
MEDITAŢIE LA UN EPITAF DIN "ROMA MICĂ"l 

Personificarea mortii este prezentă în toate culrurilc şi civiliza!iile cunoscute până azi. Cu 
toate acestea, interesul istoricilor pentru acest fenomen este un fapt de dată relativ recentă. Lumea lui 
Thanatos i-a inhibat pc istorici, moartea fiind exilată dincolo de limitele domeniilor lor de interes. 
Acest lucru dezvăluie una din atitudinile fundamentale ale omului modern, şi anumc exilarea mortii 
dincolo de problemele vic!ii, cărora istoricul, cu vocalia sa umanistă a crezut şi mai crede că trebuie 
să li se consacre. 

Dar moartea este un dat al vieţii; peste tot unde există viaţă, moartea este prezcntă şi 
complementară acesteia. Astfel se face că moartea reprezintă o constantă, poate singura, în orice Caz 

cea mai redutabilă a istoriei umane, a fiecărei istorii individuale şi colective. Oricum, istoria are în 
centrul său omul, iar moartea nu poate rămânc în afara investigaţiilor istorice. Istoria atitudinilor în 
faţa morţii este, poate, cel mai profund şi mai adecvat revelator al vieţii oamenilor, al unui întreg 
sistem de civilizaţie'. 

Până În prezent, ccrcetările cu privire la această temă au fost realizate în special de 
lllodernişti3, ce aveau la îndemană surse relativ bogate, şi de medicvişti', care au exploatat mai ales 
testamentelc şi discursul testamentar din ultimele secole ale evului mediu (secolele XIV-XV). Au fost 
realizate şi lucrări ce acoperă ambele perioade istorice men\ionate mai sus', mergând dcseori până în 
zilele noastre'. 

În ceea ce priveşte antichitatea, deşi acest subiect a fost abordat cu succes de unii autori', 
totuşi, în atenţia publicului ar putea fi aduse multe elemente noi. S-ar putea spune că pentru această 
epocă surscJe sunt mai puţin numeroase, ceea ce ar împiedica realizarea unor studii fundamentate 
ştiinţitic. Însă, trebuie să ne amintim că principalele urllle lăsate de moarte au fost şi sunt în 
continuare cimitirele, care, prin monumentele şi inscripţiile funerare pe care le găzduiesc, oferă date 
semniticativc despre moarte şi aspectele acesteia, care ne interesează. 

Tocmai de aceea, în încercarea de a aduce o modestă contribu!ic la studierea atitudinilor şi 
comportamcntc1or daco-romanilor în faţa mortii, ne vom opri în demersul de faţă asupra unei 
inscriptii gravate pe faţa principală a unui sarcofag de calcar, descoperit în 1952, Într-o movilă din 
apropierea vechiului drum roman care cobora spre Islaz: 

D(is) M(anibus) 
AEL(io) IVL(io) IVLIANO, DEC(urioni), QVESTORIC(io), 
AEDILIC(io) COL(oniae) ROMVL(ensis), VALERIA GE
MELLINA MARITO B(ene) M(e.renti) P(osuit): 
CONIVGI PRO MERITIS QVONDAM KARlSSIMO CONIVNX 
HANC IVLIANO DOMVM FLENDO FABRICA VI PARENNEM 
FRIGIDA QVA MEMBRA POSSINT REQVIESCERE MORTI. 
QVATTVOR HIC DENOS VIXIT SINE CVLPA PER ANNOS 
ET SV A PERFVNCTVS VlDIT CVM GLORIA HONORES. 
ECCE GEMELLlNA PIETATE DVCT A MARITO 
SRTVXI DOLENS DJGNO SEDEM CVM LIBERIS VNA 

1 Romula (Reşca. jud. Olt), singurul oraş cu num\.' roman din Dacia. a foSI Întemeiat pc drumul C� ducea de 
la Suddava la Apulum prin Tumu Roşu. Fortifica\iilc sale fac parte din sistemul de apărare al provinciei de pe Oh, 
aşa-numitul "limes Alutanus". 

