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  טיוסאהורמאת  שיר ֶא�ֹוִדי גב הומור מקברי

�  רחל בירנבאו
  

  מבוא

שיר ֶא�ֹוִדי גבחמשת טורי הפתיח של 
את לשו"  מזכירה, מוצהר בסגנו" משפטי 1

 �מי שירצח את העונש הצפוי לכל כי  2,)פרודיהבדיעבד יתברר שהוא ו(החוקי

יהא ) 3"מפרקת" במילה a priori שיתורג�מונח ( guttur'אביו הזק" בשבירת ה

�של  יצרוב את בני מעיו, המזיק יותר מרעל הרוש, שהרי השו�, אכילת *(

  :טיוסאהורעכשיו את בני מעיו של  רוצח האב כש� שהוא צורב

  

 

 דוד וייסרט ובידי' הנעשית עתה בידי פרופ, השירי הֶא�ֹוִדיית התרגו� של במהל- מלאכ   *

ייה מסוימת באשר למשמעו ניעורה תה, ר בהוצאת מוסד ביאליקלצאת לאו י�עתידהו

תרגו� . מוובאשר לדר- ההולמת לתרג שיר אפודי גב guttur fregeritהמדויק של הביטוי 

הוא פרי עבודתנו  ,)ובכלל� תרגו� הביטוי הזה(ששמונה מטוריו מובאי� להל" , השיר כולו

שבחלק� הגדול אינ� , א- בירור מקי0 יותר של משמעי הלוואי של הביטוי, המשותפת

התגבש לכדי  ,ומ" הספרות המשנית נזכרי� בפירושי� אלא מלוקטי� ממגוו" מקורות

  .בזה בהוקרה רבה לידידי ועמיתי דוד וייסרט בהגיעו לגבורות והוא מוקדש, המאמר הבא
1    �לפירוש השיר  .אלא א� יצוי" אחרת, נ"לפסההתאריכי� שיוזכרו להל" מתייחסי� לשני

 L.C. Watson, A Commentary on Horace’s Epodes (Oxford: Oxford: ולניתוחו ראו בעיקר

University Press, 2003), 125–144; idem, “Two Problems in Horace’s Epode 3”, 

Philologus 127 (1983), 81–86; D. Mankin, Horace: Epodes (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1995), 88–99; R.W. Carrubba, The Epodes of Horace: A Study in Poetic 

Arrangement (The Hague: Mouton, 1969), 64–70; A. Kiessling & R. Heinze, Q. Horatius 

Flaccus: Oden und Epoden (Berlin: Weidmann, 1958), 498–500  
 .Marcianus, Dig:האופייניי� ללשו" החוקי� השוו למשל 1futurum exactumו 1si quisל   2

48, 9, 1: “Lege Pompeia de parricidiis cavetur ut, si quis patrem… occiderit ut 

poena ea teneatur, quae est legis Corneliae de sicariis” .השוו:Watson, Commentary 

(above, n. 1), 131 .בחוק ובמשפט הרומי ראו הוראטיוסבקיאותו של  לע:J. Moseley, 

“Did Horace Study Law?”, TAPhA 66 (1935), xxix; Carrubba, Epodes (above, n. 1), 

66, n. 94  
  . 171–170 'עמ ,ראו להל" "מפרקת" לע   3
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 parentis olim si quis impia manu 

   senile guttur fregerit 

edit cicutis alium nocentius 

   o dura messorum ilia! 

5 quid hoc veneni saevit in praecordiis? 

  8ֶ" 8ְִלַ;ַעל ֶ*9ַָבר 8ְָיד ְזדֹוִנית    ַרק    

  ַמְפֶרֶקת מֹוִלידֹו ַהָ>ב   

  !ֹיאַכל ְ?ֹעֶנ* *(� ַמִ<יק יֹוֵתר ֵמרֹוש

  !ָהִאָ?רהֹו ֹחֶס" 8ֶֶט"    

  ?ֵה" ָמה ָהַרַעל ַהBֹוֵעש 8ְתֹוA ְקָרַבי  5  

 סאמייקנהמופנה לפטרונו , פי סיומו של השיר סביר להניח שהשיר'על

)Maecenas ,שאכל על תגובה מבודחת על מנה גדושה של חובר כ, )20 'טו �שו

טלות 8ְפועל גיחוכו של העונש נובע מהסנקציות החמורות שהיו מו. שולחנו

 patria( משפטיתשהוא בעל מרות , )pater familias( אב מקדמת דנא על רצח

potestas( היה  העונש שהיה צפוי למלקה אביו. חתומוחלטת על בני משפ

הוא , והקדשתו, אוסימוקצה מחמת המדהיינו לארור ו, homo sacer'הפיכתו ל

 leges'אחד מחוקי הפי 'עלזאת  –לאחד האלי� , משפחתו ורכושו ע� יחד

regiae שמקורו ב'leges sacratae,  עומת ל, כ- אפשר להניח, קל וחומרובמידת

למרות מיעוט הידיעות בדבר משמעותו המעשית של החוק ולמרות  4.רוצח אביו

דומה שאפשר להסכי� ע� ההנחה  ,עתיקות ה" בנות ימינוה"  ,מגוו" הפרשנויות

כבעלי חיי� (שמשמעותו הייתה כי דמו של רוצח האב וד� בני משפחתו י(תרו 

 

 Fest. 232 L: “si parentem puer verberit, ast olle plorasset paren‹s›, puer divis:ראו   4

parentum sacer esto” .לע sacratae leges ראו: idem, 318 L .לטיעו" של קל וחומר ראו :

D. Cloud, “Parricidium: From the Lex Numae to the Lex Pompeia de Parricidiis”, SZ 

 1impietas erga parentesתיעוב שחשו הרומאי� כלפי מי שנאש� בה לע. 29 ,(1971) 88

אשמת פגיעה  להטחת .Watson, Commentary (above, n. 1), 131; Suet. Rhet. 6: ראו

�  Ar. V. 1039; Cic. Fam. 9, 22, 4; Vat. 4, 11 :השוו ,למשל בחניקה או בהכאה, בהורי
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 5.ורכושו יוחר� ,רוצחיה� יהיו פטורי� מעונש, )המוקדשי� לאל ומוקרבי� לו

   sacer homo'אלא שבעקבות תהלי- של חילו" בתקופת הרפובליקה הפ- ה

דהיינו נאסר עליו לשהות , "משולל אש ומי�" ,aqua et igni interdictus'ל

תלוי גזר די" מוות ר שא, לגולה מרצו" בעלילועל כ" הפ- , בשטח שיפוט רומי

בד" האזרחות ובהפקעת גלות כזאת הייתה כרוכה בא. ישוב א� ועומד נגדו

רק לאחר שהצליח להימלט הוצא צו שאסר על אזרחי� ). או חלקו(הרכוש 

 אסולעיג"  aquae et ignis interdictioנוהג האת  6.� להושיט לו סיועירומי

סביר . lex Cornelia de sicariis et veneficis :בחוק הקרוי על שמו 81בשנת 

שנת בא- קרוב לוודאי בחוק שחוקק גנייאוס פומפיוס , הזה בחוקלהניח שכבר 

בגי"  )poena legis(נקבע עונש מפורש , lex Pompeia de parricidiis, )52או ( 55

 �  Eַ" )culleus.(7ק"הלוא הוא עונש מוות ההטבעה ב, parricidium((רצח שארי

 �הראשו" הוא יסוד . יסודות נוספי�לנעימתו ההומוריסטית של השיר תורמי

 "הEַק"הזכרת עונש 'ודאי מופתע שנוס0 על איהקורא הרומי היה  :ההפתעה

�עי" תחת "כגו" הנקמה הפרימיטיבית של , הצפוי ג� לא הוזכרה שו� פעולת נק

והיא הייתה מ" הסת� התגובה , שמשמעה כא" שבירת המפרקת, )talio( "עי"

הרי סוג זה של נק� רווח עדיי" . הספונטנית הטבעית למקרא הפשע הנורא

שלהי כפי שאפשר להסיק מ" הספרות והכתובות של , הוראטיוסבימיו של 

" הקורא היה מופתע מ" הסת� ג� מ 8.תקופת הרפובליקה ושל תקופת הקיסרות

 

ולמגוו" הדעות בדבר משמעות� 8ְפועל sacratio 1ו sacer במונחי�לדיו" . Fest. 424 L :ראו   5

 ,H. Bennett, “Sacer Esto”, TAPhA 61 (1930), 5–18; cf. J.L. Strachan-Davidson:ראו

Problems of the Roman Criminal Law (2 vols.; Oxford: Clarendon, 1912), 1:9–11  
 Th. Mommsen, Römisches Strafrecht:ראו 1aquae et ignis interdictioב sacratioלהמרת    6

(Leipzig: Duncker & Humblot, 1899; repr. Graz, 1955), 971–980; R.A. Bauman, 

Crime and Punishment in Ancient Rome (London: Routledge, 1996), 26–27; Strachan-

Davidson, Problems (above, n. 5), 2:31–47, 160–164; Bennett, “Sacer Esto” (above, 

n. 5), 12. Cf. Cic. Rosc. Am. 6: “damnatio et eiectio”  
7   � ,G. Rotondi:ראו 1lex Pompeia de parricidiisו lex Cornelia de sicariis et veneficis על החוקי

Leges Publicae Populi Romani (Milano: Libraria, 1912; repr. Hildesheim: Olms, 1962), 

357–358, 406–407   
 L.C. Watson, Arae: The Curse Poetry of:פרטית באותו מטבע ראוות של נקמה אלדוגמ   8

Antiquity (Leeds: Cairns, 1991), 42–46 ."המצית ראוי שיומת : להל" יוזכרו אחדות מה
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לאפשרות של ענישת ) אסוללחוק הנזכר לעיל של  'קריצה'ע� (הרמיזה 

, באמצעות הרוש הקטלני "עי" תחת עי""בנוסח נקמת  הוראטיוסשל  'מרעילו'

נוס0 הוא יסוד הומוריסטי  9.כלל ברומא אלא באתונה יה קיי�שלא ה עונש

ע� ]) 16 'טו[ Apulia'ו] 8 'טו[ Canidia(עירוב ענייני העול� הרומי העכשווי 

 Hercules'ו] 12 'טו[ Iason, ]10 'טו[ Medea(ענייני העול� היווני המיתולוגי 

סו0 השיר שיש לעד וכל אלה מאותתי� לקורא למ" הטור הרביעי ]). 17 'טו[

מעי" קללה בנוסח הקללות  edit 'ב ולראות cum grano salisלקרוא את השיר 

ובנוסח , נאצהשרבות כמות" מופיעות בכתובות קבורה ובכתובות , תהעממיו

   10.הקללות המסוגננות שבספרות היוונית והרומית

באמצעות סדרת ) 18–6' טו(האפקט ההומוריסטי מועצ� בטבורו של השיר 

) 22–19 'טו(הסיו� טורי . ממחישות מהי צריבה נוראההות היפרבוליות אדוגמ

מבחינת מבנ� ) ring-composition(יוצרי� יחד ע� טורי הפתיח מבנה טבעתי 

כמו שלושת טורי הפתיח ה� מהווי� משפט תנאי שהֵסיָפה שלו היא : התחבירי

יתאווה שוב  סאמייקנא� ): עונש הפתיח המקבילה לקללת(תפילה גרוטסקית 

�מתפלל שאהובתו של  הוראטיוס, בבדיחות הדעת לארוחה מתובלת בשו

ההקבלה  11.תדחה את נשיקותיו בידה ותיש" בקצה מיטת� המשותפת סאמייקנ

 "יד"הנושאית והתחבירית בי" הפתיח לסיו� נרמזת ג� בחזרה על המילה 

)manus (–  האמצעי לביצוע הפשע)וכ" בחזרה על  –) 21 'טו(הנקמה ו) 1 'טו

 � savium' ו) 2 'טו3( ,guttur ) 'טו( edit: קשורות לחלקי הפה או לפעולתוהמילי

  : והרי טורי הסיו�. )21 'טו(

 

הנתבע היה התובע תביעה זדונית ייענש בעונש ש; )E. Courtney ad Iuv. 8, 235(בשריפה 

: למשל(הנוא0 צפוי להחדרת דג או צנו" לפי הטבעת שלו  ;)Suet. Aug. 32(בו  לשאתצפוי 

Apul. Met. 9, 28; Val. Max. 6, 1, 13 ;השוו :Mart. 12, 63, 10 .( רוח כתובות הקבורה �זו ג

�). CIL 6, 34635a: למשל(קבורה 1מחלל הקבר ייענש באי: המזהירות מפני חילול הקברי

 Cic. Inv. 65; Off. 2, 50; A.W. Lintott, Violence in Republican:לצידוק של נקמה בכלל ראו

Rome (Oxford: Clarendon, 1968), 25–26, 49–50  
. Plin. Nat. 25, 151; Sen. Epist. 13, 14; Iuv. 13, 185-187 :ראו) ברומית κώνειον)cicuta 1ל   9

  Mankin, Horace (above, n. 1), 90: עיינו
 Verg. Dirae; Ov. Ibis: השוו. Watson, Arae (above, n. 8), 12–18, 152–158 :ראו   10
 ,Watson:ובעיקר, 1ראו הפירושי� הנזכרי� לעיל בהערה  20–19' טולהבנה שונה של    11

“Two Problems”, 80–86   
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at si quid umquam tale concupiveris, 

20    iocose Maecenas, precor 

manum puella savio opponat tuo 

   extrema et in sponda cubet! 

�  ,*(ב Iְַחֹ*ק 8ְ*(� ְוִא� ֵאי Hַַע

ַמיקֶ  ֵלִצי     20 
J
  :ֲעָצִתי ִהיא ֹזאת, סנָ 

Lָיָד �  מ(ל ִנ9(ֶקיM ָיָפְתEִIָ Mי

  !Iְִרַחק ִמMOְ (ַבNָOִה   

�, הניגוד הראשו": ההומור בפתיח השיר ובסיומו נעוP בניגודי� המצויי� בה

הוא הניגוד שבפתיח עצמו בי" חומרת הפשע המותנה לבי" קולת , כאמור לעיל

 ,ואילו הניגוד השני מצוי בי" הפתיח לבי" הסיו�, קללת אכילת השו�של  עונשה

 הטריוויאלי המותנה של ההתאוותאב הנזכר בפתיח לבי" הפשע הדהיינו בי" רצח 

בסיו� צפויה אפוא . או להגשתו לאורחי� הנזכר בסיו� השיר/לאכילת ש(� ו

במקו� לקבוע עונש ): וזה יסוד הפתעה נוס0 בשיר(לקורא הפתעה משעשעת 

מובא , וכ- ליצור כיאז� ביחס לפתיח, סאמייקנד בגי" פשעו הטריוויאלי של כב

 �יק לדוגמה מתקשר ברמיזה ִ?ְבק(ר דקה(הארוטי עונש מפתיע וקליל מ" התחו

האקורד הסופי של השיר הוא אפוא אקורד של  ).סו"ויאהמיתולוגית של מדאה 

והתחלפות הנעימה הכבדה והרצינית של תחילת , של דפלציה, קול ענות חלושה

הומור שעמד , קלימקס הומוריסטי' השיר בנעימה הקלה של סיומו יוצרת אנטי

   12.הוראטיוסס לאמייקנחסות המורכבי� בי" ' הֵרעותבבסיס יחסי 

 מערכתומטרתו לפתוח צוהר אל , של השיר 3–1 'דיוננו יתמקד רק בטו

עורר אצל הקוראי�  guttur fregeritהאסוציאציות האפשריות שהביטוי 

, שהיטיבו להכיר את החוקי� ואת הספרות הוראטיוסשל  דורוהמשכילי� בני 

קוראי� שמרבית� היו לא רק עדי ראייה פסיביי� לאירועי� רווי האלימות 

 

 ,S. 2, 7:מייקנאסהפרזיט של 1בתור הבדח" הוראטיוסראו למשל את תיאורו העצמי של    12

33ff. .אדוארד פרנקל מתאר את  � ,E. Fraenkel:קולעותהנעימה הקלילה של הסיו� במילי

Horace (Oxford: Clarendon, 1957), 69: “The touch (of the pretty anticlimax at the 

end) is so light that the apparent curse sounds almost like an affectionate 

compliment to Maecenas.” 
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אלא היו , 'האשל המאה  שנייההבמחצית ) "שבירת מפרקות"שכללו לא מעט (

