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Abstract1: The description of the cultural life of the Greeks in the Left
Pontus would be incomplete and poor without discussing inscriptions
in verses and prose that are an essential component of this culture. An
expression of the Greek folk spirit, the inscriptions reflect the thoughts of
the life and death of the Greeks in this marginal area of Hellenism; they
contain valuable literary, philosophical and religious ideas.
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În opinia noastră, descrierea vieţii culturale a grecilor din Pontul Stâng ar fi
incompletă şi săracă, fără discutarea inscripţiilor în versuri şi în proză care reprezintă
o componentă esenţială a acestei culturi. Expresie a spiritului popular grec, inscripţiile
reflectă gândurile despre viaţă şi moarte ale grecilor din această zonă marginală a
elenismului; ele conţin valoroase idei literare, filosofice şi religioase.
Studiul nostru se întemeiază pe analiza inscripţiilor votive şi funerare. În prima
parte a cercetării noastre, ne-am concentrat atenţia asupra unui eşantion de inscripţii
votive cu caracter literar şi simpoziac, descoperite la Olbia, care datează din secolele VI-V
a. Chr.. Este vorba de graffiti în versuri, deosebit de importanţi pentru aprecierea nivelului
cultural în cetatea de pe malul Bugului în primele ei secole de existenţă. Însă majoritatea
covârşitoare a documentelor care au făcut obiectul analizei noastre, o reprezintă epigramele
funerare în versuri şi proză2.

A. Graffiti cu caracter literar
Capitol al tezei de doctorat „Cultura greacă în Pontul Stâng. Documentaţie literară”
Citarea inscripţiilor din Catalogul de inscripţii versificate (p. ...), se va face pe parcursul textului nostru cu
numărul de ordine al inscripţiei din catalog precedat de abrevierea Cat.

1
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Deosebit de interesant pentru studiul nostru este un lot de inscripţii descoperit
la Olbia. Este vorba de graffiti gravaţi pe diferite obiecte private, datând din secolele
VI-V a. Chr.. Cele mai vechi dintre aceste creaţii sunt doi graffiti cu caracter literar care
demonstrează afecţiunea olbienilor pentru poezie; cel dintâi, datat prin 550-525 a. Chr.,
a fost gravat cu meticulozitate pe peretele exterior al unei lămpi arhaice: „`Oj lÚcnon
e„m…, kaˆ fa…nw [qeo‹s]in k¢nqrèpoisin”, (Cat. 1: „De vreme ce eu sunt o lampă,
strălucesc atât pentru zei cât şi pentru oameni”). În acest graffiti trebuie să remarcăm o
aluzie umoristică: pentru a defini rolul modestei lămpi sunt utilizaţi aceeaşi termeni care
califică în general soarele, adică lumina şi strălucirea. Versul este, se pare, de inspiraţie
homerică şi trimite la un vers similar din Imnul homeric al Soarelui: „ʼHšlion … Öj fa…
nei qnhto‹si kaˆ ¢qan£qoisi qeo‹sin”, (IGDOP, p. 81, nr. 29). Din punct de vedere al
versificaţiei, inscripţia noastră se prezintă ca un tetrametru iambic catalectic, trimiţând la
o tradiţie metrică ioniană reprezentată de Hipponax, (IGDOP, p. 80).
Un alt graffiti cu conţinut literar, datat în secolul al V-lea a. Chr., apare pe ambele
părţi ale unui fragment dintr-un vas în firnis negru. El redă începutul unuia dintre poemele
ciclice tradiţionale, şi anume Mica Iliadă: „ʼIlion ¢š(i)dw kaˆ Dardan…hn3, (Cat. 3:
„Cânt Ilionul şi Dardania). Pe lângă caracterul său de exerciţiu şcolar4, inscripţia olbiană
constituie una dintre cele mai timpurii dovezi ale atestării Micii Iliade5; ea reprezintă
IGDOP, p. 83; Primele versuri ale acestui poem ne sunt transmise de către Pseudo-Herodot în Vita Homeri,
16: „”Ilion ¢e…dw kaˆ Dardan…hn eÜpwlon / Âj pšri poll¦ p£qon Danaoˆ qer£pontej ”Arhoj”,
(„Cânt Ilionul şi Dardania cea bogată în cai, pentru care războinicii Danai, multe au suferit”).
4
Vezi, supra, Educaţia şi învăţământul, II A (Şcoala primară), p. 59 şi urm.
5
Ju. G. Vinogradov, Pontische Studien, p. 386; creat în secolul al VI-lea a. Chr., poemul Mica Iliadă a fost
menţionat pentru prima dată de către logograful Hellanicos (secolul al V-lea a. Chr.), urmat apoi şi de alţi
3
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totodată, o confirmare indirectă a popularităţii poemului ciclic, în secolul al V-lea a. Chr.,
în nordul Pontului Euxin6.
