל ,ועם כיבוש רומא על-ידו בפרט ,הקשו אפוא על שילובה בזרם המרכזי של הפוליטיקה
הרומית והיא נותרה בשוליים.
המקרה של ונוס ושל פורטונה היה שונה .לשתיהן היו הקשרים מגוונים באיטליה ובעולם דובר היוונית
והיה להן קיום עצמאי ,גם בלעדי סולא .כיוון שלא נחשבו "האלות של סולא" ,מנהיגים רומאים במאה הראשונה
יכלו להשתמש בהן בתעמולתם—לשאוב לגיטימציה מוֶנוס המנצחת או לייחס את הצלחתם לחסד מתמשך של
פורטונה—מבלי להצטייר כתומכיו של הדיקטטור.

 340ר' עמ'  .52לשם השוואה ,מהעדויות שברשותנו לא ניתן לקבוע שסולא הקים ברומא מקדשים לונוס או לפורטונה.
 341סטראבו מספר שסולא הכה את הסאמניטים שוק על ירך ונראה שבתקופתו של הגיאוגרף שרידיהם השתלבו בחברה הרומית; ר'
.Str. 5.4.11; Vanotti 2002
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 5סיכום כללי
בעבודה זו תיארתי את השימושים התעמולתיים שעשה סולא בדמויותיהן של ונוס ,פורטונה ,ובלונה ,ואת
ההקשרים שהיו לאלות הללו בתקופתו .במסעותיו במזרח סולא נחשף להיבטים חדשים של האלות ,לעתים
במקרה :גרסאות לוחמות של אפרודיטה היו מוכרות ביוון ובאסיה הקטנה ,ובפרט בכיירוניאה ובאפרודיסיאס
שבהן שילב סולא את אפרודיטה בתעמולתו; מא הייתה אלה פופולארית בקפדוקיה שבה שהה בשנות התשעים.
עם שובו של סולא לאיטליה הוא מיזג את הגרסאות הרומיות-איטלקיות של האלות עם המאפיינים החדשים
שאליהם נחשף במזרח—הצמדים אפרודיטה-ונוס וטיכה-פורטונה היו מובנים מאליהם ,אולם השילוב בין מא
לבלונה הצריך מעט יותר יצירתיות מצידו—והשתמש בהם באופן מתוכנן בתעמולתו ,בהתאם לצרכיו
התעמולתיים בנסיבות מסוימות.
לסולא חשוב היה להוכיח את נאמנותו לרפובליקה כיוון שבהעדרו מרומא הוכרז כאויב המדינה ,ולקראת
שובו יריביו הציגו אותו בתעמולתם כמורד .כאם הרומאים ,תמיכתה של ונוס העניקה לסולא לגיטימציה וחיזקה
את טענתו שהיה פרו-קונסול חוקי של רומא במזרח ,אף שהודח ממשרתו והשיגה מחדש בכוח הזרוע; לכן הציג
אותה כמי שהעניקה לו את ניצחונותיו .מטבע ונוס הראשון של סולא ) (RRC359מציג ונוס לצד אלמנטים משדה
הקרב ,אותות ניצחון והכתובת  ,IMPER ITERVMבניסיון ליצור הרושם שהאלה רצתה בהצלחתו עד-כדי-כך
שהצטרפה אליו לשדה הקרב; אולם לאחר שמונה סולא לדיקטטור התעדנה דמות ונוס שעל מטבעותיו ,בניסיון
להרגיע את ההמונים שחזו בחרדה במרחץ הדמים שליווה את עלייתו לשלטון .סולא נעזר בְ וֶנוס כדי לגייס לצידו
גם את האיטלקים ,שראו בו יריב מר לאור תפקידו במלחמת בעלות-הברית והתנגדותו לאזרוחם; כאלה
פופולארית בכל איטליה ונוס סייעה לסולא להעביר לאויביו לשעבר מסר מפייס.