�שמרבית� אינ� , לקט המקורות שיובאו להל" 13.ג� שותפי� להיווצרות

אור נוס0 על מקור  שפו-יש בכוח� ל, האפודיישירי מופיעי� בפירושי� ל

   .טמו" במתח הניגודי� בי" הרצח האלי� של האב לבי" העונש המוצעהההומור 

  

  guttur fregerit של �רגותה. א

הלוא היא , בטר� תיבח" ביתר פירוט האסוציאציה הראשונה שנזכרה כבר לעיל

באיזו מידה ) post factumאמנ� (נבח" , המשמעות המשפטית של רצח אב

�הוא תרגו� הול�  "שבר מפרקת"באמצעות  guttur fregeritשל  התרגו

   14.)אקוויוולנטי(ער- ' וְשווה

מערכת החוליות של עמוד השדרה " :מוגדרת בעברית החדשה "מפרקת"

) ֵעִלי( לַוְיִהי ְ?ַהְזִ?ירֹו ֶאת ֲארֹו" ָהֱאRִהי� ַוִיHֹ ": במקרא המילה יחידאית 15."בצוואר

 "ַוָיֹמת ִ?י ָזֵק" ָהִאי* ְוָכֵבד ַמְפַרְק�וֹ 8ְַעד ַיד ַה9ַַער ַו9ָIִֵבר  ֲאֹחַרUִיתֵמַעל ַהִ?Tֵא 

 שמשמעו, νῶτοςבאמצעות " מפרקת"מתורגמת  ובתרגו� השבעי� ,)18א ד "שמ(

 "מפרקת"שכבר הבי" מ" הסת� ש, ואול� היירונימוס 16."חלקו האחורי של הגו, גב"

 

13   לרשימה הארוכה של חבריו המשכילי� של . בקירוב 30אור בשנת ראו  השירי האפודיי

   Hor. S. 1, 40-45, 81-89; 5, 28-49 :ראו, מרבית� יוצרי� בזכות עצמ�, הוראטיוס
 A. Popovič, “Equivalence: Linguistic Equivalence:לנטיות של תרגו� ראואקוויוו לע   14

in Translation”, Dictionary for the Analysis of Literary Translation (Edmonton: 

University of Alberta, 1975), 6  
, "מערכת החוליות של עמוד השדרה בצוואר", מוגדרת באותו אופ" בדיוק "מפרקת"המילה    15

שוש" מחודש ומעודכ" לשנות האלפיי� 1מילו" אב", שוש"1אב"' א: אלהמילוני� בשני 

)�קופותיה אוצר הלשו" העברית לת, כנעני' י; 1059 ,ג, )ו"תשס, המילו" החדש: ירושלי

 :אביב1תל(מילו" עברי , גור' י השוו. 3189 ,י, )ט"תשכ, מסדה :ג"1ירושלי� ורמת(השונות 

, ב" יהודה' ראו לעומת זאת א. "מפרקת היא החוליות אשר בצוואר: "559, )י"תש, דביר

" הוא אי; 3219, ו, )ח"תש, לע� :ביבא1ירושלי� ותל(הישנה והחדשה  מילו" הלשו" העברית

תרגומיה את , )"העור0"( "מפרקת"אלא מביא ש� נרד0 אחד ל "מפרקת"מגדיר את הער- 

  .וכ" את המקורות ,),neck Genick, nuque(צרפתית ואנגלית , לגרמנית
 A. Rahlfs (ed.), Septuaginta (Stuttgart, 1971), 510: καὶ ἐγένετο ὡς ἐµνήσθη τῆς:ראו   16

κιβωτοῦ Θεοῦ, καὶ ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ δίφρου ὀπισθίως ἐχόµενος τῆς πύλης, καὶ 

συνετρίβη ὁ ννννῶτοςῶτοςῶτοςῶτος αὐτοῦ, καὶ ἀπέθανεν, ὃτι πρεσβύτης ὁ ἄνθρωπος καὶ βαρύς    
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החלק השביר , אלא את חוליות הצוואר גרידאאינה מציינת את חוליות הגב 

 "צוואר" ועשמשמ ,cervixבאמצעות  "מפרקת"תרג� את , ביותר של עמוד השדרה

והשתמש לש� כ- בביטוי  17,צינורו הפנימי וצינורו החיצוני ,על כל חלקיו

frangere cervices טרוניוס בהקשר של נפילהHֶ השימוש של  18.המתועד אצל

 מגדיר את המילהה, �"המודרני מבוסס על הבנתו זו של הרמב במשמע "מפרקת"

   19."צוארהת מפרקת היא חולי: "כ-

בית בליעה , ח-" היא gutturהוראתו הראשונית והעיקרית של שהיות 

 ,של הצוואר) יחסית(כלומר חלקו הפנימי והר- , "גרו", )ושטובכלל זה הו(

 הוראטיוסשיוצא , רוב על אברי הטע� ואברי חיתו- הדיבורפי ' עלהמוסב 

 הסיבה pars pro toto.20ַהְשVלה על דר- , gutturמשתמש במשמעו המושאל של 

 :תחת מונחי� חלופיי� כגו"(במשמעו המושאל  gutturהמשוערת להעדפת 

cervix  אוcollum ,ה� השיר היא התאמתו לנושא, )הצוואר על כל חלקי מוסבי

   21.עניי" שיידו" ג� בהמש-, ולמשקלו

  
    

 

 -"קונקורדנציה חדשה לתנ, שוש"1ב"א' ראו א ,הצוואר המוסב על חלקי ,"צינור"למונח    17

)�לתיאור חוליות הצוואר בספרות . "גרו""ער- , 243, )ס"תש, המילו" החדש: ירושלי

המוסב על נפילה  frangere cervicesלביטוי . Celsus, 8, 1, 12-13 :הרפואית הרומית ראו

  Petr. 54 :ראו
 :B. Fischer (ed.), Biblia Sacra: Iuxta Vulgatam Versionem (Stuttgart, 1983), 372:ראו   18

“cumque ille nominasset arcam Dei, cecidit de sella retrorsum iuxta ostium et 

fractis cervicibus mortuus est. senex enim erat vir et grandevus.”  
� "תשובות הרמב, בלאו' יאו ר   19)�אוצר , כנעני השוו. 324, ב, )-"תש, מקיצי נרדמי�: ירושלי

  ."מפרקת"ער- , )15הערה , לעיל( הלשו"
. TLL, vol. vi, fasc. ix, s.v. guttur, 2375, I.A.a; 2376, I.A.b; OLD, s.v. guttur (a): ראו   20

מילו" ראו ב מקור התיאבו"ובמשמע של טע�  )gula מלבד(  gutturלשמות נרדפי� של

OLD  �  . stomachus'ו palatumג� את הערכי
  .201' עמ, להל"עוד ראו  .TLL, vol. iii, fasc. i–v, s.v. cervix, 946, I: ראו   21
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"  culleus' עונש ה. ב   parricidiumבגי

עונש שהיה , )culleus( "השק"עונש כאמור היה  העונש שהיה צפוי לרוצח אביו

על גודל חומרתו של העונש  22.דהיינו רצח שארי�, parricidiumצפוי בגי" כל 

כגודל חומרת הפשע ועל ההלי- המשפטי של ההעמדה לדי" בגינו אפשר ללמוד 

הנאו� , )Ameria(איש אמריה ) Roscius(להגנתו של רוסקיוס  ,מנאומו של קיקרו

דאי מוכר לקורא המשכיל ושהיה ו היחיד מתקופת הרפובליקה שעניינו רצח אב

  בניגוד , causa publica(היה משפט פלילי המשפט  .הוראטיוס ב" זמנו של

בבית הדי" הפלילי הקבוע  80והוא התקיי� בשנת , )הקדו� iudicium populi'ל

 quaestio interלופי"ישנקרא לח( quaestio de sicariis et veneficis ,לרצח

sicarios(,23  �הקי� שנה אחת בלבד לפני  אשסולאחד מבתי הדי" הקבועי

קיקרו מזכיר פעמי� אחדות שהאישו� הוא אישו� של . רוסקיוסמשפטו של 

parricidium , ולא פחות מזה)�החזרה המודגשת הייתה  מטרת ).73 ,61, ש

הרשעה שהייתה מחייבת , להרתיע את חבר המושבעי� מלהרשיע את רוסקיוס

א�  – 24האכזרי "השק"כנראה את אב בית הדי" להוציא אל הפועל את עונש 

נקבע במפורש א� קרי , )poena legis(קבוע בחוק  אמנ� העונש הזה היה עונש

פי 'ולא היה רק אחד העונשי� שהיו נקוטי� על, נזכר לעילה אבחוקו של סול

  או (ועל כ" נתו" לשיקול דעתו של הפרייטור , )mos maiorum(מנהג אבות 

פי מנהג 'הרי על; המושבעי�אחרי הרשעת הנאש� בידי ) iudex quaestionis'ה

אופ" ההמתה לא היה קבוע ) עשר הלוחות�שניבלמעט חוקי� אחדי� (אבות 

 

 השתלשלות משמעי, משמעותה המשפטית, parricidiumעל האטימולוגיה של המילה    22

מקרי הענישה ו "השק"עונש , המשתנות בי" הרוצח לשארורבה דרגות הק, הלוואי שלה

 ,J.D. Cloud, “Parricidium” (above, n. 4), 1–66; M. Radin:ההיסטוריי� ראו בעיקר

“The Lex Pompeia and the Poena Cullei”, JRS 10 (1920), 119–130 . לדיו" במידע הסותר

 Bauman, Crime and Punishment:השוו 1Digestaשמספקי� המשפטני� מתקופת הקיסרות ב

(above, n. 6), 30–32; E.M. Lassen, “The Ultimate Crime: Parricidium and the Concept 

of Family in the Late Roman Republic and Early Empire”, C&M 43 (1992), 147–161. 

  Cic. Inv. 2, 19, 58–59: להלי- המשפטי השוו
  Cic. Rosc. Am. 11, 90: ראו   23
 ”Cloud, “Parricidium:ראו "שק"הממשי של ביצוע בפועל של עונש הולסיכוי הרב    24

(above, n. 4), 44–45 
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אילו אכ" נגזר על  25."י(צא נא להורג", capite puniaturודי היה בקביעה , בחוק

 aquae et ignis'ואילו היה מנצל אז את זכות ה, "שק"רוסקיוס שיומת ב

interdictio אסולהחוק של לו  השהקנ , �צפוי  הא- הי ,היה ניצל ממוותאמנ

   .רכוש משוללאזרחות רומית ו רומי כשהוא משולל'בשטח שיפוט לא הגולֶ לחיי 

שהיה אז ב" עשרי� ושש , ואי" ספק שלקיקרו הצעיר, ה בדי"?ָ רוסקיוס זו

 ?כיצד הוא מצליח לשכנע את חבר המושבעי�. היה חלק לא מבוטל בזיכוי, בלבד

; ועל כ" קשה להאמי" שאכ" בוצע, הוא טוע" שרצח אב הוא פשע נדיר ביותר

יש בו כדי לחלל חוקי אלוהי�  ;)63 ,38, ש�(הפשע מפלצתי וחורג מגדר הטבע 

שפיכת ד� הורי� יש בה משו� ; )65, ש�(וְמתי� כאחד ולהטיל בה� טומאה 

; )66, ש�(והיא מכתימה את הרוצח בכת� שלעול� לא יישט0 , חילול הקודש

� מדריכי�, )Furiae(שהתגלמות� מופיעה 8ַטרגדיה בדמות הפוריות , רגשי האש

ואול� כגודל הפשע ). 67–66, ש�(את מנוחתו יומ� וליל עד כדי שיבוש דעתו 

ואת זאת עליו לעשות בהבאת ראיות , כ" גודל נטל ההוכחה המוטל על התובע

, שנית; יש להביא את עדות העבדי� ששיתפו פעולה ע� הב", ראשית 26:מוצקות

קבע מראש שעת  ואותה אפשר להוכיח א� למשל, תו לרצוחיש להוכיח את כוונ

כגו" התעמרות , הב" יש לציי" את מניעי, שלישית ;כושר ומקו� מתאי� לרצח

 תושחריגוקיקרו ממשי- וטוע" ). 68, ש�(אביו והשפעת� השלילית של חבריו 

שקבעו האבות הקדמוני� ה� כחריגותו וייחודו של  "השק"וייחודו של עונש 

. ומטרת העונש להרחיק מ" העדה את טומאת הרצח, )72 ,70, ש�(הפשע 

שלעול� לא  צחיות בידודה של גופת הרוצח הטמאבדרמטיות סוחפת מתוארת נ

שכ" נדונה להיבדל לא רק מבני אד� אלא ג� משלושה , תבוא אל המנוחה

אמצעי רטורי בולט ביותר בקטע הוא  27.האוויר והמי�, האדמה, מיסודות הטבע

   ).73–61סעיפי� (החזרה על ביטויי� מגווני� לתיאור הרצח 

 

; Cic. Sul. 63: פי החוק ראו1בידי מושבעי� לבי" ההענשה עללהבחנה בי" הלי- ההרשעה    25

Bauman, Crime and Punishment (above, n. 6), 25. "באומ"  ההמתה ראו לאופ)�  . 26, )ש
  Cic. de orat. 3, 106: השוו parricidiumראיות מוצקות לאשמת  יאהבל החובה לע   26
27   �אמנ�  את הקטע הזה בתור דוגמה לסגנו" שזכה) Orat. 107(יצטט קיקרו , 60בגיל , לימי

. שיש לתלותו בגילו הצעיר, לדעתו ,הוא אלא סגנו" בוסר במבט לאחור אי"א-  לתשואות

    Brutus, 90, 312; Gell. 15, 28:ראו
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יו הרשעתו המיד אחרי  28:ה� כדלהל") ות קלי�אבהבדלי גרס(העונש  פרטי

חר א; בעור זאב והיו מנעילי� אותו נעלי עP רוצחה מכסי� וקושרי� את ראש

וש� שהה עד שסיימו להכי" את , )carcer(היו מובילי� אותו לבית הסוהר  כ-

 ,לתוכו הוכנסו בעלי חיי� שנואי� על הרומאי� .) coriusאו culleus(שק העור 

פי 'א- לא על(מודסטינוס פי 'על. היו נחוצי� כנראה לצור- פולחני כלשהוש

בטר� הוכנס  29.קו0 וצפע, תרנגול, הוכנסו לשק כלב) �יהמקורות הרפובליקני

�היו מלקי� אותו בשבטי� אדומי� שעינ� הטבעי  ,האיש לשק כשהוא עירו

�. סגרוהו מעליו בתפירה, לאחר שהוכנס לשק 30.או שנצבעו אדו�, כעי" הד

השק לשפת הי� או לגדת הנהר  צמד בני בקר שחורי� קשורי� בעול גרר את

  . והשק הוטל לתוכו, הסמו-

פרימיטיבי של הרחקת והמתואר לעיל עשוי להצביע על טקס פולחני קדמוני 

על רצח שארי� עונש רוב החוקרי� בימינו סבורי� שבתור עונש  31.טומאה

� 'הגאלא הונהג רק בשלהי המאה , בנאומו וכפי שקיקרו מציג ,השק אינו קדו

בהתייחסו  32.נית השנייה(כלומר בתו� המלחמה הH, 'הבאו תחילת המאה 

בייחוד בסוגיה בפני מי (א- בניגוד לחלק ממסקנותיו  33,ות שמביא מומז"אלדוגמ

הלוא , הראשו" parricidium'את משפט הְמתאר-  34קלאוד, )התקיי� המשפט

 

 ,Cic. Rosc. Am. 30, 70-72; Inv. 2, 1, 148; Auct ad Her. 1, 23; Modestinus, Dig. 48:ראו   28

9, 9; Mayor ad Iuv. 8, 214; cf. Cod. Iust. 9, 17  
לדיו" ממצה במשמעות הפולחנית של בעלי החיי� האלה . Modestinus, Dig. 48, 9, 9 :ראו   29

  ,Mommsen, Strafrecht (above, n. 6), 922; Radin, “The Lex Pompeia” (above:ראו

n. 22), 121–130 
  . 119, )ש�( ראדי"להלקאה בשבטי� ראו    30
   Cic. Rosc. Am. 70; cf. D.H. Antiquitates Romanae, 4, 62, 5; Val. Max. 1, 1, 13 :ראו   31
  ,Mommsen, Strafrecht (above, n. 6), 567 n. 4; Cloud, “Parricidium” (above:ראו   32

n. 4), 27–36; Lintott, Violence (above, n. 8), 39; Bauman, Crime and Punishment 

(above, n. 6), 72 n. 28 . ראו "השק"לעונש � ,Val. Max. 1:בגי" עבירה דתית בימי המלכי

1, 13; D.H. Antiquitates Romanae, 4, 62, 4   
  Mommsen, Strafrecht (above, n. 6), 614 n. 1, 644 n. 11: ראו   33
 Bauman, Crime: רות ראולדעות אח. Cloud, “Parricidium” (above, n. 4), 38–44: ראו   34

and Punishment (above, n. 6), 181 n. 28  
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מארבעת  191.35–201לשני� , )L. Hostius(הוא משפטו של לוקיוס הוסטיוס 

