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עם הפנים לים - פסלים של אפרודיטה מקיסריה הרומית1

 רבקה גרשט

החוג ללימודים קלאסיים, אוניברסיטת תל־אביב והמכון לאמנות, המכללה האקדמית לחינוך אורנים

Facing the Sea - Statues of Aphrodite from Caesarea Maritima 

Rivka Gersht

אפרודיטה הייתה אחת האלות הפופולריות בעולם היווני-רומי.2 רבים מפסליה הרומיים נחשבים להעתקים או לגרסאות 

של אבות־טיפוס יווניים והלניסטיים; ולמרות שברוב המקרים הרומים פירשו את הדימויים של אפרודיטה באופן דומה 

לפירושם על־ידי היוונים, הם השתמשו לעיתים קרובות בגוף האלה לנשיאת דיוקנאות, בתחילה של נשים אריסטוקרטיות 

המקורבות לחצר האימפריאלית, והחל מימי השושלת הפלאווית, גם של נשים מן השורה, ביניהן ְשפחות משוחררות. בעוד 

הפסלים שתארו את נשות החצר האימפריאלית בדמות אפרודיטה הוצגו בדרך־כלל בפומבי, אלו של הנשים מן השורה 
הוצבו לרוב באתרי קבורה.3

במהלך השנים התגלו בקיסריה לא מעט דימויים השייכים לטיפוסי הצגה מוכרים המזוהים עם אפרודיטה. מאמר זה עוסק 

בדימויים המתארים את האלה בתפקידה כפטרונית יורדי הים או כשהיא עולה מן הרחצה. רובם נמצאו ללא ראש וללא 

אטריבוטים )סמלים מזהים(, וכשנמצא ראש הוא חסר גוף; לכן לא תמיד ניתן לקבוע בוודאות לאיזה טיפוס השתייך כל 

ראש, איזה מבין הדימויים חסרי הראש תאר את הֵאלה ואיזה מהם היה פסל דיוקן בדמותה;4 ומאחר שאחדים מאופני 

ההצגה של אפרודיטה היו משותפים גם לנימפות, לא נוכל לדעת אם מבין התאורים המזוהים כאפרודיטה היו גם כאלה 

שנועדו לייצג נימפות. 

שישה טיפוסים של אפרודיטה נדונים במאמר זה: אפרודיטה מסירה את סנדלה, אפרודיטה אנְדיוֶמנֶה, אפרודיטה פודיקה, 

אפרודיטה הכורעת, אפרודיטה Pontia Euploia, ו־ונוס מרינה. עוד נדונים במאמר ארבעה ראשים ושני שברי דימויים 

של ארוס, אשר ייתכן שהשתייכו לפסלים של אפרודיטה.

את קבלת הרשות לחקור את הפסלים אני חבה ליוסף פורת, שעמד בראש משלחת רשות העתיקות לחפירות קיסריה בין השנים 1998-1992,   1

)CCE(, לרינה וארנון אנגרט ממוזיאון שדות־ים לעתיקות קיסריה,  ג' הולום וליוסף פטריך מהמשלחת המאוחדת  לאבנר רבן ז"ל, לקנת 

ולאבשלום זמר, מנהל המוזיאון הימי הלאומי בחיפה. תודה מיוחדת לפיטר גנדלמן ולגילי רוזנבאום, שסייעו לי במידע בכל הנוגע לקונטקסט 

שבו נמצא כל אחד מהפריטים.

היא כונתה ונוס על־ידי הרומים, אך המשיכה להקרא אפרודיטה על־ידי דוברי היוונית באימפריה.  2

 Wrede 1981, 306-323; Kleiner 1981; 1992, 280-283; D'Ambra 1993, 107-108, :על אודות נשים רומיות בדמותה של אפרודיטה ראו  3

.112-113; 1996

.D'Ambra 1996 לנקודה זו חשיבות מרובה, שכן פסלי דיוקן בדמות אפרודיטה מפורשים באופן שונה; ראו  4
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איור 1א. אפרודיטה מסירה את סנדלה )באדיבות רשות 
העתיקות ומוזיאון שדות־ים לעתיקות קיסריה(

אפרודיטה מסירה את סנדלה

למן התקופה ההלניסטית אומץ מוטיב הסרת הסנדל, המוכר מתאורה 

של ניֵקה במקדש אתנה ניקה שעל האקרופוליס )המאה הה' לפנה"ס(,5 

גם לתאוריה של אפרודיטה. ביחס לאפרודיטה מפורש המוטיב כפעולה 

שהאלה מבצעת כהכנה לרחצתה הטקסית. הטיפוס היה נפוץ בשלהי 

התקופה ההלניסטית בדרום איטליה, מצרים, אסיה הקטנה והאיים, 

ובתקופה הרומית נעשו ממנו העתקים רבים. הדימויים הוחזקו בבתים 

בחלק  במקדשיה.6  לאלה  כמנחה  הובאו  או  יורדי־ים  ובידי  פרטיים 

מהפסלים והפסלונים של טיפוס זה מלווה אפרודיטה בפריאפוס.7 

כזה, המתאר את אפרודיטה מסירה את סנדלה כשידה  פסלון ארד 

נמשה   ,)1 )איור  פריאפוס  ניצב  שעליו  עמוד  על  נשענת  השמאלית 

הבסיס  תחילה  חלקים,  בשני  התגלה  הוא  לקיסריה.  מדרום  הים  מן 

ושבועיים אחר כך גם אפרודיטה ופריאפוס. שני החלקים תאמו זה 

את זה במדויק.8 יש להניח כי הפסלון, שהיה חלק ממטענה של ספינה 

טרופה, לא נועד למכירה, אלא השתייך לאחד המלחים, שהחזיק בו 

כחפץ אפוטרופאי )מגונן(. זאת ניתן לשער לא רק על סמך טבעה הימי 

של אפרודיטה, שבלידתה עלתה מן הים, אלא גם בשל נוכחותו של 

בנה פריאפוס,9 אשר נחשב לאל העוגְנים בנמֵלים ומגנם של העוסקים 

בסחר ימי ובדיג.10 

על תפקיד זה של פריאפוס מעידים שירים ביוונית ובלטינית שנכתבו 

11(, ואשר יש להם נגיעה לספנות ולנמל. חלקם 
 Priapea( על אודותיו

ודייגים. באחד מאלה מבקש ארכֵלאוס  הוקדש לאל על־ידי סוחרים 

)Archelaus( מפריאפוס, 'האל של הנמל', שיברך אותו טרם צאתו 

למסע. בשירים אחרים האל עצמו משיא עצות לאלו ששמים בו את 

מבטחם, וכשהתנאים הולמים הוא מעודד את המלחים, הדייגים ושאר 

Havelock 1981, 122-123, Cat. 87; Simon 1997, 133-134. סימון רואה בהסרת הסנדל קשר למנהג של כניסה למתחמים מקודשים   5

מסוימים ברגליים יחפות.