2 S. Nicoară. T Nicoara, Istoria mentulit/i(i/or (o/euÎve şi a imaginarului social, Cluj-Napoca, 1996, 

p.91-111. 

.3 P. Chaunu, LH mort ci Paris. xvr, XVlr, XVI//" sii'C/e.\", Paris, 1974; M. Vovellc, Les tJlilludesuevantla 
morI. Problemes des me/hode.\" el approehes (Mlerenls, in Annu/t's E.S C. 1/1976. 

4 r Chiffelcau, La compatihihte de l'au-dela; les hommes. Ia mort el la reJigion en comptant Venoi,\"in li la 
fiII du Moyen Age (vers 130() el Vl!rs 1480). Paris, 1984; M T. LaTein, Vivre el mourir eli Lyonnais ti la fin du Moyen 
Age, Paris

l 
1985. 

J. Le GofT, La naissunce du Purgatoi re, Paris, 19�4; Idem, L 'imaginaire medievlI./f!, Paris. 19R5. 

(1 Ph. Aries, E.\'sai sur l'histoire de la /no rt en Oc.:âJent du Moyen Age il no.l,· iaur,\', Paris, 1975. 

7 F. Hinard, La mort, les morts et l'au-dela dans li! monde romaine. Actes du ('(Jl!n'lue de Caen 20-22 nrw 

1985, Caen, 19R7; J. Prieur, La mori duns I'antiquite romaine. ColI. De memoire d'homme. Rennes. 19�6. 
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INTER PAMPINEA VIRGVLTA ET GRAMINA LAETA 
VMBRA SVPER RAMI VIRlDES VBI DENSA MINISTRANT. 
QVI LEGIS HOS VERSVS, OPTA LEVI: TERRA, VIATOR'. 

In cazul acestei inscripţii, mai Întâi trebuie precizate câteva elemente de ordin tehnic. Astfel, 
initialele D.M.(Dis Manibus) nu sunt prezente, precum la majoritatea inscripţiilor, la începutul 
textului, În primul rând, ci În colţurile inscripţiei şi au o înălţime cu mult mai mare decât celelalte 
litere (153 I11m). Inscripţia propriu-zisă cuprinde 13 rânduri, ultimele 10 in versuri. Primele 3 rânduri 
se deosebesc de următoareie şi prin faptul că sunt scrise cu litere ceva mai mari (35 mm faţă de numai 

2S mm). Pe parcursul inscripţiei apar doar două ligaturi: în rândul 4, CONIVNX, V+N şi in rândul 13, 
MINISRANT, A+N+T, lapicidul recurgând la acestea datorită lungimii versului, care depăşea rândul. 
Un alt lucru demn de menţionat este faptul că în inscripţie apar şi unele forme populare: CONIVNX 
în loc de CONIVX, MORTI în loc de MORTVI, VMBRA DENSA fără desinenţa aCllzativolui, LEVE 
TERRA În loc de TERRA LEVIS'. De asemenea, se observă şi scrierea cu K a cuvântului 
KARlSSMO, ceea ce ne determina la o datare a inscriptiei după jumatatea secolului al II-lea p.Chr., 
când s-a putut remarca o creştere a influentei greceşti in imperiu"'. Dar la datare mai concurează şi 
alte elemente, pe care le vom analiza mai târLiu. 

astfel: 
Traducerea versificată realizată de renutatul ororesor si cercetător Stefan Rezdechi" sună 

� . . � 

Zeilor Mani. Lui Aelius Iulius Iulianus, decurion, fost questor şi 
edil al coloniei Romula, 

sotului care a binemeritat i-a pus Valeria (jcmellina: 
Scumpului sot Iulian, pentru a lui vrednicie, eu soata, 
Casa aceasta de veci i-am ridicat-o cu lacrimi. 
Recele trup spre a-si putea odihni după moarte într-insa. 
Trăit-a el ani pat!Uzeci în cinste deplină 
Şi datoria-mplinindu-şi, de slavă şi rang avu parte. 
Şi iată că eu, Gemellina, de pietate pătrunsă, 
�otului vrednic mâhnitâ-i durai cu copiii lăcaşul 
intre tufişuri de viţa şi desÎatatoare verdeaţă, 
Unde stufoaselc ramuri l-acopăr cu umbra lor deasă. 
Urează-i, drumet călător, să-i fie tărâna uşoară." 