שפט רק מ 36,'הבכול� בשלהי המאה שהיו , הנוספי� parricidium'משפטי ה

ה" בהרשעה ה"  101הסתיי� בשנת , ֶלאולוסמשפטו של פובליקיוס מ, אחד

ברומא עצמה  "השק"אי" בידינו ידיעות על ביצוע עונש  37."השק"בביצוע עונש 

אסיה  יהקבפרובינא- ידוע על מקרה אחד של ביצועו , והוראטיוס רובימי קיק

א הלוא הו, איש משכיל ותרבותימאחר לא ולמרבה הפלא בידי , בימי קיקרו

הטביע , שעה ששימש נציב אסיה, 59בשנת  :קווינטוס קיקרו, אחיו של קיקרו

למגינת , )Mysia(שני תושבי מיסיה ) בימינו איזמיר, Smyrna(בסמירנה  "שק"ב

 "השק" בדי" נמנע מביצוע עונש בשבתואוגוסטוס  ,לעומת זאת 38.לבו של קיקרו

א� נאמנה עלינו עדותו של  39).שיר אפודי גא� כי בשני� שלאחר חיבור (

הטוע" , )נ"לסה 'הגאו  'הבמ" המאה , Iulius Paulus(המשפט" יוליוס פאולוס 

הרי  40,)52או ( 55פומפיוס בשנה " בחוק שחוקק גַ המסורתי עו "השק"שעונש 

  . א� המושבעי� הרשיעו את הנאש�, אב בית הדי" היה מחויב להטילו

עונש ה עדיי" הי, שיר אפודי גבשנות השלושי� את  הוראטיוסחיבר כש לפיכ-

ג� א� ניתנה לו האפשרות להמיר את , יו� על מי שהורשע ברצח אבאִ  "השק"

ל העונש בפי הדרמטי של זוועת הרצח ושעובדה זו וכ" התיאור . העונש בגלות

 

  . 36–33, )ש�(ראו קלאוד    35
 .Cic. Rosc. Am. 64-65; Inv:וכ" ,46, 43, 39–38, 36, )ש�(קלאוד  לדיו" במשפטי� הללו ראו   36

2, 19, 58-59  
 Liv. per. 68: “Publicius Malleolus matre occisa primus in;45–44, )ש�(ראו קלאוד    37

culleo insutus in mare praecipitatus est”; cf. Cic. Inv. 2, 149   
   Cic. Rab. Perd. 12: להתנגדותו של קיקרו לעונש מוות ראו .Cic. Q. Fr. 1, 2, 5: ראו   38
  Suet. Aug. 33, 1 :ראו   39
 Paul. Sent. 5, 24: “lege Pompeia de paricidiis (tenentur) qui patrem matrem:ראו   40

avum aviam fratrem sororem patronum patronam occiderunt. etsi antea insuti 

culleo mare praecipitabantur, hodie tamen vivi exuruntur vel ad bestias dantur”; 

cf. Marcianus, Dig. 48, 9, 1 (above, n. 2) .� לדיו" בחוסר ההתאמה בי" גרסתו לבי" גרסותיה

) Modestinus(ומודסטינוס ) Aelius Marcianus(של המשפטני� המאוחרי� מרקיאנוס 

 Cloud, “Parricidium” (above, n. 4), 47–66; Bauman, Crime and Punishment:ראו

(above, n. 6), 31–32   
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תרמו להעצמת מתח , ודאי מוכר היטב לקורא המשכילתיאור שהיה , קיקרו

    .הניגודי� בי" העונש הצפוי לבי" העונש הנזכר בשיר

 

  המורכבי� ונגזריו frangereהפועל . ג

יכול  הוראטיוס .ברי לא הייתה מותנית באופ" הרצחהבר "השק"עונש  השתת

 באמצעות פעלי�(ח הVיו� כשלעצמו רק בציו" עובדת הרצלהסתפק היה אפוא 

 או בתיאור, )interficere, interimere, occidere, necare, interstinguere :כגו"

ועדיי" לעורר את , )guttur frangere( "שבירת המפרקת"מרצח אכזרי פחות 

ואול� כדי להעצי� את האפקט ההומוריסטי לא . "השק"האסוציאציה של עונש 

   .הרצח אכזריותשל תיאור האלא היה צור- בהקצנת , היה די בציו" העובדה גרידא

 guttur frangereהביטוי עורר מ" הסת� ש כדי לעמוד על האסוציאציות

הרבי�  לעומת הפעלי� .frangereהפועל  הוראת ובראש�, נבח" את מרכיביו

� א- הנתוני� ,)obterere, rumpere, elidere :כגו"( במשמעות� הקרובי� לו אמנ

�' כמו ג� פעליו המורכבי� וכ" ש� frangereהפועל  41,לפרשנות בהקשרי� שוני

 �כניי� המדויקי� המוסבי� על ה� המונחי� הט' הגזור ממנו ה� fracturaהעצ

 המונחי�ה� שהיות , הגרמיי� בגו0 האד� ופריצת�) או החלקי�(ברי� הא שבירת

, מדעיי� ובכתבי�, עשר הלוחות�חוקי שניכגו"  ,�המופיעי� בטקסטי� משפטיי

� frangereר שאלפיכ- כ 42.כמו אלה של ֶקלסוס ופליניוס הזק", רפואיי� ואחרי

 

41    � .1frangereקרוב יותר במשמעו ל elidereא- , מצייני� פגיעה בכלל 1elidereו rumpereהפעלי

 ;Lex XII 8, 2 (ed. E.H. Warmington, Remains of Old Latin, III [LCL:ראו 1rumpereל

Cambridge, Mass.: Heinemann, 1938; repr. 2004], 476): “si membrum rupsit, ni 

cum eo pacit, talio esto”; Ov. Met. 3, 627: “iuvenali guttura pugno rupit” . מהקשר

א- לא  דובר בפגיעה כלשהיועל כ" מ, המובאה מאובידיוס מתחוור שהגיבור שרד את המכה

מתברר ג� מההבחנה ביניה�  frangereלבי"  rumpereההבדל בי" . בשבירת המפרקת

ראו  1frangereל elidereלקרבתו של ). ראו הקטע המצוטט בהערה הבאה( עשר הלוחות�שניב

. Luc. 2, 154: “hic laqueo fauces elisaque guttura fregit”; cf. Pl. Mil. 167: למשל

ג�  להיותעשויה בהקשרי� מסוימי� , עה מעיכה ומחיצהשמשמ, obterereהפעולה  תוצאת

  ”Luc. 3, 656: “obtritis... ossibus”; cf. Iuv. 3, 260: “obtritum cadaver :ראו. ריסוק עצמות
 Lex XII 8, 3 (ed. Warmington [above, n. 41], 476): “manu fustive si os:ראו למשל   42

fregit libero CCC, si servo CL poenam subito”; Celsus, 8, 10, 1: “siquidem ea (umeri, 

brachia, femina, crura, digiti) minime periculose media franguntur. quo propior 
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�או איבר ( "עצ�" שמשמעועצ� ' מופיע במגוו" סוגות ספרותיות בצירו0 ע� ש

�  . סביר להניח שהוראתו מדויקת וראשונית ובלתי מושאלת) גרמי בגו0 האד

אכ" מוסב במגוו" של סוגות ספרותיות על שבירת הרגליי�  frangereהפועל 

)crus, tibia , והשווcrurifragius כינויו של עבד שנענש , אצל פלאוטוס

�ושבירת השיניי�  coxa, lumbus(,44(שבירת אג" הירכיי�  43,)בשבירת השוקיי

)genuinus.(45  �, confringere ,diffringere ,infringere(פעליו המורכבי

perfringere ,praefringere ,suffringere( על שבירת הראש והגולגולת � מוסבי

)caput, cerebrum( , �הידיי� והזרועות , )talus(הקרסוליי� , )crus(השוקיי

)manus, bracchium( , האצבעות)digitus( ,או הא �ברי� בכלל הפרקי

)articulus.(46 -כאשר לפועל  ,לפיכfrangere שמות � ,cervix העצ�' מצטרפי

collum, guttur, gula ,שמשמע �כנזכר , חלק� על דר- ההשאלה( "צוואר"

 של הצוואר) ולא מטפורית( מציי" שבירה ממשיתסביר להניח שהצירו0 , )לעיל

   47.או המפרקת

השדרה  בחוטחוליות הצוואר ופגיעה  ניתוק דברה אנטומית פירושמבחינה 

 תוצאותיה של שבירת המפרקת גלויות לעי" בגלל הישמטות 48.ת במוותהמסתיימ

טית בת אבל למע" הדיוק המדעי יש טע� לציי" שמומחי הרפואה המשפ. הראש

ביטוי במקורות אי" לה מטבע הדברי� ר שא –ימינו מצייני� את העובדה 

�ששבירת המפרקת בחניקה  –משפטיי� והאנציקלופדיי� העתיקי� ה, הרפואיי

 

fractura capiti vel superiori vel inferiori est, eo peior est”; Plin. Nat. 30, 119: 

“articulorum fracturis cinis medetur”; 31, 62: “ferruminanda a fracturis ossa”  
 ;crus (Cic. Phil. 11, 14; Sen. Ira III [=Dialogi, 5], 32, 1); tibia (Phaed. 5, 7, 8):ראו   43

crurifragius (Plaut. Poen. 886)  
  coxa (Plin. Epist. 2, 1, 5); lumbus (Hor. Epod. 11, 12) :ראו   44
  Plaut. Pers. 1, 115 :ראו   45
 .Nov. Com. 49; Liv. 4, 28, 8; Verg. A. 5, 480; Plaut. Mil. 722; Cic. S. Rosc. Am:ראו   46

56; Plaut. Rud. 1059; Mil. 156; Plaut. Mil. 26; Petr. 31, 1; Nov. Com. 50; Cic. Flac. 73; 

Quint. Inst. 11, 3, 158  
, fauxהעצ� 1ע� שמות frangereלצירו0 של ) TLL'ו  OLDהמילוני� פי1על(אי" שו� עדות    47

gurgulio 1וoccipitium �  ). ג� בשימוש� המושאל( "צוואר" המצייני
 ולהל"ר עמיאל פייגנבאו� על המידע האנטומי והרפואי הנזכר כא" "תודתי החמה נתונה לד   48

  .181' בעמ
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ג� א� השבירה אינה תוצאה ( hangman’s fractureשבירה המכונה , אלימה

מלWוה ה, של הצוואר C2–C1 חוליותהמשמעה האנטומי היפרדות  ,)של תלייה

   49.לעתי� ג� בשבירת עצ� הלשו"

  

  הוראטיוסרי� בשלושה שירי� נוספי� מאת רצח הו. ד

 gutturואילו של  ,אפואמדויק  guttur frangereבביטוי  frangereמשמעו של 

בשלושה שהיות . אוקסימורו" נושא אופי שלועל כ" הוא , מושאלמשמע הוא 

ובשניי� מה� נזכרת חניקה , נזכר רצח הורי� הוראטיוסשירי� נוספי� מאת 

יש עניי" להשוות את הביטויי� הנקוטי� בה� ע� , או שבירת המפרקת/ו

   guttur frangere.50הביטוי 

 frangere cervicemהוא הביטוי  guttur frangere'הצירו0 הקרוב ביותר ל

 שקרס וכמעטעP  פונה אל וראטיוסה. )6, 13ב , השירי( יר הומוריסטיהמופיע בש

 שרק מי שרצח את אביו בשבירת המפרקת יכול היה, לדבריו, עP ארור ;גר� למותו

   :אומר לו וכ- הוא. ד ולגדל אותו בידו מחללת הקודשי�לנטעו בשעה נטולת חס

ille et nefasto / te posuit die / quicumque primum, et sacrilega 

manu / produxit, arbos, in nepotum / perniciem opprobriumque 

pagi. / illum et parentis crediderim sui / fregisse cervicem.  

� 8ִי*יוֹ 8ְ   ַB ָX ִיא א*  ַH ְלְ תָ ְ* /  "*וֹ אני ִר מוֹ לM , ָכַ בְ (, רדֶ אֶ הH ֹתוֹ אמֵ ת טְ ו /  ִB ֵXל 

  .נ(רֵ פָ " ?ְ וֹ לקְ לִ ת וְ וֹ רוֹ Xל הַ ?ָ /  ררֶ אֶ ת לְ וֹ יהְ לִ  Mתְ וֹ א

cervix הוא מושא מדויק יותר מ "guttur , כיcervix  מוסב על כל חלקיו של

מה ג� שהוא ההול� מבחינת משקלו של השיר , הפנימיי� והחיצוניי�, הצוואר

נזכרת היד  ,שיר אפודי גכמו ב ,ג� בשיר הזה guttur.51הלימתו של 'איבניגוד ל

 

  LSJ 1850 s.v. ὑοειδής: ראו) hyoid bone ,ὀστοῦν ὑοειδὲς(לעצ� הלשו"    49
, )Sermones( טירותאהס, )Carmina( השירילש� הנוחות ייקראו השירי� הללו להל"    50

בירנבאו� ' בתרגו� ר, ]האודות[השירי� , ראו הוראטיוס השירילתרגו� ). Epistulae( האיגרות

)�, הסטירות, הוראטיוסראו  טירותאהסלתרגו� . 235, )ח"נתש, מוסד ביאליק: ירושלי

 �  ).בדפוס, מוסד ביאליק: ירושלי�(בירנבאו�  'רבתרגו
כלומר לתנועה הארוכה , אינה מתאימה למשקל הקבוע gutturהשנייה הקצרה של  1uה   51

  .'בית האלקאי'במקו� הזה ב
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)manus (בתור אמצעי הרצח �, impia manu :הנפשעת ומחללת הקודשי

sacrilega manu.52   

דמה ב" שיח המטיח נגדו אשמת מ הוראטיוס) 37, 16א , האיגרות(בשיר אחר 

) premere(מתאר את הרצח בלחיצה ו, שרצח את אביו מולידו בחניקה שווא

 idem si… / contendat):לולאת חנק( laqueusבאמצעות ) collum(על הצוואר 

laqueo collum pressisse paternum ,"אותו אד �� יאשי� אותי שלחצתי א

) ִIְקUַ*ִאת צוואר אבי בלולאת חנק) י" . �הוא מושא מדויק  collumבשיר הזה ג

א- לעומת  .הוא מוסב על כל חלקי הצוואר cervixשהרי כמו , guttur" יותר מ

  . מוסב על חניקה ולאו דווקא על שבירת המפרקת premereזאת הפועל 

 המזכיר) 56–53, 1ב , טירותאהס( השירי� הללו ניצב שיר רביעי לושתכנגד ש

�מציי" בבדיחות הדעת שהבזבז" האיטר  הוראטיוס: א- דווקא בהרעלה, רצח א

 dextera(אינו זקוק כלל לכוח בימינֹו ) "האיטר"שמשמע שמו , Scaeva( אסקייוו

[manus]( , שהרי את אמו הזקנה)לבואשמותה בושש  ,)בלא ספק העשירהו, 

מבלי שיפעיל את , כ-). cicuta(הרוש  ג� ברעל) tollere(הוא יכול לחסל , לדעתו

  ):שיר אפודי גשב manus impiaלעומת ( piaתישאר  זו, ימינו באלימות

…Scaevae vivacem crede nepoti / matrem; nil faciet sceleris pia 

dextera – mirum / ut neque calce lupus quemquam neque dente 

petit bos – / sed mala tollet anum vitiata melle cicuta 

. 8ִיִמינֹו ַהOָIַה Rא ָיַרע ָלL. ַה8ְַז8ְָז" / ִאOֹו ַהָ>ָבה ַהְפֵקד 8ִיֵדי ְסַקיָוא ֶאת...