.Bieber 1961, 99, 104, 144; Künzl 1970; Havelock 1981, 122-123, Cat. 87; 1995, 83-85; LIMC II, 57-58  6

יווני, שנוכס על־ידי הרומים. בנוסף לתפקיד זה הוא נחשב, בזכות הפאלוס הענקי שלו, גם דמות  )Priapus( הוא אל פריון  פריאפוס   7

אפוטרופאית )מגוננת( ופרופילקטית )מרחיקת רע(. 

הפסלון התגלה במהלך סקר תת־ימי שבוצע בשנת 1987 על־ידי א' גלילי וא' אנגרט מטעם אוניברסיטת חיפה. גובה הבסיס והדמויות   8

כ־0.16 מ' )ר"ע 91-3588; אנגרט Gersht 2001, 64-65 ;1988(. נוסף על הפסלון מקיסריה, ידועות באזורנו לפחות שלוש דוגמאות של 

טיפוס זה של אפרודיטה: פסלוני ארד ושיש מצידון ומבניאס )LIMC II, 163 Nos. 196, 202, VIII: 1031 No. 14( ופסלון ארד שנמשה 

מן הים באשקלון בדצמבר 1988 )דווח במעריב 11.5.1999, עמ' 13; גלילי ואילון 2008(.

על היות פריאפוס בנה של אפרודיטה למדים מ־Pausanias 9.31.2 ומ־Diodorus Siculus 4.6.1; על היותו בנה של נימפה למדים   9

.Herter 1932 על פריאפוס ראו .Strabo, Geography 13.1.12מ־

.Herter 1932, 216-220; Parker 1988, 3-6, 9, 11  10

.Parker 1988 ראו Priapeaעל תוכן כלל השירים ב־  11
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יורדי הים להפליג:12

ובעודך  בבטחה,  העוגנות  הספינות  מירכתי  הארוכים  הכבלים  את  שחרר 

פורש את המפרשים קלי ההנפה ִהכון ספן לצאת לְסחור בים; שכן הסופות 

גלי הים  ברוך החליש את  ]רוח מערבית[ המחייך  זה צפירוס  וברגע  שככו 

מקש  חדר  במקורה  בונה  לגוזליה  המסורה  הסנונית  גם  עתה  התכולים. 

וחומר; וניצנים מנצים מתוך האדמה; לכן הסכת לפריאפוס ותן מבטחך בכל 

נתיב שתבחר13 )תרגום המחברת(.

הסנוניות כבר בנו את בתי החומר שלהן, בגאות צפירוס כבר נפח במפרשים 

הרכים... אסוף את החבלים, משוך את העוגנים, הטען אותם על הספינה, 

כך, המפליג כדי לסחור, כותב לך פריאפוס של  ושחרר את כל המפרשים. 

העוגְנים בנמל14 )תרגום המחברת(. 

אפרודיטה אנדְיוֶמנֶה

פריאפוס מלווה את אפרודיטה לא רק כשהיא מסירה את סנדלה, אלא גם בפסלים, פסלונים וצלמיות שבהם היא מתוארת 

באופנים אחרים, כגון כשהיא מסתירה את מערומיה )pudica( או סורקת את שערה.15 הטיפוס האחרון מכונה אנְדיוֶמנֶה 

)andyomene(, בזיקה לציורו של אּפֶלֶס )Apelles( שהוכן עבור מקדש אסקלפיוס )Asklepios( באי קוס ואשר תאר 

את האלה כשהיא עולה מן הים.16 הציור, שאין יודעים כיצד נראה כיון שאבד, משתקף לדעת החוקרים בתיאורי האלה 

מסבירים  החזותיות  הגרסאות  בין  ההבדלים  את  ובפסיפס.17  בפיסול  למחצה,  עירומה  או  עירומה  שערה,  את  הסורקת 

לרחצה  כרמז  רואים  האלה  המלווה את   )Triton( הטריטון  או  הדולפין  ואת  או אחריה;  הרחצה  לפני  שונים  כשלבים 
עצמה.18

פסלון שיש של אפרודיטה מלווה בדמות קטנה, שהגיעה עד למותניה )איור 2(, התגלה על־ידי משלחת רשות העתיקות 

W1.19 על  )cardo( עם קרדו S5 )decumanus( בשנת 1995 לא הרחק מיחידת מרחץ ביתית בהצטלבות של דקומנוס

אף שפלג הגוף העליון של אפרודיטה חסר, הבד הכרוך היטב סביב מותניה רומז לכך שהאלה לא החזיקה את הבגד ביד 

במחווה של צניעות כדי לכסות על מערומיה, אלא עסקה בסידור שערה כשהיא מחזיקה קווצת תלתלים בכל אחת מידיה 

כדי לקשור אותן ביחד על קודקודה. בשל הנזק שנגרם לדמות המלווה לא ניתן לקבוע בוודאות את זהותה; אם הייתה 

מכונפת היא תארה את ארוס, אם היה אבר מינה זקור ואם נשאה עליו פירות היא תארה את פריאפוס. אם אכן היה 

.Parker 1988, 6; Greek Anthology, Book X, Epigs.1-2, 4-9, 14-16  12

.Greek Anthology, Book X, Epigram 4 )Marcus Argentarius(  13

.Greek Anthology, Book X, Epigram 5 )Tyillus(  14

 LIMC II, 56 No. 449, 77 No. 680; VIII, 205 No. 116a )Priapos = 1035 No. 85(, 233 No. 1; Niessen 1911, 162-163 No.  15

.3296, Pl. CXII; Burr 1934, Cat. 9, Pl. IV/9

.Pliny NH 35.91 ;צייר יווני מהמאה הד' לפנה"ס  16

Bieber 1977, 64, figs. 220-222, 224; Havelock 1995, 86-92; LIMC II, 54-56 Nos. 423-434, 439- :לדוגמאות מפוסלות ראו  17

 El-Djem, Oudna,76-77 ;449. לתאורים בפסיפס ראו את אלו מ־ Nos. 667-682; VIII, 202 Nos. 78-85, 206 Nos. 133-140

 LIMC VIII, 209 No. 169; Yacoub( שבצפון אפריקה. בשלושה מהם אפרודיטה ניצבת בתוך מים Lemtaו־ Thuburbo-Majus

.)1995, 189-192, figs. 98-101

על הדעות השונות בעניין זה ראו, עם הפניות: Bieber 1961, 98; Havelock 1995, 86-92. אפרודיטה מתוארת כשהיא סורקת את   18

.Bieber 1961, 83, figs. 294-295 :שערה גם בהעתקים של טיפוס האלה הכורעת, לדוגמה

.Gersht 2001, 65-66 .)'שיש, גובה 0.17 מ', רוחב 0.072 מ' )הגיע בשלמותו ללא בסיס לכדי 0.34 מ  19

איור 1ב. אפרודיטה מסירה את סנדלה 
)באדיבות רשות העתיקות ומוזיאון 

שדות־ים לעתיקות קיסריה(
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איור 2. אפרודיטה אנדְיוֶמנֶה )באדיבות רשות העתיקות(

זה פריאפוס, אפשר שהפריט היה, כמו פסלון 

דייג  יורד־ים,  של  רכושו   ,1 באיור  הברונזה 

בחסות  להבטיח,  ביקש  אשר  ימי,  סוחר  או 

הספנים  הספינות,  ביטחון  את  האלים,  שני 

היה  יכול  פריון  כאל  פריאפוס  והסחורה. 