Dacă vom face o analiză minuţioasă a inscriptiei, din punct de vedere structural vom purea 
observa că, asemeni tuturor inscripţilor funerare latine, şi aceasta este închinată Zeilor Mani. Dar cinc 
erau aceşti zei şi ce semnificau ci? Manii simbolizau în religia romana sufletele morţilor, duhuri 
bune, binevoitoare, considerate genii protectoare şi invocate în acest sens. Astfel, fiecare familie îşi 
avea manii proprii, străbunii morţi - care nu ramâneau închişi în mormâmt ci ieşeau de acolo În 
anumite zile ale anului. Porţile Infernului se deschideau şi muritorii trebuia sa liniştească pe aceşti 
manes, care aveau un nume menit să·i facă favorabili (manes semnifică intr-adevăr cei buni), pentru 
ca in realitate se ştia că puteau fi şi foarte răi" 

• 

In anumite împrejurări, morţii reveneau oticial pe pământ. Astfel, ei apăreau în eortegiile carc 

s IDR. 11,357. 
'

Ibit/em, p.162-163. 10 
Scrierea cu K este atestată şi de alte inscriplii datate după mijlocul secolului II p.Chr. De exemplu: În 

IDR, 1, 37 şi 3& apare fonnula Iwnab(is) legOollls) XIII G(emillllC'): in IDR. IIIn, 307, ProltJS vik(llrius); in IDR, 
111/2,380, coniugi karissim(is); in IDR. 111/2. 396. ('OI/iugi Iwrissmllle; În IDR, 111/2, 453 . .filiae kLlrissimae; in lOR. 
1I1/3, 3��, Genio collegi k(astd/o?); in se/l'A., 2f.l, 1977, p.l02, Aelia kara etc. 

! 1 Ştefan Bezdechî (1 RRR� 195R), pasionat cercetător al antichităţii greco�latine a fost profesor (intre 1919 
şi 1951) de limba şi literatura greacă la Universitatea din Cluj. "Prezent în paginile revistelor cu numeroase 
traduceri, cu erudite comentarii asupra operelor c1asicismului antic. a unor probleme speciale ale filozofiei clasice 
sau asupra unor personalităti şi opere ale culturilor moderne, mai ales ale celei romane, cu încercări literare proprii, 
nu Întru totul lipsite de valoare, dar şi cu analize. comentarii şi luări de pozi1ie în legătură cu multe evenimente 
social�politice ale epocii interbelice, Ştefan Bezdeehi a lăsat În unnă o operă de o varietate impresionantă şi adeseori 
dcrulantă".�Şl. Bezdechi, Gânduri şi chipuri ,Ii" lumea antica. prefa\ă de V. Mocanu, Cluj�Napoca. 1980). 

I ExÎstă şi o altă traducere a Înscripliei dată de D. Tudor În O/rt:niu Romană, editia a lI�a, Bucureşti. 
1958, p.326. 

13 P. Grimal, Civilizatia romană. vol.I, Bucureşti. 1973. p.97�98. 
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Însoţeau la rugul funebru pe defunqi, Închipuiţi de actori ce purtau măştile străbunilor: morţii 
întâmpinau pe noul venit. De asemenea îi mai putem întâlni alături de cei vii la marile sărbători şi 
praznice pentru vii şi morţi deopotrivă, cum erau Rosaliile; banchetul funebru - aşa cum se vede 
reprezentat pe multe din pietrele de mormânt: morţii şi vii la un loc - devenea la "sărbătoarea 
trandallrilor" o realitate prin vinul şi celelalte bunătăţi pe care vii le turnau ori le aşezau pe morminte. 
La noi aceste serbări - Sânzienele, Rusaliile - s-au perpetuat până azi suprapuse unor sărbători 
creştine. Chiar şi acum, în multe sate, ţăranii mai sărbătoresc Rosaliile la fel cum făceau în urma cu 
aproape două mii de ani strămoşii lor". 