� ַהְ<ֵאב Rא IֹוֵקNְ8ַ 0ָלַפִי� / ?ֵי* HֶֶלאBַ ,�אֶ /  ,Rא Hַר Uַ9ִ8ִַי
|

 Zָא 8ָרֹו* ֶ*Uְִמַהל

 .Iְ8ַָמד ה(א רֹוֵצַח ֶאת ִאOָא

שיר ל הומור השחור השיר הזה דומה יותר משני השירי� האחרי�מבחינת ה

 גדושות השלושי�והעובדה ששניה� נתחברו באות" שנות , נושא דיוננו, אפודי ג

  .האלימות אינה מפתיעה כלל ועיקר

בהפעלת אלימות על  מתארי� רצחה, בשלושה מארבעת השירי� הללו

פע� בשיר  –מוזכרות אפוא , )או שבירת המפרקת/ה חניקה ושתוצאת(הצוואר 

, cervix ,guttur( של הצוואר) frangere( הה" שביר – זה ופע� בשיר אחר

 

   ).6הערה , ראו עליו לעיל(של הרוצח  1sacratioל sacrilegusיש רמז דק במילה  השירירק ב   52
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collum ( ה" לחיצתו)premere( ביד )manus (בלולאת חנק  או)laqueus .(

בלא הפעלת  ,ברעל הרוש 'שקט'בשיר הרביעי מדובר על רצח  ,לעומת זאת

מקשרי� אפוא קווי דמיו" . נה אמצעי פעיל ואלי�כשהיד אי, אלימות כלל

�  . בי" ארבעת השירי� ?ק(רי� דקיקי

 � הנבדלי� והתחלפותמושאיה� , פעלי�בשוני ההשאלה המתבקשת היא א

. תוצאותיהובחניקה ה טכניקותב �אמצעי החניקה משקפי� נאמנה ג� הבדלי

  : שתי שאלות מתודולוגיות עקרוניות מסתעפותהשאלה הזאת מ" 

 להתחקות אחר, כלומר(עובדות הללו הא� אפשר להגיע לחקר ה, ראשית

ו� מילולי כשה" מסתתרות מאחורי מחס) הבדלי הטכניקות הללו ותוצאותיה"

וביטוי  frangereמונח מדויק כמו  )שיר אפודי גכמו ב( המאגד בתוכו זה לצד זה

אשר , מחסו� מילולי מסוג אחרמאחורי או , gutturמטפורי מושאל כמו 

כגו" ( הנחוצות לתיאור אמצעי הפעולהאולי אחת משתי מילי� בו מחוסרת 

manus  אוlaqueus( , את הפרט החסר �הב" , למשל(ושומה על הקורא להשלי

  ? laqueus)באמצעות  manus'חונק את אביו ב

מנותיי� א� שיקולי� א ,העובדתיתאפשר להגיע לחקר האמת  הא�, שנית

)�ה� שיקולי� מכריעי� במערכת ) אילוצי המשקל או מגוו" שיקולי� אחרי

מנותית משלו תו- התעלמות קוליו של המשורר לש� יצירת אמת אשי

   ?מהעובדות האובייקטיביות

ע� זאת . משמעיות כאשר בשירה עסקינ"' התשובות לשאלות הללו אינ" חד

משמש  ,כאמור לעיל, frangere'שכי היות סביר להניח בתור הנחת עבודה 

בטקסטי� מדעיי� בתור המונח הטכני היחיד לתיאור שבירת החומר הגרמי של 

�, השיריוב שיר אפודי גהוא אכ" ביטוי עובדתי נאמ" ומדויק ג� ב, איברי האד

 �על כלומר , הוא מוסב על שבירת המפרקת cervix'ו gutturובצירופו ע

  ). או היפרדות חוליותיו, או פריצתו(שבירת הצוואר 

  

  כאמצעי הכרחי לשבירת המפרקת laqueus' ה. ה

או שמותיו  – laqueus'נתו" חשוב כמו העובדה שהקושי נעוP ב עיקר

�ולעומת זאת הוא נזכר  השיריובשיר אפודי ג באינו נזכר כלל  – 53הנרדפי

 

  ). 56הערה , ראו להל"( reticula, restis, nodus: למשל   53
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אמנ� קיימות  ).laqueo collum pressisse paternum( האיגרותבמפורש ב

מקרי� ביEימות ה" " כנראה איא- , המפרקתאפשרויות של שבירה ידנית של 

' שבירה ידנית של המפרקת יכולה להתבצע על :השיריובשיר אפודי ג שנזכרו ב

כפי שטועני� , ואי" להעלות על הדעת, ידי מומחי� לאומנויות לחימה מסוימות

� שאד� שאינו בקי בטכניקות הללו יוכל לשבור את המפרקת בידו 54,המומחי

) ,arteria trachea(הוא יוכל רק לחנקו בחסימת האוויר בקנה הנשימה  .בלבד

, להפסקת הִחמצו"או בחסימת עורקי הצוואר הגורמת  ,המצוי בקדמת הצוואר

 �הספקת 1איכלומר , תשניקלמצב העלול לגרו� במונחי� רפואיי� מודרניי

אפשרות ). cerebral ischemia(ד� למוח  הספקת' איול) asphyxia( חמצ"

�א- אי" כל ודאות שתלייה , שנייה לשבירת מפרקת היא באמצעות תליית גרדו

, laqueus'זאת בלעומת  55.כזאת הייתה באמת קיימת באימפריה הרומית

 

  ). 48הערה (ראו לעיל  לסימוכי" למידע הזה   54
 ,R.M. Ogilvie, A Commentary on Livy, Books 1–5 (Oxford: Clarendon, 1965):ראו   55

116; W.B. Tyrrell, A Legal and Historical Commentary to Cicero’s Oratio pro Rabirio 

Perduellionis Reo (Amsterdam: Hakkert, 1978), 93; Bauman, Crime and Punishment 

(above, n. 6), 43. אולדפד � W.A. Oldfather, “Supplicium(ר 'החוקרי� הללו תמימי דעי� ע

de More Maiorum”, TAPhA, 39 [1908], 49–72(, במילות הצו כי קובע במאמרו ה

 1perduellio )Liv. 1, 26: “caput obnubito, infeliciלהוצאתו להורג של מי שהורשע ב

arbori reste suspendito, verberato”; cf. Cic. Rab. Perd. 13( פועל הsuspendere  מורה

, felix arbor(מקודש לאלי� הכתוניי� לעP סרק ה) restis(המורשע בחבל  על קשירת

על ו ,כשהמורשע מוגבה במידה זו או אחרת מעל הקרקע, )1furcaבהאב  �מיוצג בנאוה

 ,verber, virga:למשל(מגלבי� ושוטי� , המורשע עד צאת נשמתו בשבטי� הלקאת

flagrum, flagellum .( על �לעונש מוות כזה בהלקאה מתכווני� סופרי הקיסרות בַדבר

supplicium more maiorum , שמזכיר כגו" העונשSuet. Ner. 49 .ר 'דדעתו של אולדפ

שגרסו שתיאורו של ליוויוס מוסב על חניקה , נווגדת לדעת חוקרי� אחדי� בני זממנ

 Pבתלייה מע)� A.H. Greenidge, Roman Public Life: ראו למשל; ולא בהלקאה) או מגרדו

(London: Macmillan, 1901), 8, 106 .ר'דכנגד אלה טוע" אולדפ )� There is not a: )54, ש

particle of evidence that Romans ever hanged criminals from a gallows. To be 

sure they were frequently enough strangled in prison, but this seems to have 

been done in their cells, and the phrases used distinctly imply suffocation by 

throttling and not by hanging .על מומז"'דאולדפ �שהתיאורי�  שגרס ,ר חלוק בדעתו ג

לא  שהרי הצליבה שיוחדה לעבדי�, ס וקיקרו מוסבי� על מוות בצליבההללו של ליוויו
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או כל חומר מאולתר , או אריג קשה, או מתכת –כלומר טבעת עשויה מחבל 

סרח העוד0 שלה הודק הידוק חזק במיוחד השנכרכה סביב הצוואר ו – 56אחר

אפשר היה לשבור את מפרקתו של הקורב" ובד בבד ג� , מאחורי הצוואר

ניקת הקורב" דקוה חזק יותר כ" גבר הסיכוי שנוס0 על חיככל שה: לחנקו

 laqueo collum pressisse paternumעל כ" התיאור . תישבר ג� מפרקתו

א� הלחP על , מפרקתלציי" ג� שבירת יכול , חניקה המוסב על, האיגרותב

  . הוא לחP חזק במיוחד laqueus'הצוואר באמצעות ה

 

 ,Mommsen:ראו). Liv. 22, 33, 2( 217לפני שנת  )ר בצדק'דכפי שטוע" אולפ( הונהגה

Strafrecht (above, n. 6), 918 n. 5, 631 n. 8 (ad Plin. Nat. 18, 3, 12: “suspensumque 

Cereri necari iubebant”; Lex XII, 8, 9) . על תלייה)κρεµάννυµι (1כמקבילה לsuspendere 

 M. Hengel, Crucifixion in the Ancient World;62–57, )ש�(ר 'אולדפד במשמע צליבה ראו

and the Folly of the Message of the Cross, trans. J. Bowden (London: SCM, 1977), 71 

et passim. ראו ולעומת: OLD, 1890 s.v. suspendere: “to kill by hanging”;  -כותב הער

אות המובאות ש� הדוגמ, מכל מקו�. כוונתו לחניקה בתלייה 1hangingאינו מפרט א� ב

קשירה לעP או לעמ(ד כחניקה אלא ג� כויכולות להתפרש לאו דווקא , משמעיות1אינ" חד

 ,"תלוהו"מוסי0 לחיות אחרי ש Cic. Ver. 3, 57הנזכר אצל  Nymphodorus, למשל. והלקאה

  .הוא לא היה שורד חניקה בתלייה; עP זית וקרוב לוודאי הלקוהו קלותכלומר קשרוהו ל
 zona (Hor. Carm. 3, 27, 59), fascia (Tac. Ann. 15, 57), vinculum, catena :למשלראו    56

(Tac. Ann. 6, 14), tapetes (Liv. 40, 24, 7), sudarium, (Val. Max. 9, 12, 7).  � laqueusג

�מוסבי� לעתי� קרובות ביותר על  )nodus, restis, resticula :כגו"( עצ� אחרי�1שמות וג

�   .Cic. Ver. 5, 37; Ov. Met. 6, 134 :ראו למשל 1laqueusל: אמצעי החניקה של מתאבדי

. Liv. 1, 26, 6; Val. Max. 7, 8, 5 :ראו 1restisל.  Verg. A. 12, 602; Petr. 94 :ראוnodus 1ל

בבית ) Iulius Celsus(קלסוס  תיאור התאבדותו של יוליוס .Cic. Scaur 10 :ראו 1resticulaל

 Tac. Ann. 6, 14: “et Iulius:הסוהר בשבירת המפרקת אינו יכול להיות נאמ" למציאות

Celsus tribunus in vinclis et laxatam catenam circumdatam diversum tendens 

suam ipse cervicem perfregit” .-הביטוישאו : הרי ממה נפש cervicem frangere חק נש

הושמטה כא" שאו , היא חניקה גרידא )לעומת הביטוי הרפובליקני(ומשמעותו המושאלת 

בהרבה מקומתו של  גבוהי� או כיוצא בה� שהיועובדת הימצאותו של סורג או עמוד 

וכ- לשבור את מפרקתו  כול להיתלות ולהפיל את עצמו למטהעליה� היה יו, יוליוס קלסוס

. חייב להיות לפחות כגובה קומתו של האד� 'מוצלחת'הגובה המזערי לשבירת מפרקת (

   ).48הערה , לעיל מידע הזה ראוהלמקור 
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 טובה מהתיאורי� והיא, בידינו הוכחה ויזואלית המיטיבה להמחיש את הפעולה

0 מאחד התבליטי� הלוא היא המראה הנשק, המילוליי� המצויי� במקורות

את  ובו מוצגי� הלגיונרי� הרומי� כשה� חונקי�, יאנוסאטרשעל גבי עמוד 

 � 57.וקרוב לוודאי ג� שוברי� את מפרקת� ,המוכרעי� לרגליה�) Daci(הדאקי

ללגיונרי� בימי  לא רקסביר להניח ששיטת החניקה הזו הייתה ייחודית 

  . אלא הייתה נהוגה אצל� ג� בתקופת הרפובליקה והפרינקיפט יאנוסאטר

א- לא בהכרח , )amplecti(בטכניקה של לפיתה ) strangulare(רצח בחניקה 

, ימפריה הרומיתהיה ג� נוהג� של שודדי� ברחבי הא, שבירת המפרקתבלוויית 

היא גרסה מודרנית של השיטה הזו  58.אסנקהפילוסו0  כפי שמעידי� דברי

טבעת ברזל שהיו מהדקי� , )garrotte(רוט שיטת שבירת המפרקת באמצעות גָ 

רב" העינויי� כדי ביב צווארו של הנידו" למוות או קאט באמצעות הברגה ס'אט

 טת ענישה ועינוי זו הייתה מקובלת למשלשי. חניקתו וא0 שבירת מפרקתו

לדוגמה הזו יש להוסי0 ג� . ניתאמפריה העותובפורטוגל וברחבי האימ, בספרד

ידועה לשמצה  השיט, של שבירת המפרקת בחבל או בתיל מתכת האת הדוגמ

ושמה , שהייתה נקוטה בידי כת גדולה של שודדי� ורוצחי� חשאיי� בהודו

Thuggee ) מקור המילה והיאthug באנגלית .(  

 guttur/cervicemובמינוח )השיריבו( שיר אפודי גא לדיוננו בבשובנו אפו

frangere ה :יש לשאול � ?האיגרותהנזכר ב, laqueus' מדוע לא נזכר בשניה� ג

ולאור ההנחה הסבירה שהב" לא היה בקי באומנויות  ,הרי לאור האמור לעיל

 מנותיי�דומה ששיקולי� א. האב היה הכרחי לשבירת מפרקת laqueus' ה, הקרב

 laqueus א� מטעמי המשקל נוצר האילוP לבחור בי": הכריעו כא" את הכ0

את שהרי הוא מדגיש , יתרו" בולט manus אי" ספק שלהעדפת, manusלבי" 

הב" עצמו רוצח : laqueus'הפרט הריאליסטי של ה" יותר מגודל זוועת הרצח 

השלי� מ" הסת�  laqueus'ואילו את הפרט החסר של ה, במו ידיו את אביו

 האסוציאציה. בידעו אל נכו" שזו האפשרות הריאלית לביצוע הרצח ,בעצמוהקורא 

 הוראטיוסשהזכרת שבירת המפרקת יכלה לעורר אצל קורא שירי� אלה של 

 

 ,S. Reinach, Répertoire de Reliefs grecs et romains (3 vols.; Paris: Leroux, 1909–12):ראו   57

1:349  
 Sen. Ep. 51, 13: “latronum more… (voluptates) in hoc nos amlectuntur, ut:ראו   58

strangulent.”  
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אופיינית ה, יל כלפי אביו הזק" וחסר האוני�שהב" מפע הייתה בעיקר האלימות

�  . לדר- פעולת� של שודדי� או לגיונרי

  

ו. ו   או בשבירת מפרקת/הוצאה להורג בחניקה 

שבירת המפרקת הייתה מוכרת לא רק ללגיונרי� הרומי� ולליסטי�  טכניקת

�על כ" אי" ספק שג�  carnifices(.59(מוציאי� להורג לאלא ג� , למיניה

ספה התוֹ , של הוצאה להורג בכלא בשבירת המפרקת, האסוציאציה הזאת

רק  א- לא. שיר אפודי גשל  3–1' ררו טולמערכת האסוציאציות של הקורא שעו

שיר מעשה הנבלה של הב" מלהקורא  עצ� ההמתה הזאת התקשר בתודעת

תו אלא ג� ההשפלה שהייתה כרוכה ה" בשהייה בכלא ה" בהשלכת גופ, אפודי ג

  Gemoniae scalae.(60( העירומה לטיבר במורד מדרגות הגמוניאיי

, )servus publicus(לעבודות ציבוריות המוציאי� להורג היו עבדי� שהוקצו 

, וסביר להניח שנבחרו לבצע מלאכה בזויה זו בזכות מיומנות� באומנויות הקרב

אחדי� מה� הסתפקו . שכ" חלק� היו חיילי� לשעבר או ליסטי� שבויי חרב

א- המקורות , לשבירת מפרקת�או /דנית לחניקת הנדוני� למוות ובפעולה י

מלמדי� ) שיובאו להל"( קר מתקופת הקיסרותבעיו פת הרפובליקהמתקו

בתור אמצעי הוצאה להורג נזכר . laqueus'העדיפו לעשות זאת באמצעות הש

לוסטיוס בתארו את שבירת אצל ס: אחת בספרות הרפובליקהפע�  laqueus'ה

 L. Sergius( אטילינקשל שותפי הקשר של ) laqueo gulam fregere(המפרקת 

Catilina.(61 משתמש  קיקרו�לתיאור  cervicem frangere בביטוי מזומנות לעתי

 לוסטיוסאביטוי הדומה לביטויו של ס, בכלא שבירת מפרקת� של הנדוני� למוות

 

כי , "תליי""על פני התרגו� השכיח  "מוציא להורג"הועדcarnifex  0לש� תרגו� המונח    59