רווחתו הכלכלית של אותו  גם את  להבטיח 

אדם. 

ופריאפוס,  אפרודיטה/ונוס  כי  לציין  ראוי 

עם  גם  נקשרו  לחוד,  וכל אחד  ביחד  שניהם 

פריון והגנה על הכרם והגן.20 ונוס אף נטלה 

 Vinaliaו־  Vinalia Prioraב־ חלק 

הקשורים  חקלאיים  חגים  שני   ,Rustica

ברומא  נחוגו  אשר  וביין,  הגפן  בגידול 

קיסריה  תחום  ואוגוסט.21  אפריל  בחודשים 

גתות  יין.  וייצור  גפן  גידול  כאזור  ידוע  היה 

ולאחרונה  האמור,  באזור  נחשפו  קדומות 

גת  העיר,  לחומת  ממזרח  מ'  כ־400  נחפרה, 

על  המעידה  הקדומה,  הרומית  מהתקופה 

קיומם של כרמים סמוך לעיר. ממצא זה עולה 

על  יג  יח,  באהילות  האזכור  עם  בקנה אחד 

של  המזרחיים  במבואותיה  גת'  'בית  אודות 

קיסרין. 

אפרודיטה,  של  זה  פסל  היה  אם  לדעת  אין 

פריאפוס,  או  ארוס  של  בדמותו  המלווה 

ברשותו של בעל כרם; בכל מקרה אין לשלול 

אחד  של  גן  עיטר  שהוא  האפשרות  את 

מהם  אחדים  בבתי  שהרי  קיסריה,  מאמידי 

היו חלקות גן וקרוב לוודאי גם פסלים. 

אפרודיטה פודיקה

pudica )הענווה(. כמו אפרודיטה המסירה את סנדלה  טיפוס נוסף של אפרודיטה שהתגלה בקיסריה הוא זה המכונה 

וזו הסורקת את שערה, גם הפודיקה נקשרת עם רחצת האלה. בתיאוריה, שהיו נפוצים בעולם הרומי בגרסאות שונות, 

אפרודיטה מסתירה ביד אחת את ערוותה )עם או בלי בגד( ובשנייה, בדרך־כלל, את חזּה. לפעמים נלווים לדימויים כד, 

שעליו מונח אריג בגדה של האלה, או ארוס רכוב על גב דולפין. מקובלת הדעה כי פסלה של אפרודיטה מקנידוס, מעשה 

 Havelock ידיו של פרקסיטלס )המאה הד' לפנה"ס(, שימש מקור השראה לתיאורי הפודיקה של התקופה הרומית.22 

.Schilling 1982, 19-27; Parker 1988, 2, 11-17, 24-26  20

.Adkins and Adkins 1996, 240; Schilling 1982, 91ff  21

.Bieber 1961, 18-20; Becatti 1971, 25-26; Smith 1991, figs. 98-100; Havelock 1995, 23ff, 74-80  22
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 איור 3. אפרודיטה פודיקה 
)באדיבות רשות העתיקות ומוזיאון שדות־ים לעתיקות קיסריה(

נועד  סבורה שהעירום של אפרודיטה הקנידית לא 

לרמוז על רחצה, אלא על לידתה מהים ועל תפקידה 

כפטרונית המשייטים במימי קנידוס. כד ה'הידריה' 

)hydria(, היא כותבת, מרמז על מגוון סמכויותיה, 

היא  נדלים;  הבלתי  ועלומיה  רעננותה  פוריותה, 

)לפעמים  ארוס  או  עץ  דולפין,  שילוב  כי  מוסיפה 

הפודיקה,  של  השונות  בגרסאות  דולפין(  על  רוכב 

המעתיק.23  האמן  של  הדעת  שיקול  על־פי  נעשה 

אם אכן כך הדבר, מה יכול היה להנחות את האמן 

בשיקול דעתו, אם לא המסר שהדימוי צריך להעביר 

לצופה? יש להניח, כי בעיני המתבונן העץ התפרש 

כתמיכה, הכד,24 הבגד והדולפין סימלו בעת ובעונה 

אחת את הרחצה המקודשת של האלה, את מוצאה 

מן הים ואת מגוון תפקידיה הימיים.

פסל  לשייך את  )הענווה( אפשר  הפודיקה  לטיפוס 

השיש המוצג במוזיאון שדות־ים )איור 3(. מהפסל, 

שהתגלה ממערב לקירקוס המזרחי,25 שרד רק פלג 

לקרסול.  מעל  ועד  הטבור  מאזור  התחתון,  הגוף 

כשהימנית  השמאלית  רגלה  על  נשענת  הדמות 

ידה השמאלית, ששלוש מאצבעותיה  כפופה מעט. 

ניזוקו, מכסה את הערווה תוך כדי אחיזת אריג הבגד 

העוטף את הרגל השמאלית; היד הימנית, החסרה, 

של  המשוחזרת  כידה  הראש  לעבר  מורמת  הייתה 

או   26,)Uffizi( האופיצי  שבמוזיאון  אפרודיטה 

הסתירה את החזה בדומה למתואר בפסלי אפרודיטה 

מדיצ'י )Medici(, אפרודיטה הקפיטולינית )Capitoline(27 ובכמה דיוקנאות של נשים בדמות האלה הענווה.28 

דימוי נוסף של אפרודיטה הענווה )איור 4( התגלה בקיסריה בשנת 29.1994 כמו בדוגמה הקודמת )איור 3(, גם כאן מכסה 

האלה את ערוותה תוך שהיא אוחזת בשולי הבגד הכרוך על ירכה השמאלית. אף שפלג הגוף העליון חסר, אפשר להסיק 

 30.)Landolina או( Mazarin מאופן עיצוב הבגד מאחור, כי שוליו נתלו על ידה הימנית בדומה למתואר בטיפוס אפרודיטה

.Havelock 1995, 36, 75  23

הכד הוא לפעמים hydria ולפעמים loutrophoros. על הקושי של Havelock לפרש את אלה בפסלי אפרודיטה מקנידוס ואפרודיטה   24

.Stewart 1996 בעניין זה ראו גם .)Friedland 1997, 167, n. 95-96( הקפיטולינית עמדה כבר פרידלנד

1.02 מ'. מאחור שרד צבע אדום. על העכוז הימני, על חלקה האחורי של השוק הימנית ועל האריג, סמוך  התגלה ב־1966. שיש, גובה   25

.Gersht 1996, 438; 2001, 66-67 ;8 לאחורי הברך הימנית, ניתן להבחין בשלוש בליטות, ששימשו אולי לתמיכה. גרשט 1987, קטלוג

.Bieber 1977, fig. 228  26

.Havelock 1995, figs. 18-19  27

.Bieber 1977, figs. 239, 241, 242  28

.Gersht 2001, 67-68 .נמצא על־ידי משלחת רשות העתיקות. שיש, גובה 9.2 ס"מ, רוחב 7.5 ס"מ  29

.LIMC II, 84 Nos. 756-758; Giuliano 1985, 521-522, Cat. X,11  30
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מקום גילוי הפסלון - בשכבת מילוי בין רצפה 

הג'(  המאה  )מאמצע  רומי  מרחץ  בית  של 

ביזאנטי )מהמאה הה'(  לרצפה של בית מרחץ 

- מלמד, כי לא היה חלק מעיטור בית המרחץ 

הביזאנטי. אולם תפקידו ומקום הצבתו המקורי, 

בין במרחב הציבורי ובין במרחב הפרטי, אינם 

ידועים.