Revenind la inscripţia pc Care o studicm, Vom obscrva că în prima parte (primele trei rânduri) 
sunt menţionate persoana care a ridicat şi persoana În mcmoria căreia a fost ridicat monumentul, 
precum si funcţiile pe Care acesta din urmă le-a deţinut în timpul vieţii. În ceea ce-i priveşte pe 
defunct şi soţia sa, trebuie rcmarcate numele lor care pot spune multe, atăt in ceea ce priveşte ongmea 
familiilor din care fac parte, cât şi despre vechimea monumentului. in cazul Valeriei Gemcllina 
gentiliciul republican Valeria probează originea italo-provincială a familiei sale'5 În ceea cc-I 
priveşte pe soţul acesteia, tot provincial de origine, observăm că, pe lângă gentiliciul imperial de sec.! 
Iulius, ci foloseşte un gentiliciu, Aelius, cu rol de praenomen. Folosirea acestui gentiliciu ca 
praenomen ne face să datăm această inscripţie după mijlocul sec. al II-lea p.Chr. Acesta este cel de-al 
doilea element de datare despre care vorbeam. 

în continuare, se poate vedea că acest personaj, Aelius Iulius Iulianus, nu era un om oarecare, 
ci era un magistrat ce îndeplinisc funcţiile de decurion, quaestor" şi aedil17• Dacă ne referim la prima 
sa functie, decurion, reţinem că acesta era unul din acei cetăţeni de vază ai oraşului care alcătuiau 
consiliul de administraţie - ordo decurionulI/. De aici rciese că defunctul avea o avere considerabilă 
(pentru a putea face parte din wnsiliul municipal, cc ccrea un cens în jurul a 100 000 de scsterţi) şi se 
născuse liber - il/genul/s - deoarece liberţii nu aveau acces în ardo decurionum, chiar dacă dispuneau 

• 

de averea necesară. In ceea ce priveşte celelalte două funcţii, persoana care deţinea avea o mare 
răspundere întrucât, în calitate de quaestor, trcbuia să se ocupe cu finanţele oraşului şi cu 
administrarea bunurilor, iar în calitate de cdil - un fel dc primar de azi - se ocupa cu îngrijirea pieţelor 
şi a clădirilor publice, cu asigurarea ordinii, aprovizionarea publică, organizarea jocurilor �i 
banchetelor hotărâte de ordinul dccurionilor. 

O importanţă mai mare decât cunoa�tcrea at:estor funqii o arc, În!:>ă, pentru noi, locul în care 
Ac1ius Iulius Iulianus le-a exercitat: colonia ROIl1l/lellsis. Accsta era al treilca şi ultimul element 
despre care spunem că ne va ajula să datăm inscripţia. Ea nu poate ti mai veche de sec. al III-lea 
p.Chr. deoarece Romllia a fost ridicată al rangul de colonia fie de către Scptimius Seve rus (193-211), 
cum susţine D. Tudor", tie abia pc timpul lui Filip Arabul (244-248), cum Înclină să creadă C. 
Daicoviciu" pe temeiul inscripţiei puse cu prilejul refacerii zidurilor În anul 248 de către Filip 
Arabul, în care oraşul est" numit colon ia sua Romula. 

Partea a doua a inscripţiei este alcătuită, după cum am arătat anterior, din zece versuri. Dacă 
facem o analiză de prozodic a versurilor vom observa că tiecarc este compus din şase picioare: 
dactile, spodee şi trohec2(), ceea ce Înseamnă că fiecare vers reprezintă câte un hcxametru:n. Deoarece 

14 V. Pama, Scrieri, Bucureşti, 19RI, p.469-470. 
15 Vezi N. Branga./talicii)o4 vt!/er(.lnii din Dadu. Marfur,; epigrajict!:i arheologice, Timişoara, 19R6, 

p.125· t 2�. 
l(l Atestat cpigrafic În Dacia numai la Stlrmizegt'fu.W, Aptl/um şi Romu/a (vezi M. Macrea, Via/a În Dada 

Roman,i, Bycurcşti, 1969, p.(40). 
II 

Atestat epigmfic În Dacia la Surmizegetusa, Af'ti/un/, Powissa, NlIlUJUl şi Romu/a (vezi M_ �acrea, 
OVUl., p. I,39). 