טות ההוצאה תלייה מגרדו� הייתה אחת משיות חלוקות א� השיטה המודרנית של הדע

להקצאת הקנסורי� מקו� מגורי� מיוחד  .)55הערה , ראו לעיל( להורג המקובלות ברומא

 ,כדי שלא ינשמו את האוויר שנושמי� אזרחי רומא, מחוP לרומא עבור המוציאי� להורג

   Decl. 1, 10 [.Quint] :מוציאי� להורג ראו של להחטאות Cic. Rab. Perd. 15.: ראו
 Val. Max. 6, 3, 3: “corpus (M. Claudii):ואלריוס מאקסימוסמדבר על ההשפלה    60

contumelia carceris et detestanda Gemoniarum scalarum nota foedavit” . �לעירו

   .89 הערה ,ראו להל"
  . 100הערה , מלא ראו להל"הלציטוט  .Sall. Cat. 55, 5 :ראו   61
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הוא נמנע ) ש�( הוראטיוסא- כמו  ;השיריב הוראטיוסזהה לביטויו של וא וה

, )האנקול( uncus'לעומת זאת הוא מזכיר לשמצה את ה laqueus.62'מהזכרת ה

המוציא להורג את  גרר –כ- מתחוור ממקורות מאוחרי� יותר  –שבאמצעותו 

או  מש� השליכו" לטיברו, גופות קרבנותיו בלב רומא עד מדרגות הגמוניאיי

מדברי קיקרו אי אפשר : א- דא עקא 63.הביאו" לאתר קבורה כלשהו ברומא

כפי שסבור ( הנתו למורשע שהומת בהלקאה ובצליבלהסיק בוודאות א� כוו

או למורשע שהומת בכלא בכל צורה אחרת לרבות שבירת , )תאודור מומז"

   64.המפרקת בכלא

  

  פרטי ריאליה בתיאור חניקה ושבירת המפרקת . ז

  אצל סופרי הקיסרות

ולמעשה ג� היחידות מתקופת (פרט את העדויות המצומצמות בטר� נ

נציי" פרטי� , בדבר שבירת המפרקת בכלאוקיקרו  לוסטיוסאסשל  )הרפובליקה

הפרטי� הללו אינ� נזכרי� בספרות של . אחדי� הקשורי� בהמתה כזאת

מזכירי� וסווטוניוס  קיטוסאטא- , תקופת הרפובליקה ושל תקופת הפרינקיפט

 �שיטת ענישה . עונש זהראשו" הקיסרי� שנקט , בתיאור שלטו" טיבריוסאות

היא נזכרת יותר אי"  אליגולאקשהרי אחרי הקיסר גאיוס , ה ימי�זו לא האריכ

אי" ספק שהפרטי� הללו משקפי� ג�  65.במקורות כשיטת הענשה ברומא עצמה

 

  . ואיל- 198 'עמ ,ראו להל"   62
 Cic. Rab. Perd. 16: “nos a verberibus, ab unco, a crucis denique terrore neque :ראו   63

res gestae neque acta aetas neque vestri honores vindicabunt?”; cf. Phil. 1, 5; Iuv. 

10, 66: “unco ducitur Seianus spectandus”; Suet. Tib. 54 . מקומות הקבורה היו כנראה

 Campus( "רסשדה מ: "בעיקר גזרי די" של צליבה, קרובי� ג� למקו� ביצוע גזרי די"

Martius ( � campus sceleratusוכ" , comitia centuriata)(אחרי הכרעת הדי" של אסיפת הע

 ,Mommsen, Strafrecht (above:לפירוט ראו Mons Esquilinus.ליד ו Porta Collinaיד ל

n. 6), 913–914  
  Cic. Rab. Perd. 16; 1הערה  914, )ש�(מומז"  להלקאה וצליבה ראו   64
   :ראו. קאליגולאמתואר- לזמ" שלטונו של גאיוס  1laqueusהאזכור האחרו" של עונש ה   65

K. Latte, “Todesstrafe”, PW, Suppl. 7 (1940), 1617; D.C. 59, 18.  למקרה נדיר ומאוחר

  .74הערה , ראו להל" אפריקה בפרובינקיה )strangulare(יותר של חניקה 
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ובהשלימ�  66,לוסטיוסאסשנזכר אצל  laqueus'את הנוהג הרפובליקני של ה

� לענייננואת ידיעותינו על הנוהג הזה בתקופת הרפובליקה ה� נוגעי.   

על גאיוס לוטוריוס ) M. Lepidus(לפידוס  רקוסאמשל בסנט מנאו� ההגנה 

בדר- (מתחוור שבטר� הומת האזרח הרומי ) G. Lutorius Priscus(פריסקוס 

 laqueus'באמצעות ה) אֵחר משרהכלל הדברי� אמורי� בסנטור או בנושא 

 serviles cruciatus.(67(עינוי עבדי� של הוא עונה קשות בשיטות  ,)carcer(בכלא 

, כהפכפכותו בתחומי� רבי�, ע� זאת ניכרת בהתנהגותו של טיבריוס הפכפכות

אחראי למדיניות ההוצאה כנראה מחד גיסא היה : laqueus'ביחס לעונש ה

שנועדה כנראה ג�  והיא הגיעה לדרגת אכזריות קיצונית, להורג באופ" הזה

, )Vibulenus Agrippa( אאגריפכזה היה מקרהו של הפרש ויבולנוס . להרתיע

כבר שפי 'עלא0 , הישברותועד לכנראה , laqueus'שצווארו טולטל וזועזע ב

הרי . הרעל הקטלני שנטל כדי להתאבד בעת משפטו מחמתנפח את נשמתו 

המקרה המזעזע ביותר  carcer.(68(בעודו גוסס מיהרו הליקטורי� להובילו לכלא 

יתירה . laqueus'באמצעות ה) Seianus(היה הוצאת� להורג של ילדי סיאנוס 

ר שאאנס אותה כ ,את הילדה) carnifex(בטר� חנק המוציא להורג : מזו

במורד לאחר מכ" הושלכו גופות הילדי�  69.כרו- סביב צווארה 1laqueusה

אגריפינה  מאיד- גיסא התרברב טיבריוס אחרי התאבדות. גמוניאיימדרגות ה

ולא השלי- אותה במורד  laqueus'באותה ) strangulare(כלתו שהוא לא חנק 

 

ועל כ" , בתקופת הקיסרות הייתה הנטייה להפו- את ההוצאה להורג להומניטרית יותר   66

 Ulpianus, Dig. 48, 19, 8, 1: “animadverti gladio oportet:ראו. 1laqueusנמנעו מחניקה ב

non securi vel telo vel fusti vel laqueo.”   
  Tac. Ann. 3, 50, 1 :ראו   67
 Tac. Ann. 6, 40, 1: “festinatis lictorum manibus in carcerem raptus est faucesque:ראו    68

iam exanimis laqueo vexatae”. Cf. Suet. Tib. 61  
 Tac, Ann. 5, 9: “a carnifice laqueum iuxta compressam; exin oblisis faucibus:ראו   69

id aetatis corpora in Gemonias abiecta”. תה זו ימספר שבימי טיבריוס הי סווטוניוס

 Suet. Tib. 61: “immaturae puellae, qui more tradito:שיטת ההענשה של כל הבתולות

nefas esset virgines strangulari, vitiatae prius a carnifice, dein strangulatae.”  
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לא  ,)Germanicus(ניקוס בנו של גרמ, )Nero(ג� את נרו  70.הגמוניאיימדרגות 

אליו את המוציא  בשלחוגר� להתאבדותו  'רק'אלא  laqueus'הוציא להורג ב

   uncus.71'וב laqueus'שיפחיד אותו ב) carnifex(להורג 

 �, laqueus ,uncus וסווטוניוס בדבר קיטוסאטבמידע החשוב הזה שמוסרי

Gemoniae scalae ,על הנוהג הרפובליקניר שוא �מזדקרות , בכוחו לזרוע אור ג

ור שגה ,frangere cervicem/gulamהימנעות� מ" הביטוי : לעי" שתי עובדות

והעדפת�  72,לתיאור הוצאה להורג לוסטיוסאוסבפי סופרי הרפובליקה קיקרו 

הפועל מנ� א. laqueus'לתיאור פעולת ה strangulareבפועל  להשתמש

strangulare ) בדר- כלל בלאlaqueus ( כי במידה מועטה –נמצא בשימוש � א

– � .אור רצח ה" לתיאור הוצאה להורגבספרות של שלהי הרפובליקה ה" לתי ג

ומ" ההקשר (אב  לציו" כללי של רצח strangulae'משתמש ב קיקרו, למשל

  רקוס קייליוס רופוס אומ, )ניקה בלבד בלא שבירת המפרקתמשתמעת ח

)M. Caelius Rufus ( 73.לציו" רצח או הוצאה להורג בצפו" איטליהנוקטו 

ולא רק  ,בספרות של תקופת הקיסרות השימוש בפועל הזה נרחב בהרבהאול� ו

) laqueusבלא (פליניוס הצעיר משתמש בפועל . קיטוס וסווטוניוסאאצל ט

לתיאור הוצאתו להורג של פרש רומי בבית הסוהר  נ"לסה 'האבסו0 המאה 

לריוס אמשתמש ג� ו) laqueusבלא (ובאותו פועל  74,יה אפריקהקבפרובינ

בַסHרו על הענשה פרטית  נ"לסה' האקסימוס במחצית הראשונה של המאה אמ

 

 Tac. Ann. 6, 25: “iactavitque quod non laqueo strangulata neque in Gemonias:ראו   70

proiecta est”; Suet. Tib 53, 2: “imputavit etiam quod non laqueo strangulatam in 

Gemonias abiecerit.”  
  Suet. Tib. 54: ראו   71
 . 198, 195, 190 'עמ ,וקיקרו ראו להל" לסאלוסטיוס   72
  Cic. Fam. 9, 22, 4; Cael. Fam. 8, 15, 2 :ראו   73
, )Marius Priscus(מאריוס פריסקוס , עושק שערורייתי של נציב אפריקהמדובר במשפט    74

 Plin. Epist. 2, 11, 8: “erat enim fustibus:ראו. נ"לסה 100שהסתיי� בהרשעתו בשנת 

caesus, damnatus in metallum, strangulatus in carcere” . על נדירות ההוצאה להורג

� A.N. Sherwin-White, The Letters of Pliny: A Historical and Social:הזאת ראו ג

Commentary (Oxford: Clarendon, 1985), 166: “This form of execution was rare in 

imperial times.”  
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 75.ברצח בעליה" רמי המעלה בתקופת הרפובליקהשל שתי נשי� שנאשמו 

לציו"  strangulareהראיה החשובה ביותר לשימוש הרשמי הרווח בפועל 

של  Fasti'בימי טיבריוס היא האו בשבירת המפרקת /והוצאה להורג בחניקה 

קיצורו של , STRANGובה� חקוק , נ"לסה 18–16מ" השני� ) Ostia(אוסטיה 

אי" לדעת א�  76.משרותלצד שמותיה� של אישי� נושאי , strangulareהפועל 

והרי , הפועל בעדויות הללו מוסב ג� על שבירת המפרקת נוס0 על חניקה

 laqueus'ככל שהידוק ה וי לשבירת המפרקת היה גדול יותרהסיככאמור לעיל 

של  Fasti'הוא הפועל המופיע ב'הוא strangulare'לעובדה ש. היה חזק יותר

בהסתמכ� , וסווטוניוסקיטוס איתה בוודאי השפעה מכרעת על כ- שטאוסטיה הי

�את הביטויי�  ולאהעדיפו לאמP את הנוסח הנקוט בה� , על מקורות רשמיי

 �של ) cervicem/gulam/guttur frangere(הרפובליקניי� הריאליסטיי� העזי

  .הוראטיוסלוסטיוס ואס, קיקרו

  

  פעלי� המוסבי� על חניקה בלבד .ח

strangulare  פרטי הריאליה של החניקהמסגיר את אינו הפועל היחיד שאינו. 

 spiritum illidere, spiritum גו"כצירופי� וכ"  ,offocare' ו suffocare ,ושני נרדפי

intercludere,  �   77.כלליי� ומוסבי� כנראה על חניקה בלבדביטויי� ה

מוסבי�  "צוואר"המצריכי� מושאי� במשמע  רבי� ברומיתג� הפעלי� ה

את הפעלי� הללו אפשר  .על שבירת המפרקתואינ� מעידי� , כנראה על חניקה

 

שתי  Val. Max. 6, 3, 8 (“strangulatae sunt”); cf. Liv. Per. 48 (“necatae sunt”). :ראו   75

כלומר בית הדי" של המשפחה , iudicium domesticumהנשי� הועמדו לדי" במסגרת 

 לפני ,מוסד שהתקיי� בתקופת הרפובליקה הקדומה, )1pater familiasבדר- כלל בראשות ה(

, אחד מקורבנות הרצח ).quaestiones perpetuae(הוקמו בתי הדי" הפליליי� הקבועי� ש

  . 242 היה קונסול בשנת, Postumius Albinus)(פוסטומיוס אלבינוס 
 Mommsen, Strafrecht:להמתה של רמי המעלה בכלא ראו. CIL, 14, Supp. 4533 :ראו   76

(above, n. 6), 930  
 :Liv. 40, 24, 7: “spiritum intercludere”; cf. Val. Max 9, 12, 7; Cels. 2, 7, 27:למשל   77

“illidere spiritum”  
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 79;הצרה או חסימה המצייני�פעלי�  )א( 78:לחלק חלוקה גסה לשלוש קבוצות

גדולה  קבוצת פעלי� זו –י חנק שמשמע� קשירת הצוואר כד פעלי�) ב(

ומקצת� להובלת אד� , מרבית� מוסבי� על התאבדות בחניקה ;ומגוונת יותר

הפעלת  שמשתמעת מה�פעלי�  )ג( 80;רולמקו� כלשהו כשהוא קשור בצווא

שאפשר לשייכו לקבוצה  ,פועל נוס0 81.כוח רב יותר על הצוואר בעת החניקה

, frangere'במשמעותו ג� לקרוב וא האמנ�  .rumpereהוא הפועל  ,השלישית

א- , "צוואר" שפירוש�עצ� ' והוא מצטר0 לעתי� קרובות לשמות, נושא דיוננו

ולא על שבירת המפרקת , פגיעה כלשהי בצווארהוא מוסב על הטלת מו� או 

   82.הכרוכה בהכרח במוות

  
   

 

, guttur ,gula ,faux ,collum פי הנתוני� המופיעי� בערכי�1מיו" הפעלי� נעשה על   78

cervix 1בTLL.  
79   �� ומושא 1coartareו artare הפעליfaux )ראו: Sen. Epist. 101, 3; Val. Max. 9, 12, 7(; 

 obtundere הפועל ;)Verg. A. 8, 260; Sil. 13, 584 :ראו( gutturומושאו , angereהפועל 

   ).Sen. Epist. 20, 70: ראו( fauxומושאו  intercludereוהפועל  ;)Sil. 4, 413: ראו( fauxומושאו 
, guttur ,collum ,faux ,gula מצטרפי� לפעלי� האלה ה�ה "צוואר"השמות במשמע    80

מוסבי� הלהל" הפעלי� המצויי� בערכי� הללו . נפקד מה� בניגוד למצופה cervix ואילו

�מושא( 1nectereו, 1TLL :ligare, innodareפי ה1על "צוואר"על : (guttur ;innectere 

�מושא( 1adstringereו praestringere; )faux :מושאו(: faux(; interstringere )מושאו: 

gula( ;intorquere , obtorquere 1ו retorquere)של  המושאintorquere  הואfaux;  ראו

Plin. Nat. 7, 144 . הפועל המורכבcontorquere,  שמושאוgula,  �מוסב על קשירת אד

ואילו , ]Cic. Ver. 4, 24 :ראו[האסורי� וייתכ" שג� להוצאה להורג  בצווארו וגרירתו לבית

retorquere , שמושאוcervix ,כנראה בקשירתו ובמשיכתו, מוסב על הטיית הצוואר אחורנית ,

 ,)collum: מושא�( 1implicareו ligare; ])Plin. Pan. 34, 3: ראו[א- לא כדי שבירת המפרקת 

. ”Pomp. Atell. 98: “restis vilis est, velet gulam :ראו ;gula :מושאו( velareוכ" 

  ).ligareכמשמעו של  כא" velareמציי" שמשמעו של , המקור לטור הזה, Noniusדקדק מה
 1opprimereו 1faux( ;interprimere ,comprimereו collum :מושאיו( premereהפועל    81

)�   ).1gutturו collum: מושאיה�elidere) 1ו faux( ;oblidere: מושאוfaux( ;inlidere ): מושא
  .41 הערה, ראו לעיל   82



190 �   רחל בירנבאו

 

  