על־פי  אשר  בשיש,  מגולפים  ראשים  ארבעה 

הפודיקה,  לטיפוסי  לשייכם  אפשר  תסרוקתם 

מוצגים במוזיאון שדות־ים. לשניים מהראשים 

החצוי  השיער  שבה  הקנידי',  'הקשר  תסרוקת 

על  בפקעת  ואסוף  בצדדים  מלופף  בפסוקת 

העורף )איורים 315 ו־326(.33 סידור השיער בשני 

 'Schleifenfrisur' מכונה  האחרים  הראשים 

השיער  זו  בתסרוקת  גם  ו־358(.36   347 )איורים 

חצוי בפסוקת ואסוף לאחור, אלא שבנוסף לכך 

הוא מעוטר בסרט התומך בשתי קווצות גליות 

ונקלעות  הראש  בקדמת  סהר  מעין  שיוצרות 

לציין,  חשוב  התסרוקות,  שתי  הקודקוד.  על 

אינן ייחודיות רק לפסלי הפודיקה של התקופה 

גם  האלה  ראש  את  עוטרות  אלא  הרומית, 

בטיפוסים אחרים כמו אפרודיטה המסירה את 

סנדלה ואפרודיטה הכורעת.37 הפנים של שניים 

כי  עד  כה שחוקים  ו־7(   6 )איורים  מהראשים 

לא ניתן להעריך אם תארו את האלה או דיוקנאות בדמותה.38 זאת ועוד, ה־'Schleifenfrisur' אף אומצה, בווריאציות 

קלות, בין השאר לתיאור ארטמיס ולדימויי נימפות.39 אי לכך לא נוכל, למרות הסבירות הגבוהה, לייחס את שני הראשים 

)איורים 7 ו־8( בוודאות לאפרודיטה.  

נמצא ב־1948 מדרום לקירקוס המזרחי. גובה 0.11 מ', מס' אינוונטר CM.48.1; גרשט 1987, קטלוג 11; 1999, 18, איור 7.   31

נמצא ב־1944 מדרום־מערב לקירקוס המזרחי. גובה 0.055 מ', מס' אינוונטר CM.44.2; גרשט 1987, קטלוג 13.   32

.Tomei 1997, 124 Cat. 100 השוו  33

נוטה קמעה שמאלה. על המצח השתרבבו תלתלים  18. הראש   ,1999  ;12 1987, קטלוג  CM.00.7; גרשט  מ', מס' אינוונטר   0.32 גובה   34

אחדים )מהם שרדו שניים מימין ואחד משמאל(, המנוקבים במרכזם באמצעות מקדח. עבודת המקדח מאפשרת לתארך את הראש לשלהי 

המאה הב' או ראשית המאה הג'. המקלעת שעל הקודקוד חסרה. 

נמצא ב־1952 מצפון לקירקוס המזרחי. גובה 0.175 מ', מס' אינוונטר CM.52.3; גרשט 1987, קטלוג 14.   35

.LIMC II, 52 Nos. 409-411; VIII, 216-217 Nos. 266, 268, 271; Scrinari 1972, 49 Cat. 137; Tomei 1997, 121 Cat. 97 ,השוו  36

.LIMC III, 215 Nos. 244-247 :אפרודיטה הכורעת ;Kunze et al. 1992, Cat. 80 :אפרודיטה המסירה את סנדלה  37

.Laird 2001, 186-189 Cat. 52, 191-192 Cat. 54 בעניין זה ראו הדיון בשני ראשים שבמוזיאון אוניברסיטת פרינסטון  38

.Scrinari 1972, 48-49 Cat. 135, 138; Bieber 1977, figs. 293, 296 :לדוגמה  39

איור 4. אפרודיטה פודיקה )באדיבות רשות העתיקות(
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איור 5. ראש אפרודיטה )באדיבות רשות העתיקות ומוזיאון שדות־ים לעתיקות קיסריה(

 איור 6. ראש אפרודיטה 
)באדיבות רשות העתיקות ומוזיאון שדות־ים לעתיקות קיסריה(

איור 7. ראש אפרודיטה
)באדיבות רשות העתיקות ומוזיאון שדות־ים לעתיקות קיסריה(
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איור 8. ראש אפרודיטה )באדיבות רשות העתיקות ומוזיאון שדות־ים לעתיקות קיסריה(

 אפרודיטה הכורעת

דימוי זה של האלה, שזכה להעתקים רבים, מתאר אותה רוחצת כשהיא עירומה לגמרי; האב־טיפוס מיוחס לפַָסל ההלניסטי 

של  הדרום־מערבית  בפינה  משני  בשימוש  שהתגלה  השיש  מפסל   40.)Doidalsas of Bithynia( מביתיניה  דוידלסאס 

ההיפודרום )הקירקוס המזרחי( )איור 9(,41 שרד רק הטורסו. הראש, המרפק והאמה של יד ימין, יד שמאל, השד השמאלי 

ושתי הרגליים חסרים. גוף האלה נתמך בצִדו השמאלי, מאחור, בגוש אבן מלבני, שהתרומם כנראה מהבסיס אשר לא שרד. 

על גדם הזרוע הימנית נראה צמיד וסביב הכתפיים סרט)?(. שרידי הצוואר וקווצת השיער שעל הכתף הימנית מלמדים כי 

הראש נטה ימינה, כמו בהעתקים שבמוזיאון הלאומי, במוזיאון Torlonia ובמוזיאון הוואתיקן ברומא, ובמוזיאון הלאומי 

בנאפולי.42 בכל ההעתקים הללו השיער מעוצב בתסרוקת 'Schleifenfrisur' שנזכרה לעיל )איורים 8-7(. 