את פורטונה הפך סולא מאלה של הצלחות חד-פעמיות בשדה הקרב לאלה-פטרונית שמלווה את בן-
חסותה לאורך זמן ,כפי שהטיכאי העירוניות ליוו את הערים שעליהן הגנו; סולא קישר בין הפורטונה האישית

שלו ,כמצביא וכשליט רומא ,לפורטונה של רומא כולה ,ונראה שסלל את הדרך לעלייתה של פורטונה של העם
הרומאי לקראת אמצע המאה הראשונה; פורטונה הזו אוחדה מאוחר יותר עם הפורטונה של הפרינקפס .התמיכה
של פורטונה בסולא עמדה בניגוד לתפקיד שמילאה פורטונה מולייבריס בעצירת קוריולאנוס :האלה שבעבר
סייעה לנשות רומא למנוע ממצביא רומאי לכבוש את העיר עמדה הפעם לצד המצביא הכובש ,ותמיכתה העניקה
לסולא לגיטימציה למהלך יוצא הדופן .הקשר בין סולא לפורטונה הזכיר את הקשר החזק בין האלה לסרוויוס
טוליוס ,והיה שימושי במיוחד לאחר שמונה לדיקטטור :סרוויוס היה מלך ואוזורפטור ואף-על-פי-כן נחשב כמי
שהניח את התשתית לרפובליקה הרומית ,ובמרוצת השנים יוחסו לו עוד ועוד רפורמות דמוקרטיות .סולא,
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שמונה לדיקטטור לחקיקת חוקה ולתיקון הרפובליקה ללא הגבלת זמן ,נחשד כמי ששואף לכונן ברומא טיראניה
ונעזר בסרוויוס כדי להוכיח שזו אינה כוונתו; לעתים הציג חקיקה חדשה כנשענת על תקדימים-כביכול של
סרוויוס.
בלונה זוהתה עם משפחתו של סולא כמאתיים שנה לפני שמיזג את פולחנה עם האלה הקפדוקית מא.
נראה שתפקידה בתעמולה הסולאנית היה מוגדר היטב :שני האזכורים היחידים שלה—לא רק בחיי סולא ,אלא
בכל סדרת חיי אישים של פלוטרכוס—קשורים לשני הכיבושים של רומא בידי סולא .כפי שראינו ,בלונה נחשבה
כנראה אלה אנטי-סאמניטית ,והצגתה כמי שעודדה אותו לכבוש את רומא סייעה לסולא להציג את הכיבוש
כמהלך חיוני להצלת העיר מידי הסאמניטים ובעלי-בריתם ,ולטשטש את העובדה שמדובר במלחמת אזרחים
שהתפתחה מסכסוך אישי בינו ובין מאריוס.
היות שחלק ניכר מהעדויות שבידינו מגיע ממקורות שניוניים ,קשה לקבוע האם הסיפורים שנקשרו בשמו
של סולא—החלום שחלם לפני העלייה על רומא ,העבד שניבא לו ניצחון ,ועוד—היו מוכרים בזמן אמת או
שפורסמו רק בדיעבד .עם זאת ,אין ספק שהסיפורים הופצו באופן מכוון ,שכן אחדים מהם התרחשו בנסיבות
אינטימיות והיו ידועים אך ורק לו ולקומץ מקורבים .כזה הוא הסיפור אודות הופעתה של מא-בלונה בחלום
סולא :אם פרסם את דבר החלום מיד לאחר שכבש לראשונה את רומא בשנת  ,88לקראת הכיבוש השני ב ,82-או
אחרי שכבר תפס את השלטון ,זאת לא נדע; אולם העובדה שכלל סיפורים כאלה באוטוביוגרפיה שלו מעידה על
החשיבות הרבה שייחס לתעמולה .סולא הבין שבכוחה של התעמולה לעצב לא רק את האופן שבו יתפסו אותו
בחייו ,אלא גם לאחר מותו ,וביקש להצדיק את מעשיו בעיני הדורות הבאים על-ידי הצגת הגרסא שלו לאירועים.
נראה שעל ערש דווי הבין סולא שאף שנלחם במיתרידאטס ,במאריוס ,ובסאמניטים ויכול לכולם ,המלחמה
הקשה ביותר שלו—נגד שר ההיסטוריה—עודנה לפניו.
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A Divine Makeover:
The Reshaping of the Goddesses Venus, Fortuna, and Ma-Bellona
by Sulla according to his Propaganda Needs
Shahar Ronen
Abstract
While Lucius Cornelius Sulla may not be as famous as Julius Caesar, he did help to pave the
latter’s path to the dictatorship, crossing the proverbial Rubicon almost forty years before the
Conqueror of Gaul: in 88 BC Sulla became the first Roman to have conquered Rome, an action he
repeated six years later. Sulla had set a precedent for using military force to usurp control over Rome,
which became a common pattern in the last decades of the republic. A talented and shrewd general,
Sulla realized war took place not only on the battlefield, but also in the hearts and minds of the people,
and understood the value of propaganda.
This thesis focuses on Sulla’s use of three goddesses—Venus, Fortuna, and Ma-Bellona—and
its influence on the public image of these goddesses later on. The three were by no means considered
major goddesses in pre-Sullan Rome, nor did they play a significant part in the propaganda of Sulla’s
predecessors, but were still popular enough to have already had a set of roles and associations that
Sulla found useful. Sulla’s eastern campaigns introduced him to local and regional characteristics of
similar goddesses previously unfamiliar to most Romans, which he merged into the goddesses he had
already known. Thus Venus gained the belligerent elements of Aphrodite common in Greece and Asia
Minor, yet not in contemporary Rome; Fortuna was combined with the Tyche of the City, a patrongoddess of cities and kings; and the Cappadocian warrior mother-goddess Ma was merged into the
Roman war-goddess Bellona. To each goddess I dedicate a chapter in which I examine her
documented relationship with Sulla and analyze his reasons for using that goddess in certain
circumstances, in light of her known associations at the time.