  ייחודו של הביטוי הריאליסטי . ט

laqueo gulam fregere  לוסטיוסאסאצל  

 �" בי" במוב, "צוואר" מצייני�מושאיה� אשר (הנזכרי� לעיל הביטויי� והפעלי

 )בלא שיטה נראית לעי" לפעלי� הללומצטרפי� וה� , מושאל" ראשוני בי" במוב

, מחלה, מוסבי� על חניקה או פגיעה כלשהי בצוואר כתוצאה מהתאבדות

 לעומת� הפועל. ובכל אלה אי" שו� רמיזה לשבירת המפרקת, תאונה ורצח

frangere  0היחיד המוסב המדויק הביטוי  הוא כאמור "צוואר"מושא הבצירו

ת שני משמש אוה, בכלא בהוצאה להורג) 0 על חניקהנוס(על שבירת המפרקת 

 laqueoלוטיוסאאבל לביטויו של ס 83.לוסטיוסאוסקיקרו , סופרי הרפובליקה

gulam fregere, הקה �יש , �יטילינריאמוסב על הוצאת� להורג של הקושרי

משק0 בבהירות הגדולה ביותר את אופ" ההוצאה "הוא ש משו� ,ער- מוס0

 בפירושו, דקובצ, )McGushin( שי"אכפי שקובע מקג, "בשלהי הרפובליקהלהורג 

שי" שוכח להזכיר ש� שקיקרו אאלא שמקג 84.אטילינאמלחמת קלמקו� הזה ב

והוא מניח ש� בטעות  cervicem frangere,85מרבה להשתמש בביטוי הדומה 

חסימת קנה  :מוסב רק על אחד משני אופני ההמתה לוסטיוסאשביטויו של ס

, בחשבו" את האפשרות השלישיתהוא לוקח אי" . או שבירת המפרקת הנשימה

 laqueus'הרי הידוק חזק של ה .יצוע שתי הפעולות בעת ובעונה אחתדהיינו ב

 אלא ג� לחניקה, )frangere(סביב הצוואר גר� בהכרח לא רק לשבירת המפרקת 

  . יאנוסאטרלהתרש� מהתבליט שעל גבי עמוד  כפי שאפשר, בעת ובעונה אחת

 laqueus'מיוחדת בזכות אזכור הראוי לתשומת הלב  לוסטיוסאביטויו של ס

 שאינו מופיע במקורות אחרי� של שלהי הרפובליקה, בתור אמצעי ההוצאה להורג

לעומת . לא במקורות המאוחרי� הדני� בתקופה הזאתא0 ו, ושל הפרינקיפט

 

והוא מוסב על נפילה או , נדיר למדי "צוואר"ע�  frangereבספרות הקיסרות הצירו0    83

 ;”Petr. 54: “cervices fractas :למעידה של נער אקרובט ושבירת מפרקתו ראו :התאבדות

 .Sen:ראשו לתו- גלגל של כרכרה נוסעת ראו בהכנסתתאבד בשבירת מפרקתו הללודר ש

Epist. 70, 23: “donec cervicem circumactu rotae frangeret”;  להתאבדותו של יוליוס

  . 56הערה , ראו לעיל) Tac. Ann. 6, 14(קלסוס בשבירת המפרקת 
  – Sall. Cat. 55, 5; P. McGushin, C. Sallustius Crispus: Bellum Catilinae:ראו   84

A Commentary (Leiden: Brill, 1977), 276 ."100הערה  ,השוו להל.   
  . ואיל- 198 'עמ ,להל"הדיו" ראו    85
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�� המצייני�ביטויי, necareכגו" , זאת שכיחי� במקורות הללו פעלי הריגה כלליי 

 Newgate' להשלי- ל( in Tullianum demittereאו הביטוי המרמז , חניקה בלבד

שבו הוציאו להורג את , דהיינו למרת0 בית האסורי� המרכזי ברומא, )הרומי

ו" כג –י� לאופני ההמתה שבוצעו לעי" כול וא� הפרטי� הנוגע. הנדוני� למוות

קבורת אד� , )saxum Tarpeium( רפאיאהטהשלכת פושעי� מהסלע , צליבה

  העלאה על מוקד והשלכת פושעי� לחיות טר0 בזירה , חי במתח� סגור

)ad bestias(86 – א0 ברמיז �, הנמסרו במקורות הרפובליקני� בצמצו� ולעתי

   87.שבוצע בבית הסוהר בחשאי, קל וחומר עונש שבירת המפרקת

 הטוליאנו�, ובייחוד במרתפו) Carcer( רקֶ קארהבכלא  ההמתות בוצעו, כאמור

)Tullianum( ,פי המסורת המל- סרוויוס טוליוס ' על קארקרל0 ישהוס

)Servius Tullius.(88  בית �התנשא " :כדברי ליוויוס( במרכז רומא ניצבהאסורי

�ראות� את ב –עבדי� ונוכרי� כאחד , זרחי�א –ותושבי רומא , )"מעל הפורו

�ניה� מ" הסת� כיצד שיוו לנגד עי, וראשיה" שמוטי� הגופות שהוצאו מש

רקר ולאחר מכ" הגופות הושלכו עירומות לפני הק. הנדוני� שברו את מפרקת

רקר אעצ� קרבת� של הק 89.נגררו במורד מדרגות הגמוניאיי והושלכו לטיבר

 

 להימנעות הקדמוני� ממסירת פרטי� . Mommsen, Strafrecht (above, n. 6), 913–929:ראו   86

  ,Hengel, Crucifixion (above:ריאליסטיי� על הוצאה להורג ובייחוד על צליבה ראו

n. 55), 25   
 ,”K. Latte, “Todesstrafe:השוו. geheime Hinrichtung: 929, )ש�( בלשונו של מומז"   87

PW, Supp. 7 (1940), 1617 
 Liv. 1, 33, 8: “carcer ad terrorem increscentis audaciae media urbe imminens:ראו   88

foro (ab Anco) aedificatur” .ראו � מ"אבל . Var. L. 5, 151; Fest. 490 L :לטוליאנו

 .I.A:ראו. 'הדהממצאי� הארכאולוגיי� מתברר שהטוליאנו� לא נבנה לפני המאה 

Richmond & J. Delaine, “Tullianum”, OCD (Oxford: Clarendon, 2003), 1558 .

 .F. Coarelli, “Carcer”, in E.M:למקומ� המשוער של בתי הסוהר ברומא ולתיאור� ראו

Steinby (ed.), Lexicon Topographicum Urbis Romae (6 vols.; Rome: Quasar, 1993–

2000), 1:236–237; G. Pisani Sartorio, “Lautumiae”, ibid., 3:186–187 .קומות הכליאה מ

 �כנראה על  שהיו, הגמוניאיישעל הקפיטול ולמדרגות  לסלע הטארפאיהללו היו סמוכי

  . ומש� היו משליכי� נדוני� למוות אל מות� ,)Mons Aventinus(הגבעה האוונטינית 
נהגו כ- . 70–69הערות , ראו לעיללהשלכת גופות לטיבר ממדרגות הגמוניאיי בימי טיבריוס    89

 �להשלכת הגופות בחזית בית האסורי� . Sen. Contr. 8, 4): ראו למשל(ג� בגופות הצלובי
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והמיידיות , )Curia ,הקוריה( לבתי הדי" ולמשכ" הסנט, נו� לפורו�ושל הטוליא

והיו כנראה (שהרי בתי הסוהר ברומא  –של ההוצאה להורג אחרי מת" גזר הדי" 

�שימשו בדר- כלל רק להחזקה קצרת מועד של המורשעי� עד ערעור� ) אחדי

   91.הילכו אימי� על תושבי רומא – 90בפני הע� או עד הוצאת� להורג

ובייחוד לאזרח אמיד או בעל תפקיד ציבורי , מנ� עונש המוות לאזרח רומיא

שנחקקו , leges Porciae'הרי ה .כבעבר 'האכבר לא היה שכיח במאה , כלשהו

לפני אסיפת ) provocatio(איפשרו ערעור  ,)195או  199( 'הבבתחילה המאה 

� ִאפשר 81משנת  אסולשל  lex Cornelia de sicariis et veneficis'וה 92,הע

לא היו  בהתערבות הטריבוני� הפלבאיי�. בגלות המיתהדי"  יר אתהמל

ובמרווח הזמ" , מחזיקי� בדר- כלל את הנאשמי� בבתי הסוהר עד מת" גזר הדי"

 �התאפשר לה� ) ולעתי� א0 לפני ההרשעה(הכרזת גזר דינ� לשבי" הרשעת

שלא היה בהכרח בלתי , רומי'לעזוב את רומא לשטח שיפוט לאכמעט תמיד 

�לוסטיוס אס, וקיקרהפזורות בכתבי , ות אמנ�המעט, ואול� העדויות 93.נעי

מצביעות , ליוויוס ובמקורות מתקופת הקיסרות הדני� בתקופת הרפובליקהו

 

 Liv. 38, 59, 10: “…ut in carcere inter fures nocturnos et latrones:ירומות ראוכשה" ע

vir clarissimus includatur et in robore et tenebris exspiret, deinde nudus ante 

carcerem proiciatur.”  
 Dig. 48, 19, 8, 9: “carcer enim ad continendos hominess non ad puniendos:ראו   90

haberi debet” .השוו :A.B. Bosworth & A. W. Lintott, “prison”, in OCD, 1248 . אבל

אה של שבויי חרב רבי� מתושבי קמפניה ושל במלחמה הפונית השנייה אנו שומעי� על כלי

להסבת מקדש לבית אסורי� זמני ). Liv. 24, 19, 11: ראו(בקארֶקר של רומא חיילי חניבעל 

  ”Cic. Phil. 5, 18: “de templo carcerem fieri: ראו
 Val. Max. 6, 9, 13: “in publicis uinculis spiritum deposuit (Q. Servilius:ראו למשל   91

Caepio), corpusque eius funestis carnificis manibus laceratum in scalis Gemoniis 

iacens magno cum horrore totius fori Romani conspectum est”; cf. 4, 7, 3   
 .Cic. Rep. 2, 31, 54; A. Drummond, “lex”, in OCD, 850; W.B:ראו 1leges Porciaeל   92

Tyrrell, Legal and Historical Commentary (above, n. 55), 68–70; Rotondi, Leges 

Publicae (supra, n. 7), 268   
, Massilia( במאסיליההכותב ממקו� גלותו , )T. Annius Milo(להערתו האירונית של מילו    93

 ,E. Badian:ראו ,הנאה מרובה מהמוליות המשובחות ש�שהוא נהנה  )Marseilleבימינו 

“T. Annius Milo”, in OCD, 100; 173, 167' עמ, אבל ראו לעיל .  
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לא רק ברומא אלא ג� , שבכל זאת בוצעו הוצאות להורג בבתי הסוהר

  94.בהשפלה קשה, כאמור לעיל, והעונש היה מלWוה, יותקבפרובינ

 או בשבירת/האישי� שהוצאו להורג בכלא בחניקה ו מה מעמדיש לברר אפוא 

 strangulare, necare כגו"(אילו ביטויי� מהביטויי� הנזכרי� לעיל ו, המפרקת

 משמשי� laqueus)ולעתי� א0 בתוספת , frangere gulam/cervicem/collum' ו

בוודאי הכיר היטב ועל  הוראטיוסאירועי� שהקורא של , לתיאור אירועי� אלה

   .שיר אפודי גמקרא רצח האב הנזכר בכ" עוררו אצלו אסוציאציות לא נעימות ל

  

ו. י   או בשבירת המפרקת/המתת שבויי חרב בחניקה 

צעדו במסע עונש זה ננקט בראש וראשונה נגד מנהיגי� שבויי חרב שהו

בשעה ). Via Sacra( קרהאהמנצח לאור- הוויה סהטריומ0 כבולי� לכרכרת 

ואול�  95.אלה הורדו לטוליאנו� וש� הומתו, שהמנצח עלה לגבעת הקפיטול

 frangere(מסופר כי שברו את מפרקתו ) Iugurtha( אמבי" אלה רק על יוגורת

colla .(ובני דורו הוראטיוס,  �שחזו במו עיניה� במסעי הניצחו" הגדולי

ללו היה ידעו אל נכו" שהמוות שהיה צפוי למנהיגי האויבי� ה ,בחוצות רומא

נוס אומר זאת במפורש כתשעי� ושתיי� שני� א- רק לוקא, שבירת המפרקת

 �נוס מהמחברי� השוני� אבזאת נבדל לוק 96.השירי האפודייאחרי פרסו

ואת מה  איוגורת מרP ובלשו" כללית ועמומה את המתתמתארי� בקיצור נה

הוא  -רפלוט. להורגוהוצא , נכלא, הובל בטריומ0, נכבל אגורתיו: שקד� לה

א- ג� הוא , משרטט בצבעי� חיי� ובנעימה מוסרנית את סופו העגו�ההיחיד 

הושל- לתו- מי� קפואי� במרת0  איוגורת: נמנע מהבאת פרטי אופ" המתתו

 

להצגה מסולפת של העובדות כאילו לא בוצעו הוצאות להורג ברומא במש- תקופה ארוכה    94

  Cic. Rab. Perd. 13; D.H. 3, 22; Ogilvie, Commentary (above, n. 55), 116: ראו
  Watson, Commentary (above, n. 1), 276–277 (ad Hor. Epod. 7, 7-8) :ראו   95
 / Luc. 9, 600: “hunc (Catonem) ego per Syrtes Libyaeque extrema triumphum:ראו   96

ducere maluerim, quam ter Capitolia curru / scandere Pompei, quam frangere 

colla Iugurthae” . נוסאואילו האפוס של לוק, בקירוב 30יצאו לאור בשנת  השירי האפודיי

הוצאת� להורג של מנהיגי  לתיאור הדרו של הטריומ0 לעומת. נ"לסה 63או  62 תבשנ

  Cic. Ver. 5, 77: המנוצחי� ראו
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)�הורעב , אמר בחיו- מריר שכה מקפיא הוא המרחP הרומי, )בלי ספק לטוליאנו

   97."כראוי לו"ישה ימי� תמימי� ובא על עונשו ש

 היה אריסטוניקוס 128ר של רומא בשנת רקֶ אמנהיג אחר שהוצא כ- להורג בק

)Aristonicus( , ֶמֶנס)בנו הבלתי חוקי של ֶא)Eumenes (מו" אמל- פרג, השני

)Pergamon( ,את אופ" המתתו . לאחר שהסית למרד ומהומות באסיה הקטנה

אורוסיוס בוודאי העתיק (מתארי� באותה לשו" בדיוק ֶא(טרֹוHיוס ואֹורֹוסיוס 

פועל בוה� משתמשי� , )מאוטרופיוס או ששניה� השתמשו באותו מקור

strangulare ,תקי" פוליטית'ה,'  �שאי" בו כדי להסגיר א� רק חנקו אותו או ג

בבית הסוהר ) Vercingetorix(המתתו של ורקינגטוריקס  98.שברו את מפרקתו

         ἀποκτείνειν, θανατοῦν.99 :מתוארת בפעלי� כלליי� עוד יותר

  

  הוצאה להורג של נושאי משרות ציבוריות . יא

  או בשבירת המפרקת/בחניקה ו

 בטוליאנו�, הזה בבית האסורי�ג� נושאי משרות ציבוריות הוצאו להורג באופ" 

 locus'הכוללי� את כתבי סלוסטיוס , כאמור. החלטת הסנטפי 'על, ררקֶ אובק

 

 Plut. Mar. 12, 3-4; Liv. Per. 66: “Iugurtha… vinctus ab eo (Boccho) et Mario:ראו   97

traditus est”; Val. Max. 6, 9, 6: “(C. Marius) claustris catenas Iugurthae manibus 

iniecit”; Vell. 2, 12, 1: “(C. Marius)… eum (Iugurtham) in triumpho duxit”; Flor. 