IX Vezi D. Tudor, ROtr/ula, Bucureşti, 19t1R, p,13·14, 
J'} Vezi C. Dakoviciu. Nt!.w'ildndi (Jr,\'. Sibiu, 1<)44. p.D. 
20 Picior (Iat./�t:,\') • un itate ritmica It unui vers, compusă dintr-un număr fix de silabe; fiecare picior se 

compune din două păl1i: silaba lungă care poană accentul ritmic şi silabe lungi sau seune fără accent ritmic : Dactil -

picior format dintr·o silabă lungă accentuată şi două silabe Sl:lIr1e; Spondeu - picior fonnat din două silabe lungi, 
dintre care prima este aCl:entuata; Troheu - picior format dintr-o silaba lungă accentuată şi una scurtă (vezi V. Matci, 

Grama/ic� limhii Ia/ilie, bucureşti, 1996, p.314-31�.) 
1 Nu se cunoaşte originea hexametrului. EI este cel dintăi vers intrebuintat la greci şi apare de la început 

sub o formă desăvârşită in epopeile lui Homer: /!iuda şi Odiseeu, Datorită influeniei covârşitoare a lui Homer asupra 
intregii poezii antice, atâlla greci căt şi la romani. hexamelrul a rămas de-a lungul veacurilor cel ami intrebuintat 
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la toate versurile al cincilea picior este un dactil, înseamnă că hexametrii sunt simpli". 
Un alt clement care înscrie aceste versuri Într-o regulă generală este acela că fiecare 

hexametru se încheie printr-un cuvant de două sau trei silabe: coniuix, parennem, murti, annos, 

hon()res, marito, una, Iaera, minislranl, viator. Ţinând seama de cele cateva greşeli gramaticale 
semnalate al inceput şi de faptul că Dacia era o provincie mărginaşă, nou integrată in imperiu, ne 
putem da seama că lapieidul care a gravat aceste versuri nu vorbea o limbă latină pură. Acest lucru, 
coroborat cu faptul că hexametrii sunt foarte bine realizaţi, din punct de vedere metric, ne face să ne 
gandim că lapicidul ar fi putut folosi o formulare şablon care circula in acea vreme şi la care a adus 
cftteva modificări (numele defunctului şi al soţiei sale, vârsta la care a înectat din viaţă ş.a.). 

Cu toate acestea, versurile nu se ridica la un nivel inalt din punct de vedere literar; ele se 
mulţumesc să spună Încă o dată penuu cine a fost ridicat monumentul ("scumpului soţ Iulian") şi de 
către cine ("eu soaţa"), precum şi să accentueze bunul nume pc carc l-a avut defunctul ('"peDrtu a lui 
vrednicie", "şi datoria-mplinindu-şi de slavă şi rang avu parte", "SOlului vrednic"). in al doilea vers 
sesizăm şi o metaforă "casa aceasta de veci" pc care "i-a ridicat-o cu lacrimi" şi care are ca scop 
"odihni rea trupului" după o viaţă atât de plină. Această atitudine, prin care moartea este privită nu ca 
o neantizare ci ca o odihnă binemeritată, ca o supravieţuire sornnolentă, face posibilă credinţa în 

. .  ' 1 1 '· "  ". � . • .• -
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cu cea mai mare atenţie, pot face rău urmaşilor. De aceea Gemellina, împreună cu copiii, se 
străduieşte să-i asigure soţului un loc propice odihnei, construindu-i lăcaşul de veci "între tufişuri de 
viţă" - simbolul vieţii veşnice - şi "dcslatătoare verdeaţă" unde " stufoaselc ramuri l-acopăr cu umbra 
lor deasă". Această metaforă, alături de epitetul "dcslatătoare verdeaţă" crează o imagine fecrică a 
unui "lucum" carc vrea parcă să aducă pe pământ minunăţia Câmpiilor Elizee. 