היד הימנית של 'אפרודיטה הכורעת' מקיסריה הייתה כפופה, ואפשר שהייתה מורמת כלפי הכתף או הזרוע, תוך שהיא 

מסתירה, לפחות חלקית, את שדיה.43 לשחזור היד השמאלית שתי אפשרויות: או שהייתה מורמת, או שהייתה מונחת, 

עם המרפק או עם האמה כולה, על הברך השמאלית, כשהכף מסתירה את הערווה. התנוחה של הטורסו מלמדת כי הרגל 

הימנית הייתה מקופלת וכי האלה ישבה על העקב כשרק קצות האצבעות נוגעות בבסיס. הירך השמאלית הייתה מורמת, 
השוק ניצבת לגוף וכף הרגל הונחה במלואה על הבסיס.44

מקום גילויו של הפסל, במרחק לא רב מבריכות המים של החוצץ של הקירקוס, מאפשר להניח כי הוא היווה חלק מעיטור 

.LIMC II, 104-106 Nos. 1018-1040; III, 215 Nos. 244-247  40

 Iliffe 1933, 110-112, Pl. XLIII; Rosh 1950, 44; Gersht שיש, גובה 0.26 מ'. חיפה, המוזיאון הימי, 2021 )גרשט 1987, קטלוג 7;   41

 .)1996, 437, fig. 8; 2001, 70, fig. 8

 LIMC II, :דוגמאות בטרקוטה מהמאה הב' לפנה"ס ;LIMC II, 104-105 Nos. 1018, 1021, 1031, 1033; VIII, 215 Nos. 244, 246  42

.105 Nos. 1030-1031

.LIMC II, 104-105 Nos. 1020-1021, 1028, 1030-1031; VIII, 215 Nos. 244-247 :לדוגמה  43

.LIMC II, 105 Nos. 1021, 1024, 1028, 1030; VIII, 215 Nos. 244-247 לתנוחת היד השמאלית ומצב הרגליים ראו  44
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לפסל  בדומה  אם  מזרקה,  שימש  אף  ואולי  החוצץ 

אפרודיטה הכורעת מאנטיוכיה היה מלווה בדולפין 

שמפיו נבעו מים.45 גם אם לא שימש מזרקה, טיפוס 

להשתקף  היה  יכול  הרוחצת  אפרודיטה  של  זה 

ליהנות מפרץ המים שנבע  ואפילו  במימי החוצץ,46 

אפרודיטה/ונוס  כאלה.  היו  אם  ממזרקותיו,  מאחת 

נזכרת על־ידי אובידיוס47 בין פסלי האלים שנישאו 

לפני תחילת  בקירקוס  לקיים  נהגו  אותה  בתהלוכה 

התחרויות:

עתה  פתיחה.  תהלוכת  הנה  הס,  ...אך 

הזהב  שיירת  הידד.  לקרוא  לצהול,  העת 

על המסלול וראשונה בתור אלת הנצחון, 

אל  נפטון,  הנה  למרחב...  כנפיה  פרושים 

]אפולו[  פֶּבֹוס  והנה  מרס...  והנה  הים... 

העתידות.  חוזי  הידעונים  אל  הוא   בא, 

הציידים.  אלת  אחריו,  ]דיאנה[  ּופובה 

כל  כפיהם  את  מוחים  לכבודך  ִמינֶרְוָה! 

קרס  את  האדמה...  עובדי  מלאכה.  בעלי 

ַהלְלּו. הריעו גם לבכחוס... מתאגרפי זירה, 

בא ּפֹולּוקס אדונכם! קבלו אותו פרשים, 

לה  נמחא  נקבל,  ואנו  קסטור.  את  קבלו 

כף, נריע לכבודה... את וֶנוס וילדּה ]ארוס[ 

הֶקֶשת בידו... הה, וֶנוס הדגולה מבין אלי 

מרום. בפני המון העם, בכל ַשיֶרֶת האלים 

גברתי  ומבקשך  עבדך,  להיות  נשבע  אני 

להיות לָעַד )תרגום אריה סתיו(.

זאת ועוד, באסטרולוגיה נמנתה ונוס עם אחד מגרמי השמים, וכונתה, בנוסף לכל תאריה המרובים, Caelestis )שמימית(; 

ככזו היא זוהתה עם סיעת הכחולים, שהייתה אחת מארבע סיעות הרּכבים של הקירקוס.48 מטקסט ביזאנטי49 אנו למדים, 

שאם הכחולים פרצו למסלול ברגע בו השמש נתקלה בוונוס, היה ניצחונם מובטח. לאור כל זאת ניתן להבין מדוע פסלי 

אפרודיטה/ונוס נחשבו עיטור הולם לקירקוס.

.Campbell 1936, 8-9, fig. 13; Kapossy 1969, 17; Kent Hill 1981, 93  45

.Ridgway 1981, 15-16 על השתקפות אפרודיטה הכורעת במי בריכות ראו  46

 .Amores 3.2  47

.Barton 1994, 177, 199; Adkins and Adkins 1996, 232  48

.Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum 5.3.127-128  49

איור 9. אפרודיטה הכורעת )באדיבות המוזיאון הימי הלאומי, חיפה(
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 Pontia Euploia איור 10. אפרודיטה 
)באדיבות המשלחת המאוחדת, החוג לציויליזציות ימיות, 

אוניברסיטת חיפה(

Pontia Euploia

אפרודיטה,  עם  קרובות  לעתים  מזוהה  זה  שטיפוס  אף 

האב־ לזיהוי  באשר  חלוקים  החוקרים  הים,  יורדי  מגִנת 

את  המלווים  מהרכיבים  אילו  ותוהים  ותיארוכו,  טיפוס 

האלה - העמוד )עם או בלי כד(, הארוס והדולפין - היו 

חלק מהדימוי המקורי, ומה הוסיפו המעתיקים.50 גלתיאה, 

תטיס, נימפה או רקדנית הם רק חלק מהזיהויים שהועלו 

האב־טיפוס  תיארוך  בדבר  וההצעות  לאפרודיטה,  בנוסף 

נעות בין המאה הד' למאה הב' לפנה"ס. למרות המחלוקת 

קיימת הסכמה על כך שהטיפוס מייצג אלוהות הקשורה 
למים.51

ב־Pontia Euploia מקיסריה )איור 10(52 חסרים הראש, 

הרגליים.  וכפות  )למעט חלק מהזרוע השמאלית(  הידיים 

נשענת  )קונטרפוסטו(,  כיאסטית  בתנוחה  מתוארת  היא 

על רגלה הימנית, כשהשמאלית כפופה מעט. אריג בגדּה 

מכסה את כל פלג גופה האחורי ואפשר שכיסה גם את 

ראשה כבפסלי ה־Euploia שבליוורפול ודרזדן. קצה אחד 

של האריג אחוז בבית שחייה השמאלי והשאר מכסה את 

פלג הגוף התחתון, מאזור המפשעה ומטה. נראה כי הראש 

נטה מעט ימינה, אך פנה שמאלה, כבפסלים שבאנטליה, 

משוכה  השמאלית  שהזרוע  העובדה  ודרזדן.53  ליוורפול 

מעט לאחור מאפשרת להניח, שהיד הייתה כפופה קמעה 

ונתמכה בעמוד ו/או בדולפין כבפסלים שבליוורפול, אביניון, 

פירנצה וברלין, או שהחזיקה כד שעון על עמוד כבפסלים 

כפופה  הייתה  הימנית  היד  גם  ובוונציה.54  שבפירנצה 

והאמה  לאחור  משוכה  הזרוע  הכתף(,  ממצב  )כמשתקף 

מושטת לעבר המותן. שרידי כף היד ונקב תמיכה לאחת 

האצבעות מלמדים כי כף היד תמכה באריג הבגד כדי שלא 

אם אכן הוספו העמוד, הארוס והדולפין על־ידי פסלים שבחרו ל'צטט' את האב־טיפוס, הרי שהדבר קרה כבר במאה הג' לפנה"ס. עם   50