1, 36: “Iugurtha deductus Sullae in manum traditur, tandemque opertum catenis 

Iugurtham in triumpho populus Romanus adspexit.”   
 Eutropius, 4, 20, 2 = Orosius, 5, 10, 2: “iussu senatus Romae in carcere:ראו   98

strangulaus est” .�על פרסאוס  :לא כל מנהיגי העמי� המנוצחי� הומתו בטוליאנו

)Perseus( ,"פאולוס  שהובל בטריומ0 של איימיליוס מל- מוקדו)L. Aemilius Paulus (

וניתנה  ,)Alba Fucens(מסופר שמת בשבי חמש שני� לאחר מכ" באלבה פוקנס , 167בשנת 

  ).D. S. 31, 15 :ראו(לו האפשרות להתאבד בחרב או בתלייה 
 R. Engel, “Vercingetorix”, in K. Ziegler & W. Sontheimer (eds.), Der Kleine:ראו   99

Pauly: Lexikon der Antike (5 vols.; München: Druckenmüller, 1964–75), 5:1187; 

D. C. 50, 41, 3: εὐθὺς ἐν δεσµοῖς ἔδεσε (Καῖσαρ) καὶ ἐς τὰ ἐπινίκια µετὰ τοῦτο 

πέµψας ἀπέκτεινεἀπέκτεινεἀπέκτεινεἀπέκτεινε.    סיוס שהוא יצחו" של יוליוס קיסר מספר דיו קבהזכירו את מסעי הנ

הרג אחרי  א- את כל יתר מנהיגי אויביו ובה� ורקינגטוריקס, )Arsinoe(חמל על ארסינואה 

   ibid. 43, 19, 4: ἄλλοι δὲ καὶ ὁ Οὐερκιγγετόριξ ἐθανατώθησανἐθανατώθησανἐθανατώθησανἐθανατώθησαν :הטריומ0
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classicus  רקתשבירת המפ"לתיאור"  ��יטילינריאקרי הקושרי� הק(של סנטורי( 

אומנ� על פי צו שפעל , בהוראתו של קיקרו laqueus בטוליאנו� באמצעות

א- בלא משפט ובלא מת" , )senatus consultum ultimum(חירו� של הסנט 

�לוסטיוס מיטיב להמחיש בתיאורו אס. הזכות החוקית לערער בפני אספת הע

את מראהו המצמרר והמבחיל של התמציתי את זוועת ההוצאה להורג ו

ור נטבע אי" ספק שהתיא. העלטה והצחנה שבו, ו� בגלל העזובההטוליאנ

   100.הוראטיוסכרונו של הקורא ב" זמנו של יעמוקות בז

מתאר את האירועי� בדיעבד ובאופ" אובייקטיבי ה, לוסטיוסאלעומת ס

נגד טילינרי מלהשתמש בנאומיו אבעיצומו של המשבר הקקיקרו נמנע , לכאורה

ביטוי , לוסטיוסאהדומה לביטויו של ס, cervicem frangereבביטוי  אטילינאק

, טילינרי הרביעיאבנאו� הק, למשל 101.פיו בנסיבות אחרותבשהיה כה שגור 

ל אופ" ההוצאה להורג שנשמר מהשמעת הפרטי� הריאליסטיי� , בסנט שנשא

 הסנטורי�פ" יקומ� עליו את , קכוסאטוליאנו� של אחד מתומכי גאיוס גרב

הרי  .טילינריי�אתנגדו למיצוי הדי" ע� הקושרי� הקשה )כגו" יוליוס קיסר(

על  102.הוצאה להורג של סנטור לא הייתה דבר של מה בכ- בתקופת הרפובליקה

 

 .Sall. Cat. 55, 1-6: “tresviros, quae supplicium postulabat, parare iubet (Cicero):ראו   100

ipse praesidiis dispositis Lentulum in carcerem deducit; idem fit ceteris per 

praetores. est in carcere locus, quod Tullianum appellatur, ubi paululum 

ascenderis ad laevam, circiter duodecim pedes humi depressus. eum muniunt 

undique parietes atque insuper camera lapideis fornicibus iuncta; sed incultu, 

tenebris, odore foeda atque terribilis eius facies est. in eum locum postquam 

demissus est Lentulus, vindices rerum capitalium, quibus praeceptum erat, laqueo 

gulam fregere. ita ille patricius ex gente clarissuma Corneliorum, qui consulare 

imperium Romae habuerat, dignum moribus factisque suis exitium vitae invenit. 

de Cethego, Statilio, Gabinio, Caepario eodem modo supplicium sumptum est” .

ורל� של הנדוני� הממחיש ג� הוא את ג, נ"לסה 'הבמ" המאה  ורטורי יותרתיאור אחר ל

  Calpulnius Flaccus, Decl. 4: ראו, הדי"ר לביצוע גזר רקֶ למוות המצפי� בקא
   . 201–198 'עמ ,ראו להל"   101
 ,D. Stockton, Cicero: A Political Biography (London: Oxford University Press:השוו   102

1971), 136: “miscreants, even if they were freeborn citizens, were summarily 
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בהצדיקו את פעולתו של הקונסול  necare 'מכובס'כ" הוא משתמש בפועל ה

 הורה אטילינאבנסיבות דומות לנסיבות הקשר של קש, )L. Opimius(אופימיוס 

   קוסאפלרקוס פולוויוס אלהוציא להורג בכלא את בנו של מ 121בשנת 

)M. Fulvius Flaccus( ,קכוס אאחד מתומכי גאיוס גר)C. Gracchus(.103 ואילו 

 פולוויוסרקוס אהאב מאת המתתו של  necareאורוסיוס מתאר באמצעות הפועל 

 המתת אינו נרתע מתיאור אופ" ַאHיאנוס, בניגוד לקיקרו ולאורוסיוס 104.קוסאפל

   105.לתיאור חניקת� ἀποπνίγειν בפועלמשתמש הוא ו ,קכוסאשותפיו של גאיוס גר
 

executed without any fuss being made… The respectable criminal was another 

matter, particularly if he was a senator.”   
 Cic. Cat. 4, 6, 13: “…cum avum suum (M. Fulvium Flaccum) iussu consulis:ראו   103

interfectum filiumque eius inpuberem legatum a patre missum in carcere 

necatum esse (L. Caesar) dixit” .-משתמש בפועל ,מקרההמספר על אותו , פלוטר 

 Plut. C. Gracchus, 16: ὁ δὲ Ὀπίµιος… τὸ µὲν µειράκιον:ראו. ἀναιρεῖνהכללי עוד יותר 

ἐυθὺς συνέλαβε καὶ παρέδωκε εἰς φυλακήν; 17: συλλάβοντες καὶ µετὰ τὴν µάχην 

ἀνέλοντεςἀνέλοντεςἀνέλοντεςἀνέλοντες; cf. Vell. Pat. 2, 72: “interimere”.  כלשונו של קיקרו בנסיבות (לשו" נקייה

הענשת" הפרטית  את necatae suntנוקט ג� ליוויוס בתארו במילי� ) הקאטילינריהקשר 

�לעומת ואלריוס , )Liv. Epit. 48(שרצחו את בעליה" , 1Liciniaו Publicia, של שתי הנשי

  ). strangulatae sunt )Val. Max. 3, 8, 6: המתאר אותו מקרה במילי�, מאקסימוס
 Oros. 5, 12, 9 :ראו   104
 App. B.C. 1, 26: καὶ τοὺς συµφρονήσαντας ὁ Ὀπίµιος συλλαβὼν ἐς τὴν:ראו   105

φυλακὴν ἐνέβαλέ τε καὶ ἀποπνιγῆναιἀποπνιγῆναιἀποπνιγῆναιἀποπνιγῆναι προσέταξε .מית אי" בטחו" מוחלט שאכ" כ- ה

פשר לצעיר לבחור את שכ" אפיאנוס מספר ש� שאִ , קוסאת בנו הצעיר של פולוויוס פלא

 ἀποπνίγεινבפועל ) נ"לסה' הבשחי במאה (יש להניח ששימושו של אפיאנוס . אופ" המתתו

ראו (המקביל לו במשמעו  strangulareקיטוס בפועל מושפע משימוש� של סווטוניוס וט

שכ" שני הפעלי� , ἄγχεινאפיאנוס יכול היה להשתמש ג� בפועל הנרד0 ). 187' עמ ,לעיל

דינו שו� אי" בי. )Ar. V. 1039 :ראו(נס יעי� בכפיפה אחת כבר אצל אריסטופאמופהללו 

� של שבירת המפרקת כגו"יער- לביטויי� הרומיי� הרפובליקני1ווהתיעוד על ביטוי יווני ש: 

cervicem/gulam frangere . מילולי �כל אחד של אפיאנוס נמנע מלתרג� ליוונית תרגו

שעניינ� היה יכול להשתמש בפעלי� , הזברצה  אבל ל(. מימשני רכיביו של הביטוי הרו

, ἐπαγνύναι :כגו", ברי� גרמיי� בגו0 האד�המצייני� אמתקשרי� למושאי� וה שבירה

καταγνύναι ,συναγνύναι ) �; νῶτα, κεφαλή, κρανίονהפעלי� הללו מתקשרי� למושאי

 ,συντρίβειν: כגו", לחלופי" היה יכול להשתמש בפעלי� אחרי� המצייני� שבירה). LSJ: ראו

θραύειν, θρύπτειν , �ולכל אחד מהפעלי� הללו להוסי0 אחד מ" המושאי� הפוטנציאליי
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קודמי� בהרבה נזכר מ" הסת� ג� באירועי� הוראטיוס  הקורא ב" דורו של

ושאי עונש דומה בטוליאנו� על נבה� שהוטל  טילינריי�אלהמתת הקושרי� הק

 שני האירועי� שהגיעו לידיעתנו אירעו בעיצומה. נטצו הספי ' עלמשרות ציבוריות 

כאשר לצו הסנט היה תוק0 מחייב ובטר� נחקקו , של המלחמה הפונית השנייה

  . שהעניקו את זכות הערעור על גזר די" מוות בפני אסיפות הע� leges Porciae'ה

  קלאודיוס  רקוסאמתועד הקדו� ביותר הוא מקרהו של המקרה המ

)M. Claudius(,  �, 236ברית שלו� מחפירה ע� תושבי קורסיקה בשנת שחת

 לריוסאהמקור לידיעה הזאת הוא ו). necari iussit(והסנט ציווה להוציאו להורג 

סווטוניוס  וכמו, נ"לסה' האשחי במחצית הראשונה של המאה , קסימוסאמ

הוא מזכיר את הטוליאנו� הנודע אי" : קיטוס הוא בורר את מילותיואוט

שהרי גופתו הושלכה לטיבר במורד , שברור שהושל- לש�פי 'עלא0  – לשמצה

ג� . publica custodia'האת ור ארקֶ כלא הקאלא את  – אייהגמונימדרגות 

 יוורונו לעומתבולט בחבו שהוא משתמש  necare 'תקי" פוליטית'הפועל הכללי וה

 cervicem(או של קיקרו  )laqueo gulam fregere(לוסטיוס אביטויו העז של ס

frangere – טילינריאהיה נתו" בעיצומו של המשבר הקהשתמש בו כשלא ש .(  

א- מתו-  –המספר בהרחבה  ,נזכר אצל ליוויוס המקרה הקדו� השני

�� יבסגנונ� של הסופרי� הרפובליקני ריאליסטיי� ונוקבי� הימנעות מפרטי– 

סקיפיו ט של הלגא, )Quintus Pleminius(על מקרהו של קווינטוס פלמיניוס 

ארP השבחבל ) Locri(בתושבי לוקרי  205שהתעלל בשנת , נוס הבכוראאפריק

 �). Proserpina(וא0 שדד ש� את מקדש פרוסרפינה  ,)Bruttium(ברוטיו

 פלמיניוס רצח עתה.  ]בלוקרי וה לחקור את העניי" ובכל זאת השאירסקיפיו הור

�, שניסו קוד� למנוע את מעשי הנבלה שלו בפעולת נק� שני טריבוני� צבאיי

 אשר, נציגי לוקרי התלוננו בסנט. וכ" את התושבי� שָקבלו עליו בפני סקיפיו

המקובלת (ות אלפי אחת הגרס 106.שיגר שליחי� לבחו" את אמיתות התלונות

בשבתו בבית הסוהר שכנע את  194ובשנת , פלמיניוס נשלח לרומא) על ליוויוס

כדי שיוכל להימלט , בעת ובעונה אחת במקומות אחדי� רחבריו להצית את העי

 

 � ,τράχηλος, κλείς, σφόνδυλος, λαιµός, ἰνίον:כגו", )מושאל ג� במוב"( צוואר שעניינ�הרבי

σύριγξ, φάρυγξ, λάρυγξ, δειρή, στόµαχος, βρόγχος, οἰσοφάγος .מעדי0 את  א- כאמור הוא

   .שאינו מסגיר את הפרטי� הריאליסטיי� של אופ" ההמתה', ממלכתי'הסגנו" העובדתי ה
  Liv. 29, 20, 11 :ראו   106
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תחתית "והוא הושל- ל, אלא שמזימתו נתגלתה בעוד מועד. במהומה שתיווצר

   107.והוצא להורג) לטוליאנו� כלומר" (הכלא

לריוס אשל ו, )טילינריאבעת הקשר הק(של קיקרו  –לשלושת התיאורי� הללו 

כל אחד ( necareמשות0 השימוש בפועל הכללי  –קסימוס ושל ליוויוס אמ

פי עדויות מסייעות 'עלא- . לוסטיוסאוזאת לעומת תיאורו של ס, )מטעמיו הוא

שבירת על או /חניקה ו על תמוסבאינו אלא לשו" נקייה ה ברור שהפועל הזה

  .פי החלטת הסנט'המפרקת בתיאור ההוצאה להורג בבית הסוהר ברומא על

  

  בפי קיקרו cervices frangere. יב

 קאטילינרי ה" לפני הקשר ה, שלו הפוליטיי� הראווה בנאומי הקטרוג ובנאומי

. שג� תעלה לו בחייו, )libera lingua(חירות לשו" נרתע קיקרו מלא , ה" אחריו

סופרי בדומה ל, את מילותיו בוררהוא , כפי שראינו, בעיצומו של המשבר א-

למעשה הוא  108.וסופרי תקופת הקיסרות, ליוויוס כגו", תקופת הפרינקיפט

 מוסיפי�שהרי אלה , קיטוסאבשעת המשבר א0 מסווטוניוס ומטבדבריו מאופק 

ה�  א- כאמור אי"(אופ" ההמתה  את strangulare'במפרטי� ו necareעל 

  ). frangere cervicem/gulam'משתמשי� ב

משו� שלדבריו כלאו  ,את יריביו בתקפוחירות לשונו מתגלה במלוא עוזה 

לראשונה מצוי הביטוי . � חפי� מפשעישל אזרחי� רומי "שברו את מפרקת�"ו

שנאש� , )C. Verres(בנאו� הקטרוג הנודע נגד הפרופרייטור גאיוס ורס 

כי כאשר שימש קיקרו מבהיר ). de repetundis(יה סיציליה קבעושק הפרובינ

שהרי , צדק סיכוי כלשהו למשפט לא היה ו ֵעד� נאש� אלשו, ורס אב בית הדי"

 ?praetorem tu accuses(זה מצווה על שבירת מפרקתו היה , א� התלונ" על ורס

‘frange cervices’ ,"� 109.)"'ברו את מפרקתושִ '! ?את הפרייטור תעז להאשי

הוציא להורג ורס כיצד  ארהמת, נגד ורסחמישי  �נאואותו במופיע ביטוי ה

מתו- שחמד את  .ששכ" בלב מחצבות סיציליה בכלאי� המוני אזרחי� רומי

 

  ”Liv. 29, 21, 1: “Pleminius in inferiorem demissus carcerem est necatusque :ראו   107
למעט , מובילה למסקנה המעניינת שג� כל המשוררי� האוגוסֵטאיי� 1TLLבדיקה ב   108

ר שהוא ובכלל זה בהקשר של בכל הקש "שבירת מפרקת"מלדבר על  נמנעי�, הוראטיוס

  .הוצאה להורג
  Cic. Ver. 5, 110: ראו   109
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טפל עליה� ורס עלילת , יליה� רבי� שסחרו בסיצירכוש� של סוחרי� רומי