Written and visual evidence shows that Venus and her Greek counterpart Aphrodite played a
substantial role in Sullan propaganda. The Greek peoples accepted the Romans’ claim that they were

descendants of Aeneas of Troy, son of Aphrodite, used by the latter to justify their interference with
eastern affairs and helped them raise support for their cause. Influenced by local eastern cults of armed
Aphrodite, Sulla established a connection between Venus and victory in the battlefield that was utterly
foreign to the goddess’s peaceful image in Rome at the time. Upon his return to Italy, Sulla adopted
the victorious Venus and displayed her on his coins. Sulla was portrayed as a rebel in his opponents’
propaganda, and Venus’s support served to attest for his loyalty to Rome, as it was clear to all that the
Mother of the Romans would want what was best for her children and would have not aided a
treacherous general. Leveraging Venus’s popularity in Italy, Sulla also used the goddess to send a
pacifying message to the peoples against whom he had fought in the Social War of the early 80s.
As attested by the agnomen Felix, “lucky”, Sulla stressed the role of chance in his success, thus
connecting him to the goddess Fortuna as well. While Roman generals have founded cults to Fortuna
already in the second century BC, Sulla was the first to claim the goddess as his enduring patroness,
influenced by the Hellenistic idea of the Tyche of the King. Tyche, the Greek equivalent of Fortuna,
was assumed to control the fates of cities and kingdoms as well as of those who ruled them. I propose
that Sulla adopted Fortuna as his patroness to strengthen his connection with Servius Tullius, the
legendary Roman king and a protégé of the goddess. Despite being an usurper, Servius was portrayed
in the late Republic as an important democratic legislator, and it might be that Sulla, accused of being
an usurper after conquering Rome and forcing the Senate to appoint him Dictator for the making of
laws and for restoring the republic, considered himself a second Servius and used the precedent set by
the popular king to prove he was not intending to become a tyrant. According to a myth known in the
late Republic, Fortuna was also involved in stopping Coriolanus, another renegade Roman general,
from conquering the city. It seems that in the pursuit of divine legitimacy for the conquest of Rome,
Sulla wished to show that he was aided by the very goddess who had stopped Coriolanus from taking
over Rome.
The last goddess I deal with is Ma-Bellona, a Sullan syncretism between an old Roman wargoddess and a warrior mother-goddess from Cappadocia. Bellona was a minor deity before Sulla and
stayed so after his abdication and death, and Ma did not even have her own cult in Rome before Sulla
and his troops established it there. Nevertheless Ma-Bellona played an important role in Sulla’s life, as

the goddess who twice encouraged him to conquer Rome. An ancestor of Sulla’s founded a temple to
Bellona and the family tradition might have played a part in Sulla’s decision to use this goddess in his
propaganda. It also seems that Bellona was identified with war against the Samnites, an Italic people
that led the resistance to Sulla upon his return to Italy, as both her temples in Rome were found during
the Third Samnite War. I propose that Sulla mentioned Bellona in the context of his conquests of
Roman to cover up their civil war aspect and portray them as part of a war against the Samnites. In
addition, I demonstrate a noteworthy resemblance between two goddesses who appeared in Sulla’s
dreams, Ma-Bellona according to Plutarch and Aphrodite of Aphrodisias according to Appian, and
suggest that the two authors described the same dream or at least the same goddess.
The final chapter surveys Sulla’s influence on the role the three goddesses later played in
Roman political propaganda. The armed and victorious Venus became highly popular and featured in
the propaganda of Pompey, Caesar, and Octavian-Augustus; Fortuna was transformed from a goddess
who occasionally aided generals in battle, to the patron-goddess of the leaders of the Republic and
later of the principes. These changes are part of a general trend of connecting cults and gods to
individual leaders, to which Sulla was a major contributor. The emergence of unified cults for Venus
and Fortuna may also be attributed to Sullan influence. Unlike Venus and Fortuna, Ma-Bellona was
not picked up by Sulla successors, apparently due to her close connection with the dictator. Sulla was
not popular after his death and his successors wished to stay away from anything that might relate
them to him; the role Ma-Bellona played in the Sullan conquests of Rome, along with her violent
rituals, which included acts of self-mutilation, may have also thwarted her crossover into the
mainstream of Roman propaganda.
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