נראית הדמות נשענת על עמוד; כך בפסלון מקירנאיקה המתוארך למאה הג'  נמנים פסלוני הטרקוטה שבהם  דוגמאות מוקדמות אלו 

גם  לפנה"ס, שבו מלווה אפרודיטה  הב'  ובזה ממירינה המתוארך לשלהי המאה   )Besques 1992, 25 Cat. D4174, Pl. 2,d( לפנה"ס 

Winter 1903, 212 No. 1. גם  בארוס )Winter 1903, 212 No. 1; LIMC II, 70 No. 604(. לדוגמה עם דולפין ראו פסלון אצל: 

בתבליט מקירנה, המתוארך בין המאה הג' לראשית המאה הא' לפנה"ס, אפרודיטה נשענת על עמוד ומלווה בארוס; התנוחה ואופן כריכת 

 .)Paribeni 1959, 34-35 No. 49; Traversari 1959( Pontia Euploiaההימטיון על־גבי הכיתון מזכירים את טיפוס ה־

.LIMC II, 69-70 Nos. 599-604; VIII, 201 Nos. 69-73; Becatti 1971, 29-31; Inan 1989  51

 Gersht 1995, 113-116; 2001,( 'שיש, גובה 1.10 מ .)CCE( על־ידי המשלחת המאוחדת )לוקוס 374 ,I/4 הפסל התגלה בשנת 1993 )שטח  52

fig. 5 68(. נקב בצוואר ובו שרידי מתכת מלמד כי הראש פוסל בנפרד.

. LIMC II, 69-70 Nos. 599-600; Inan 1989  53

.Becatti 1971, Pls. XXXII/54-55, XXXIII; Reinach 1965 II, 334 No. 4  54
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ישמט. כך כנראה הוחזק האריג גם בפסלי ה־Euploia שבמוזיאון הקפיטוליני ברומא, בפירנצה ובוונציה.55 

כמה מהפסלים מטיפוס זה נמצאו במכלולים שהיו בהם מים; זה שנמצא באפסוס, למשל, עיטר נימפיאון,56 וזה שבמוזיאון 

באנטליה התגלה באחד מחדרי בית המרחץ הדרומי של ּפֶרגֶה.57 לא מן הנמנע שגם הפסל מקיסריה, שנחשף במילוי של 

הנמל הפנימי, הוצב בקרבת מים, אם לא של הנמל, כי אז של בית המרחץ הסמוך. 

את מי ייצגה הדמות מקיסריה? האם תארה נימפה, את אפרודיטה, או אולי דיוקן בדמות האלה?58 כיון שהראש, הידיים 

נוטה  והזיהוי המדויק שלו אינם אפשריים. אך מאחר שהפסל התגלה בנמל הפנימי אני  ובסיס הפסל חסרים, השחזור 

לחשוב כי ייצג את אפרודיטה Euploia, השולטת בימים ומבטיחה שיט מוצלח. 

 Marina ונוס

הווריאנטים  הם   Euploiaמה־ נפוצים  פחות  לא 

גם  )הימית(.59   Marina המכונה  לטיפוס  המשוייכים 

ולמתי  האב־טיפוס  ייצג  מי  את  ברור  לא  זה  במקרה 

Becatti סבור כי היו שני טיפוסים ושני  יש לתארכו. 

למעתיקים.  טיפוסים אשר שימשו מקור השראה  תת 

בטיפוס האחד פלג הגוף העליון חשוף והדמות נשענת 

השני  בטיפוס  צדו;  על  המונח  כד  נושא  עמוד  על 

הדמות מלווה בדולפין ולפעמים גם בארוס הרכוב על 

תחתון  בגד  גם  לובשת  הדמות  בשניהם  הדולפין;  גב 

המלווים  לסמלים  בנוגע  האיקונוגרפי  בדיון  )כיתון(. 

את טיפוסי ה'מרינה' מתחבט Becatti בשאלה, האם 

הטיפוסים מייצגים אלה אחת מאספקטים שונים, או 

שתי אלוהויות שונות, שהרי הדולפין מזוהה בדרך־כלל 

עם אפרודיטה, בעוד הכד מזוהה בראש ובראשונה עם 

הנימפות.60  

רק  שרד   61)11 )איור  בקיסריה  השיש שהתגלה  מפסל 

פלג הגוף התחתון, מהאזור שמעל הטבור עד לברכיים. 

על הפסלים שבפירנצה ובוונציה ראו לעיל. לפסל שבמוזיאון הקפיטוליני ראו Stuart-Jones 1968, 237, No. 34, Pl. 90. הידיים הימניות   55

 Inan בפסלים אלה שוחזרו באופן חלקי או מלא )בעניין זה, ועל שחזור שתי הידיים והאביזרים הנלווים להן בפסלים מהטיפוס הנדון ראו

 .)1989, 276-277

.LIMC  II, 70 No. 601; Erdemgil, 36, 38  56

.Inan 1989, 273  57

 Stuart-Jones 1968, 237, No. 34, Pl. 90; 1969, 127-128, No. 54, ( דוגמת פסלי הדיוקן בדמות אפרודיטה שבאוסף המוזיאון הקפיטוליני  58

.)Pl. 25; Fittschen and Zanker 1983, 52-53 Cat. 68, Pl. 85

 Becatti 1971, 17-23, Pls. I-XXIX; Bieber 1977, 49-50, figs. 177-178, 180-185; LIMC II, 65-66 Nos. 554-559; VIII, 201  59

.Nos. 66-68

Becatti 1971, 17, 24-25; חשוב לציין שהוא מבסס את טענתו על העתקים משוחזרים בחלקם. לסוגיית הטיפוסים ולזיהוי עם נימפה ראו   60

Bieber 1977, 49-50, עם הפניות.

 .)Gersht 1996, 437-438; 2001, 69 Fig. 6  ;6 נמצא סמוך למקדש אוגוסטוס ורומא. גובה 0.60 מ', ר"ע 69-1025 )גרשט 1987, קטלוג  61

.)Vermuele 1981, 5, 55 Ill. I( כאלוהות צעירה או שליט Vermeule הפסל זוהה על־ידי

איור 11. וונוס מרינה )באדיבות רשות העתיקות(
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אריג  בשתי שכבות של  עטוף  גופה התחתון  פלג  קדימה;  מושטת מעט  כשהימנית  רגלה השמאלית  על  נשענה  הדמות 

מקופל, בשעה שפלג גופה העליון נותר חשוף. אופן סידור הקפלים על המותן השמאלי מלמד כי היד שתמכה בו הייתה 

כפופה והזרוע מוסטת מעט לאחור ומכוסה באריג, כבשאר ההעתקים מטיפוס זה. בפסלי ה'ונוס מרינה' נעשה שימוש 

בהקשר פרטי וציבורי כאחד: הפסל מאודנה, למשל, התגלה בבית המרחץ העירוני; ואלו מאוסטיה, המתוארכים בין המאה 

הא' למאה הב' לספירה, נמצאו בתיאטרון, בבתים פרטיים ובנמל )במבנה המכונה Palazzo Imperiale, שתפקידו אינו 

ברור(.62 הפסל מקיסריה נמצא אמנם סמוך למקדש אוגוסטוס ורומא, אך מקום הצבתו המקורי אינו ידוע.