Dar, acest lăcaş a fost ridicat cu lacrimi a căror justi ficare o găsim în versul al patrulea în care 
ni se spune că Iulianus "trăit-a el ani patruzeci". Acele lacrimi ale Gemcllinei trădează o timidă 
răzvrătire în faţa morţii. Ea nu se poate rcsemna în faţa sorţii şi să se împace cu gândul că soţul ci a 
murit Înaintc de vreme lasând-o pc ea şi pe copiii săi lipsiţi de iubirea şi ajutorul lui. Dar ea nu se 
poate Împotrivi destinului soţului de care a fost despărţită printr-o moarte timpurie decât prin această 
atitudine de tristeţe. 

Uhimul vers: Qui legis IlOs vel'5·us. opla leve terra, viator s-ar traduce prin: "CăIătorule ce 
citeşti aceste versuri, urează-i să-i fie ţârăna uşoară", dar, probabil că din considerente de metrică, 
ccrcetălorul Ştefan Bezdechi a optat pentru formularea: "Urează-i, drumeţ călător. să-i fie ţărâna 
uşoară", ceea ce nu schimbă cu nimic ideea ce se vrea a fi axprimată. Aceasta nu este altceva decât o 
expunere plasticizată a formului atâl de uzitată: "S(it) T(ibi) T(erra) L(cvis)" - "Să-ţi fie ţărâna 
uşoarăI", formula pe care o întâlnim până în zilele noastre pc crucile creştinilor şi care creează din 
nou imaginea mortii ca somn, ca odihnă care poate fi liniştită şi senină atâta timp cât pământul nu 
apasa prea greu. Acesta este şi motivul pentru care lui ianus a fost îngropat într-un sacofag: pereţii lui 
de piatră ocrotesc scumpul trup închis înăuntru spre a nu fi zdrobit de pământul greu ee-I va acoperi . 

• 

In concluzie, putem afirma că Întregul complex de trăiri ce razbat din nişte ,.;imple versuri 
ciulite pe piatră ne poate ajuta să ne formăm o imagine asupra vieţii materiale şi spirituale a omului 
antichitălii clasice şi mai ales, asupra atitudinii sale În faţa morţii. 

MONICA BUCURENCIU 
Universitatea "Lucian Blaga" 

Sibiu 

vers în antichitate, fiind potrivit pentru genurile poetice cele mai diferite. La romani, hexametrul a fost introdus de 
primul lor poct, Ennius (232w169 a.Chr.). Cci ami de seamă reprezentanti ai lui sunt Vergilius şi Ovidiu5, la care 
hexametrul atinge perfec\iunea. (Vezi Th. Simenschy, Gramatiw limbII latine, laşi, 1929, p.20R). 

22 Rareori se întâmpla ca piciorul al cincilea să fie un spondeu, de unde şi numele de hexunu;:tnl :qmndaic. 
În acest caz, piciorul al patrulea este de obicei dal:lil. iar la finele versuluÎ sc găseşte un cuvânt de patru silabe sau un 
nume propriu. (vezi V. Matei, op.dt., p.317). 
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MEDITATION SUR UNE EPITAPHE DE "PETITE ROME" 

Pendant l'erude des attitudcs devant la mort. l'Antiquitc classique romaine, guoi qu'elle disposc d'un 
matcriel funcraire riche - des monumcnts et des inscriptions tombales,n'a pas beneficic de la meme attention '-lut: 
les periodes plus proches de nous: I'epoquc moderne el le Maycn Âge. 

En analysant )'une des plus bclles epitaphes versifiees de la DacÎe Romaine, l'auteur a essayc de 
surprendre certam attitudcs <le quelqucs habitants de Romllia confronlt�s avec la mort. 