 –ובלא כל משפט , )Sertorius(רטוריוס כאילו היו חייליו המורדי� של סֶ שווא 

) 149–145 ,136 ,113 ,71סעיפי� , ש�השוו ( ותו כפרופרייטורכדרכו בכל התנהל

–  �וגזל את  ,הוציא� להורג בשבירת מפרקת� בבית הסוהר, למחצבותהוביל

�מונחי� המוסבי�  תיאורו הרטורי של קיקרו מצטיי" בחזרות ובגיוו" של. רכוש

 cervices in carcere:147, ש�( פע� הוא מתארL בפירוט .על ההוצאה להורג

frangebantur indignissime civium Romanorum ," של �אזרחי� את מפרקת

� :ע� באופ" כללי א- בנעימה סרקסטיתופ) "שברו בכלא באופ" שערורייתי רומי

supplicio adfecti ac necati sunt ,"בא �קיקרו . "על עונש� והוצאו להורג וה

 ,ἐκδικαιώθησανמבהיר שמילי� אלה ה" תרגו� הביטוי הלקוני הסיציליאני 

 ורס מומחשי� פשעי). 148, ש�( שהסיציליאני� רשמו ביוונית בספרי בית הסוהר

ג� באמצעות התמונה הקשה של ערימות גופות האזרחי� הרומי� בכלא 

   111.לשפה הכלליתקיקרו בסיכו� הקטע חוזר  110.המחצבות

בוניוס רֶ היה גאיוס טְ  ,פי עדותו של קיקרו' על ,קורב" נוס0 של שבירת מפרקת

)C. Trebonius( ,הפרובינקיה ששימש פרוקונסול של , אחד מרוצחי יוליוס קיסר

, P. Cornelius Dolabella( דולא8ֶלאקיקרו מאשי� בזאת את . 44אסיה בשנת 

 אחרי ההתנקשות). רקוס אנטוניוסאותומכו בהווה של מ לשעבר של קיקרו' חתנו

את טרבוניוס  ונישל ,על אסיהבתור קונסול  דולא8ֶלאעלה  בחיי יוליוס קיסר

גיד0 ועינה , )Smyrna(הוא העמידו לדי" בסמירנה  .ו באכזריות אי" קPמתפקיד

ולבסו0 השלי-  ,כרת את ראשו וציווה לשאתו על מוט, שבר את מפרקתו, אותו

   112.לי� את גופתו כרותת הראש והמחוללת

 

110   � videtis civis Romanos gregatim coniectos in lautumias, videtis indignissimo:148, ש

in loco coacervatam multitudinem vestrorum civium.  
111   � in vincla mercatores esse coniectos et in vinclis civis Romanos necatos:149, ש

esse arguo.  
 Cic. Phil. 11, 5: “cum verborum contumeliis optimum virum incesto ore:ראו   112

lacerasset, tum verberibus ac tormentis quaestionem habuit pecuniae publicae, 

idque per biduum post cervicibus fractis caput abscidit, idque adfixum gestari 

iussit in pilo; reliquum corpus tractum atque laniatum abiecit in mare.”  
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מצוי ג� בהתקפתו הארסית של קיקרו נגד  frangere cervicesהביטוי 

אשי� אותו בשבירת הקיקרו  .54בשנת ) P. Vatinius( טיניוסואס פובליו

שחש0 כנראה קשר , )index( "המלשי"", )P. Vettius(טיוס מפרקתו של לוקיוס וֶ 

נסיבות המתתו בכלא . ק0 של האופטימטי� נגד גנייאוס פומפיוסיב החר

או  ,ואי" לדעת א� הדברי� אמורי� בהריגה בריונית בלא משפט, עלומות

 טיניוס איפשר לווטיוס לערעראי" שבסֹופה הושגה הרשעה מבלי שוובהעמדה לד

�ג� ( עדויות נוספותייתכ" שמדבריו אלה של קיקרו וכ" מ 113.בפני אסיפת הע

�� רבי� יאפשר להסיק שבכלא הרומי הוצאו להורג אזרחי� רומי )מרומזות א

וזאת למרות הסעד החוקי שעמד לרשות� , בהרבה ממה שמקובל לחשוב

חוקי� , lex Cornelia de sicariis et veneficis'וה leges Porciae'באמצעות ה

   114.המוותפשרו לנדוני� למוות לערער בפני הע� ולהמיר בגלות את גזר די" שא

 necareפע� בפועל הכללי אמור לעיל עולה ששימושו של קיקרו מ" ה

אינו מצביע על  cervicem frangereיותר בביטוי הריאליסטי  ופעמי� רבות

�מהעדות המסייעת מתחוור שה" הפועל ה" הביטוי : הבדלי משמעות ביניה

 cervicem frangereא- . מוסבי� על חניקה אלימה שתוצאתה שבירת המפרקת

נגד ) דולאבלא וואטיניוס, ורס(ממחיש את גודל האלימות הנפשעת של יריביו 

� gulam frangereסאלוסטיוס ממחיש בביטוי , לעומת קיקרו. אזרחי� רומיי

ניגוד (את הניגוד המשווע בי" רו� מעמד� של הסנטורי� לבי" מות� המשפיל 

ות שהיה מנת חלק� כמו, )שסאלוסטיוס מציי" במפורש בקטע המצוטט לעיל

המייצגת  – gulaייתכ" שהמילה . גנבי� ושודדי�, רוצחי�, של שבויי חרב

 – 116ומוסבת לעתי� קרובות על גרגרנות וחמדנות 115,משלב נמו- של השפה

 

 Cic. Vat. 10, 26: “fregerisne in carcere cervices ipsi illi Vettio, ne quod indicium:ראו   113

corrupti indici exstaret eiusque sceleris in te ipsum quaestio flagitaretur?” .עיינו: 

E. Gruen, The Last Generation of the Roman Republic (Berkeley: University of California 

Press, 1974), 95–96, 286  
וגנבי ) latrones(שודדי� , )sicarii(כגו" רוצחי�  לפושעי�. 192, 173, 167' עמ ,לעילראו    114

 .Cic. Sest. 78; Cato, Orat:ראו ,הכלואי� בבתי האסורי� של רומא ,)fures nocturni(לילה 

221; Liv. 38, 59, 10  
  Pomp. Atell. 98; Plaut. Aul. 659 :ראו למשל   115
  Hor. Ep. 1, 6, 57; Sen. Ep. 89, 22; Tac. Hist. 2, 3; Iuv. 1, 140 :השוו   116
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ואולי ג� לדעתו של סאלוסטיוס , י�ימרמזת ג� לחמדנות הקושרי� הקאטילינר

  .עצמו על הצדק שבעונש� זה

  

  ?שיר אפודי גב guttur fregerit מדוע דווקא. יג

לש� השגת שיר אפודי ג ב guttur fregerit'ייתכ" שאת השראתו לשימוש ב

אילו רצה לתאר  הרי 117.קיבל הוראטיוס מקיקרו וסאלוסטיוסאפקט הומוריסטי 

הנזכרי�  פעלי החניקהיכול היה להשתמש באחד מ, את חניקת האב הזק" 'רק'

באחד מ"  fregerit להמיר את ובהתחשב במגבלות המשקל יכול היה 118,לעיל

 � למותר לומר שא� נרחיק לכת בהיפותזות. presserit, ruperit, anxeritהפעלי

ונַשווה לנגד עינינו מה היו האפשרויות שניצבו לפניו אילו רצה  ,ריאליות' האי

, ילי� אחרותהוא ג� יכול היה לבטא את הרעיו" בבחירות מ, לתאר רק חניקה

בלא (חניקה המציי" ובהתחשב במגבלות המשקל להשתמש בפועל אחד בלבד 

, strangulare ,suffocare כגו" הפעלי�, )"צוואר" שעניינ�תוספת של שמות 

offocare .�, frangereדווקא  ,בנעימתו המבודחת הכללית של השיר ואול

הול� יותר מפעלי , המגוח-יוצר מתח ניגודי� גדול יותר בינו לבי" העונש ה

  .החניקה הללו

יקולי� המשוערי� לבחירה מה היו הש יש לשאול guttur'בבואנו לדו" ב

 לשירתו של הוראטיוס הקודמתבספרות ו מתועד אינש ,מונח זהדווקא ב

יכול להשתמש  הוראטיוסהרי להלכה היה  119.בתפקיד מושא של פעלי החניקה

מתועדי� בתור מושאיה� של ה gula, faux, cervix, collum,העצ� 'בשמות

הללו מוליכה השמות ואול� בחינת תכונותיה� הפרוסודיות של . הפעלי� הללו

 guttur.120 בדימטר הימבי במיקו� של ו� לשילובמתאי collumלמסקנה שרק 

 

ואילו , השירי האפודייכלומר לפני פרסו� , 35–44ראה אור בשני�  מלחמת קאטילינא   117

  .היו מוכרי� לכל בר בי רב עוד בימי חייו, 43שנרצח בשנת , נאומיו של קיקרו
  .188' עמ, ראו לעיל   118
  Luc. 2, 154 (above, n. 41) :כנראה בהשפעת הוראטיוס, אבל הוא מופיע בספרות הקיסרות   119
 שאינה, הקצרה 1uאינו מתאי� בגלל ה, 1gutturהקרוב אמנ� במובנו ל, gula המונח   120

, אי" תיעוד frangereשלצירופו ע� ( faucesאו  faux .מתאימה למיקו� הזה בדימטר הימבי

או ( 1senilemל senileהיה מחייב את שינוי ) חניקהא- הוא שכיח ביותר בצירופיו ע� פעלי 

הדימטר  של –רח הכבהקצרה  – והיה גור� להארכת התנועה בהברה השלישית) 1senilesל
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, או מדוע לא חיבר טור שונה במקצת, בונשאלת אפוא השאלה מדוע לא בחר 

 � senis cervic(em)למשל 121,א- בלא המפסק הנהוג cervixבכל זאת ע

eliserit )"ויש להוסי0 כמוב venia Horatii .(התשובה היא ללא ספק ש'

guttur , ולאcollum ,מבחינה ֵתמטית �שהרי נלווי� לו משמֵעי לוואי של , הול

 editמתקשר היטב ע�  ]2 'טו[ guttur( המוטיב המרכזי של השירשהיא , אכילה

ג� משו�  ,הוא ההול� ביותר guttur fregeritהצירו0  122).3' וטשבתחילת 

אילו צור0 לשמות  משהיה מושגמצלול אונומטופאי חזק יותר  שהוא יוצר

 �, )סידור המילי�שוָנה מבחינה פרוסודית או ל(  הותא�ל( (העצ� האחרי

   123.ו של האב הישישמפרקת רציצתשהרי המצלול הקשה ממחיש את 

  

ז ל. יד רֵמ .Cic. Scaur' ֶה  10  

 �, ציפה שקוראיו יחשבו על שיטה שבאמצעותה יוכל רוצח האבהוראטיוס א

 כדי לחמוק 124להסוות את עקבות פשעושיר אפודי ג ההיפותטי מ ,parricida'ה

 יטה שנקט ב" בליעל אחד מסרדיניהאפשר שציפה שיהרהרו בש, "שק"עונש המ

למוות באצבעותיו את  שהטיל על עבדו המשוחרר לחנוק, )Aris(ושמו אריס 

פטרוניתו הקשישה ולאחר מכ" לתלותה כדי להסוות את הפשע כאילו מדובר 

ג� רצח פטרונית  lex Pompeia de parricidiis'הפי 'עלשר יש לזכו. בהתאבדותה

 המזכיר במידה, את הסיפור מספר קיקרו בהומור מקברי parricidium.125הוגדר 

, דונו לעילשלושת השירי� האחרי� שנשל ו שיר אפודי גרבה את ההומור של 

שהיטיבו להכיר את הנאו� להגנתו , הוראטיוס ואפשר שקוראיו המשכילי� של

 

 ,1senilemג� הוא היה מחייב את שינויו ל, ראשית: אינו מתאי� משני טעמי� cervix. הימבי

  .היה מוסי0 הברה ארוכה ומיותרת) 6, 13ב , השיריהשוו ( cervicemג� האקוזטיב , ושנית
  .ה� ללא מפסק שירי האפודיימכלל הדימטרי� בבקירוב  10%   121
מבחינה זו הוא  .התייחסות לאיבריו הפנימיי�בלא כל , "צוואר" העמשמ collumהמילה    122

  TLL, vol. iii, fasc. vi-ix, “collum”, 1658–1663: ראו. 1cervixהקרוב ביותר ל
 Varro, LL (ed. Goez & Schoell; Amsterdam, 1964), fragmenta, p. 239: “lene:השוו   123

est auribus cum dicimus ‘voluptas’, asperum cum dicimus ‘crux’… ipsius verbi 

asperitas cum doloris quem crux efficit asperitate concordet.”  
   .)179' עמ, ראו לעיל( הבזבז" האיטר רוצח בו את אמו שסקייווא, 'שקט'ולא בשיטת הרעל ה   124
  .40הערה  ,לעילראו    125



  203 מאת הוראטיוסשיר אפודי ג הומור מקברי ב 

 

 

 הווירטואליאכ" הפליגו במסע האסוציאציות , קיקרו מאת) Scaurus(של סקאורוס 

הייתה מצטיירת תמונה עגומה של ב" המבצע את כל  כ- 126.ג� לכיוו" הזה

ומנסה בא בימי� הוא רוצח באלימות את אביו ה: הפשעי� הנתעבי� ביותר

נרמז  )senile guttur(וא� בציו" ישישותו של האב . את עקבות הרצח עלי�לה

 בהמתנה הארוכה לקבלת) אכמו סקייוו(כי מאס , שהב" מחיש את מותו של אביו

   127."יורשרוצח וג� "הרי הב" , הירושה

  

�  סיכו

 א- באופ", ורכבת ורבת פני�מסכת האסוציאציות המקבריות שנזכרו לעיל היא מ

  : דלהל"לשתי קבוצות כאפשר למיינ"  –" לעיל ולאו דווקא בסדר הופעת –כללי 

 ,parricidiumבגי"  "שק"האחת באמצעות ה, אסוציאציות של הוצאה להורג) א(

שהייתה מנת , בטוליאנו�) או חניקה/ו(והשנייה באמצעות שבירת המפרקת 

   .של נושאי משרות ציבוריות ושל אנשי� פרטיי�, חלק� של שבויי חרב

 אחרשיר בכנזכר , ושל דרכי� להעלמתו parricidium אסוציאציות של) ב(

  . בנאו� של קיקרוו הוראטיוסשל 

 מעמיד) משנה שלה"והסתעפויות (באמצעות האסוציאציות האפשריות הללו 

את הניגוד הגדול ביותר בי"  שיר אפודי גבשלושת טורי הפתיחה של  הוראטיוס

וכ- ג� מעצי� את האפקט , העונש הצפוי בגינובי" גודל פשעו של רוצח האב ו

  . ההומוריסטי

  

  

 

 Cic. Scaur. 10: “Arinem istum testem… proficiscentem Romam negotium:ראו   126

dedisse liberto ut illi aniculae non ille quidem vim adferret—neque enim erat 

rectum patronae—sed collum digitulis duobus oblideret, resticula cingeret, ut 

illa perisse suspendio putaretur” .וכ- , ל איימיליוס פאולוס כשראשו מכוסהלקבורתו ש

 ,Vell. 2, 4, 5: “in lectulo repertus est mortuus:ראו הראיות לחניקתו למוות מוסתרות

ita ut quaedam elisarum faucium in cervice reperirentur notae. de tanti viri 

morte nulla habita est quaestio eiusque corpus velato capite elatum est.”  
 Watson, Commentary (above, n. 1), 131: “Horace may have in mind the:ראו   127

unnatural son who grows tired of waiting for his inheritance.”  
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BLACK HUMOR IN HORACE’S THIRD EPODE 

Rachel Birnbaum 

 

The present study deals with the black humor manifest in the three opening 

lines of Horace’s Third Epode, humor generated by the incongruity of the 

conditional breaking of the aged father’s neck (guttur fregerit) with the 

preposterous penalty-curse of eating garlic wished upon the unnatural son. 

The equivalent translation שבר מפרקת is offered for Horace’s guttur fregerit 

in accord with its denotation. However, as the humorous effect is attained 

not so much by the denotation of the phrase as by its numerous connotations, 

the main bulk of the present study is dedicated to their examination: first, to 

the review of the actual penalty for parricidium, the culleus, as set against its 

historical and legal background; secondly, to the scrutiny of guttur frangere 

and kindred phrases used in republican and imperial literary texts dealing 

with parricidium as well as with the public execution of Roman citizens and 

provincials. Horace’s guttur frangere gains a humorous macabre force by its 

association with the actual execution in the Tullianum of notorious prisoners 

of war as well as Roman senators and legati who were proclaimed hostes rei 

publicae. Descriptions of such executions are those of Sallust and Cicero, the 

former using the phrase laqueo gulam fregere in his terse and uncanny account 

of the public execution of the Catilinarian conspirators, and the latter the 

phrase cervices frangere pertaining to the arbitrary execution of innocent 

Roman citizens both in Rome and the provinces.  

A considerable portion of the study is dedicated to a discussion of Horace’s 

assumed reasons for his choosing to mention manus in the Third Epode rather 

than the laqueus, the indispensable means of breaking one’s neck as discernible 

in a relief on Trajan’s column and validated by modern specialists. Horace’s 

bold republican phrase guttur frangere is set against the equivocal verbs, 

strangulare and necare frequently used by the imperial writers Tacitus, 

Suetonius and Valerius Maximus, their use of strangulare being undoubtedly 

affected by the official language  as manifest in the Fasti of Ostia in the time 

of Tiberius’ reign. 

 All these multifarious connotations and allusions constituting only  

a fraction of a host of associations, with which Horace’s contemporary readers 

must have been familiar, presumably heightened the hilarious tone of Horace’s 

Third Epode. 