ארוס 

שני שברי פסלים שהתגלו בקיסריה, ואשר תארו כנראה את ארוס - האחד כשהוא עומד על צב, השני כשהוא רכוב על 

דולפין - השתייכו קרוב לוודאי לפסלים שתארו את אפרודיטה. מהראשון השתמרו רק הצב )ראשו חסר( ששריונו מסומן 

באדום, שתי כפות רגליים קטנות, צמודות זו לזו ועמוד תומך לשמאלן )איור 12(.63 במאמר קצר שכתבתי בשנות ה־80 

בחנתי את הקשר של הצב לשלוש אלוהויות: הרמס, אפולו ואפרודיטה. לאחר שהזיהוי עם הרמס נשלל בשל אי התאמה, 

נותרו שתי האפשרויות האחרות, אולם הדימויים המתארים את אפולו ואפרודיטה ניצבים ברגליים צמודות על צב הם 
פסלוני ברונזה מהמאה הו' לפנה"ס. אי לכך כתבתי בספר מוזיאון שדות־ים לעתיקות קיסריה:64

אין להעלות על הדעת כי הפסל מקיסריה, שתאר כנראה את אפרודיטה או את אפולו, הועתק ישירות מאחד 

מפסלונים אלה, אך יש לשער, כי הוא לא היה יחיד מסוגו, וכי גרסה זו, בה הדמות ניצבת בשתי רגליה על שריון 

צב, הייתה קיימת באמנות היוונית-רומית 

רגל  ]עם  שהוזכרו  הגרסאות  שאר  לצד 

אחת על הצב או עם הצב בין הרגליים[.

 בפסקה אחת קודם נכתב: 

צב  על  רגליים  זוג  המתאר  הפסל  זיהוי 

בעייתי במיוחד. צורתו העגולה של הבסיס 

מאפשרת להניח כי הפסל עמד בפני עצמו 

כפות  מתנוחת  נוספת.  בדמות  לווה  ולא 

שניצבה  הדמות  כי  להסיק  ניתן  הרגליים 

על הצב תוארה חזיתית, אולם העדר הגוף 

לבושה  הייתה  אם  לדעת  מאפשר  אינו 

היה  ומה  ראשה  פנה  לאן  עירומה,  או 

של  דמות  זו  שהייתה  אפשר  ידיה.  מצב 

נער צעיר, אולי אפילו ארוס, שכן ארוטס 
תוארו לפעמים עם צבים.65

בהשוואה  אמנם  נדירים  צב  עם  ארוס  של  תאורים 

.LIMC II, 66 No. 555; Becatti 1971, 17-20 Nos. 1-5, 12  62

CM.82.1 הפסל נמשה מהים מצפון לתיאטרון בשנת 1978, אך נמסר למוזיאון שדות־ים ב־1982. שיש, גובה 0.175 מ', מספר אינוונטר  63 

)Gersht 1983/84; גרשט 1987, קטלוג 5; 1999, 20, איור 8(. 

גרשט 1999, 20.  64

.Reinach 1965 I, 72 :לדוגמה  65

 תמונה 12. ארוס על צב 
)באדיבות רשות העתיקות ומוזיאון שדות־ים לעתיקות קיסריה(
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לתאוריו עם דולפין, אבל מאחר שארוס מלווה את אפרודיטה 

מסימני  הוא  שהצב  ומאחר  ופסלוניה66  מפסליה  ברבים 

הזיהוי של טיפוס אפרודיטה השמימית )Ourania(,67 אין 

זה בלתי הגיוני להציע שהרגליים שעל־גבי הצב מקיסריה הן 

ליווה את אחד מפסלי אפרודיטה שעמדו  של ארוס אשר 

בעיר. הבסיס העגול, למרות שהוא מעובד היטב, יכול היה 

גם  הוצבה  שעליו  יותר  גדול  בסיס  של  )עילי(  חלק  להיות 

דמותה של האלה.

רק  שרדו  דולפין,  גב  על  הרכוב  ארוס  של  השני,  מהדימוי 

חלקו הקדמי של הבסיס, ראש הדולפין עם דג בפיו, ושתי 

הידיים את  בו חובקות  13(.68 האופן  )איור  ידיו של ארוס 

ראש הדולפין מלמד כי ארוס תואר שוכב על בטנו, בדומה 

ובדומה  מזרקות69  שעיטרו  ואפסוס  מקפואה  לארוטס 

   Pontia לארוס המלווה את פסל הדיוקן בדמות אפרודיטה

Euploia שבברלין.70 הדולפין מקיסריה הוצג כמזנק לתוך 

גם  ואפשר  מעלה,  מורמים  וזנבו  וגופו  מטה  ראשו  המים, 

שאלה היו כרוכים סביב רגליו של ארוס כמו בפסל שבברלין; 

צורת השבירה  דג.  הדולפין מקיסריה לתפוס  בדרך הצליח 

היו ארוס  כך שבמקור  בצדו הימני של הפריט מרמזת על 

והדולפין חלק מקבוצה פיסולית, שכללה כנראה את אחד הטיפוסים של אפרודיטה. 

לסיכום

כל הדימויים של אפרודיטה שהוצגו כאן שייכים אמנם לטיפוסים המתקשרים עם רחצת האלה או עם תפקידה כפטרונית 

יורדי הים, אולם הְקשר ההצגה ואופן השימוש בכל אחד מהם לא ברורים לחלוטין. בכל המקרים לא ניתן להצביע על 

המיקום המדויק שבו הוצב הדימוי בעת העתיקה, אבל לגבי אחדים מהפריטים ניתן לשער, כי התגלו סמוך למקום הצבתם 

המקורי. נראה כי לפחות שלושה מפסלי האלה היו מוצבים במרחב הציבורי: בקירקוס המזרחי )אפרודיטה הכורעת, איור 

9(, באודיאון/תיאטרון )ארוס על דולפין, איור 13( ובנמל )Pontia Euploia, איור 10(; שני דימויים היו ברשות הפרט 

)אפרודיטה המסירה את סנדלה ]איור 1[ ואפרודיטה אנדיומנה ]איור 2[(. 

ונוס מרינה )איור 11(, שנמצאה סמוך למקדש אוגוסטוס ורומא, עמדה אולי בתחומו כבר מעת הקמתו, וכמותו צפתה 

 LIMC II, 38 No. 255, 77 No. 679, 79 Nos. 696, 699 and 704, :בחלק מהם הוא ניצב עם רגליים צמודות או כמעט צמודות, כגון  66

.86-87 No. 781, 160 No. 124; VIII, 197 No. 14, 202 No. 78, 209 No. 174

.LIMC II, 28 No. 177  67

התגלה ב־1985 על־ידי רוני רייך ומיכל פלג בחפירה מטעם רשות העתיקות. הפריט נמצא עם שברי פסלים אחרים בחזית במת האודיאון/  68

 Peleg and תיאטרון שמדרום־מזרח לתיאטרון שבנה הורדוס. שיש, גובה 0.49 מ', אורך 0.43 מ', ר"ע 86-3 )גרשט 1987, קטלוג 10;  

.)Reich 1992; Gersht 2008, 530-532

.Ridgway 1970, 93-94; Cantilena 1989, Cat. 157; Erdemgil et al., 70, 72  69

Becatti 1971, Pl. XXXIII; פסל דיוקן נוסף המלווה בארוס רוכב על גב דולפין הוא זה שבמוזיאון Chiaramonti  שבוואתיקן )התגלה   70

בפריינסטה(. בפסל זה מטיפוס האנדיומנה, ארוס מרים את ידו השמאלית לעבר זנב הדולפין, ובהתאמה גם את ראשו. הדיוקן מתוארך 

.)Wrede 1981, 314-315 Cat. 308, Pl. 39,1( למאה הג' לספירה

איור 13. ארוס רכוב על גב דולפין )באדיבות רשות העתיקות(
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אל הים.71 יוסף בן־מתתיהו אמנם אינו מזכיר פסלים שהוצבו במתחם המקודש בנוסף לאלו של אוגוסטוס בדמות זיאוס 

האולימפי ושל רומא בדמות הרה מארגוס,72 אבל הוא ממעט בכלל לכתוב על פסלי קיסריה.73 הורדוס היטיב להכיר את 

התרבות הרומית, ולא פחות מכך השכיל לדעת כיצד להביע הוקרה לאימפרטור שהעניק לו את חבל הארץ בו הקים את 

קיסריה ונמלה. לפיכך קשה להאמין שלא דאג להעמיד בעיר פסל של ליויה, אשתו של אוגוסטוס, אשר שלחה לו מתנות 

יקרות ערך לכבוד חנוכת העיר,74 כמו גם פסל של ונוס, האם הקדמונית של העם הרומי ושל השושלת היולית.75 הורדוס היה 

מודע בוודאי לחשיבות שיוחסה לוונוס, לריבוי מקדשיה ולמגוון תפקידיה ברומא העיר,76 ולעובדה ששתי האלות - רומא ו־

ונוס - משלימות זו את זו. ראיות לקשר ביניהן נמצאות הן בכתובים והן בהצגות החזותיות: באינאיס לוירגיליוס )19-70 

 E. Egnatius לפנה"ס(, לדוגמה, מיוחס מוצא העם הרומי לא רק לוונוס, אלא גם לרומא;77 השתיים מופיעות על מטבע של

Maxumus משנת 73 לפנה"ס בקירוב78 ועל מזבח השלום של אוגוסטוס משנת 9 לפנה"ס.79 

 Romaול־ Venus Felixהחיבור בין רומא לוונוס זכה למעין מיסוד מחודש בימי הדריאנוס, שהקדיש בשנת 121 מקדש ל־

80 למרגלות ה־Velia, בקרבת הקולוסיאום. את הקדשת המקדש, אותו מכנה אתנאיוס 'מקדש טיכה של העיר 
 Aeterna

רומא',81 קיים הדריאנוס ב־21 באפריל, יום ה־Parilia )חג חקלאי הקשור בייסודה של רומא(, אשר מאותו מועד ואילך 

הפך להיות חגה של רומא )ה־Romaia(.82 אם לא היה זה הורדוס שהציב את פסלה של ונוס מרינה )איור 11( בתחום 

 B המקדש בקיסריה, אפשר שהדבר נעשה בימי הדריאנוס, כאשר הוקם בעיר הדריאניאום, אולי כמחווה לרגל בניית תעלה

באמת המים הגבוהה על־ידי יחידות של הלגיון השישי Ferrata ושל הלגיון העשירי Fretensis מטעמו של הדריאנוס, או 

לכבוד ביקורו בעיר, אם נערך ביקור כזה.83 כך או כך, הריבוי היחסי ומגוון הדימויים של אפרודיטה, בהשוואה לאלים אחרים 

שפסליהם נמצאו בקיסריה, יכולים ללמד על החשיבות שייחסו לדימויים אלה בעיר בתקופות השונות. 

מבחינה סגנונית הפסל יכול להיות מתוארך מימי אגוסטוס ואילך.  71

בן־מתתיהו, מלחמת א', כ"א, ז )414(; קדמוניות ט"ו, ט', ו' )339(.    72

הפסלים הבודדים המוזכרים אצל בן־מתתיהו הם אלו שעיטרו את הכניסה לנמל, אם כי אין הוא מציין באילו פסלים מדובר )בן־מתתיהו,   73

מלחמת א', כ"א, ז ]413[(, וכן הפסלים של בנות אגריפס, אשר הועברו מארמון אביהן בקיסריה )לאחר מותו הפתאומי ב־44 לספירה( לבתי 

הזונות על־ידי חיילים שהזדמנו לעיר; אלה "העמידו אותן על הגגות, ונהגו בהן מנהג של ביזיון כמה שיכלו..." )בן־מתתיהו, קדמוניות י"ט, 

ט', א' ]358-354[(.   

בן־מתתיהו, קדמוניות ט"ז, ה', א' )139-138(. אפשר שפסל טיכה/פורטונה האוחזת בקרן שפע כפולה, שהתגלה בעיר הצלבנית, אינו אלא   74

פסל של ליוויה בדמות האלה )מוזיאון שדות־ים, 69.1017. גרשט 1987, קטלוג 25; 1999, 18-17, איור 5(; הפסל מזכיר משהו את פסל 

.)Bartman 1999, Cat. 28, fig. 105( המוצג בקופנהגן ,Puteoliליוויה מ־

 Galinsky 1969, 64, 185-186, 219-221; Adkins and Adkins 1996, 232 )Venus(, 234 )Venus Genetrix(; Schilling 1982,  75

 .301ff

.Schilling 1982 על מגוון תפקידיה, תאריה ופולחניה של ונוס ראו ביתר הרחבה ;Richardson 1992, 408-411  76

וירגיליוס, אינאיס א' 33, 235; ט' 449; י"ב 166.  77

.Galinsky 1969, 235  78

.Ibid., 191-241  79

.Richardson 1992, 409-411  80

.Athenaeus, Deipnosophistae, 8. 361 e-f  81

.Adkins and Adkins 1996, 175, 193 ראו Romaiaוה־ Pariliaעל חגיגות ה־  82

על כל אלה ועל המטבע המתאר את חרישת הפומריום של קיסריה על־ידי הדריאנוס ראו Holum 1992. אפשר שאז גם חודד הקשר בין   83

האלה רומא לטיכה של קיסריה, אשר תוארה כאמזונה לוחמת בדמותה של האלה. על הטיכה של קיסריה ראו גרשט 1987, קטלוג 23-20; 

.Gersht 1984; Wenning 1986 ;17-15 ,1999
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