Conţinutul trivial şi licenţios al câtorva graffiti olbieni, ne determină, pe bună
dreptate, să socotim că astfel de creaţii au fost alcătuite în momente de distracţie şi bucurie,
cel mai probabil cu ocazia unor banchete.
Astfel, pe o cupă attică din secolul al V-lea a. Chr. întâlnim: „`HdÚpotoj kÚlix
e„mˆ f…lh p…nonti tÕn o non”, (Cat. 4: „Eu sunt cupa plăcută la băut, dragă celui care bea
vin”). Adjectivul ¹dÚpotoj este utilizat de către Homer pentru a califica vinul (Odiseea,
II, v. 340) şi din acesta derivă două nume de vase, şi anume ¹dupot…j atestat la Athenaios
şi diminutivul său ¹dupot…dion atestat la Oropos şi Delos (IGDOP, p. 72). Un alt graffito,
care poate fi încadrat în aceeaşi tematică cu cel comentat mai sus, este gravat în cerc
sub piciorul unei cupe attice de la sfârşitul secolului al V-lea a. Chr.: „ʼAktiga…o yuc¾,
¹ kÚlix sîj, ¹de‹a, ¹dÚp<o>toj”7, (Cat. 5: „Sufletul lui Aktigaios, «sunt eu», cupa
intactă, suavă şi dulce la băut”). În acest caz, în mod sigur este vorba de un obiect foarte
îndrăgit de către proprietarul său, calificat ca yuc», „sufletul” acestuia, metaforă rară şi
neaşteptată în acest gen de inscripţii. Conţinutul acestui graffito sugerează de asemenea o
atmosferă de banchet; în plus, el este versificat, prezentând un tetrametru catalectic poenic
şi o schemă trohaică, ritmul preferat al părţilor corale în comedia veche8.
Atmosfera de petrecere şi voie bună este sugerată de un alt graffito, de data aceasta
cu un conţinut picant şi licenţios: „“Oj qšlei benün, dšk’ ¥rdij katabalën pugizšto
… `HfaistÒdwron”, (Cat. 2: „Cel care vrea să sărute, va plăti zece vârfuri de săgeată şi-l
va sodomiza … pe Hephaistodoros”). În acest caz, conţinutul inscripţiei face trimitere,
se pare, la un gaj care implică o amendă plătibilă în vârfuri de săgeată urmată de un act
sexual9, (IGDOP, p. 73-74, nr. 31) Conţinutul inscripţiei şi mai ales versificaţia, nu lasă nici
o îndoială că autorul distihului s-a aflat sub influenţa unor scriitori de comedii10.
Aceşti graffiti confirmă afirmaţiile lui Dion din Prusa cu privirea la pasiunea
olbienilor pentru poezie, în special pentru eposul homeric. De asemenea, aceste creaţii,
alături de alte epigrame funerare olbiene, pot fi considerate drept o „moştenire literară” a
talentaţilor poeţi locali de care aminteşte acelaşi Dion11. Pe de altă parte, graffiti sugerează
punerea în scenă la Olbia a unor reprezentaţii comice. Ori tocmai comediile jucate pe
scena teatrului olbian, este posibil să fi avut, la rândul lor, o puternică influenţă asupra
versurilor neînsemnate compuse de către poeţii locali la ospeţe vesele12.
autori precum Aristotel, Pausanias, Clemens Alexandrinul, Pseudo-Herodot şi mulţi scoliaşti.
6
Ibidem, p. 389.
7
În acelaşi spirit cu inscripţia amintită aici, putem cita un alt exemplu, tot de la Olbia: „ʼIdanqšnmi to„fèlV
¢rÚsticoj”, („Un mic căuş pentru desfrânatul Idanthemis”), IGDOP, p. 67-68, nr. 27.
8
Ju. G. Vinogradov, Pontische Studien, p. 391.
9
Graffiti prezentat aici evocă, prin obscenităţile sale, un alt graffiti descoperit la Gela (secolul V a. Chr.),
care se sfârşeşte prin cuvintele: „`O d gr£psaj tÕn ¢nnšmo(n)ta pug‹zei”, („Cel care a gravat [acest
graffiti] îl va sodomiza pe cititor”), vezi, IGDOP, p. 74.
10
Ju. G. Vinogradov, Pontische Studien, p. 392 şi nota 56, unde Vinogradov afirmă: „această inscripţie
confirmă încă o mărturie a lui Dion (Chrysotomos) despre: „tÕ perˆ toÝj œrwtaj toÝj tîn ¢rrenwn”,
(nota traducătorului: „pornirile pasionale faţă de bărbaţi”) ca un obicei care este preluat chiar din metropolă.”
11
Ibidem, p. 390 şi urm..
12
Ibidem, p. 392.
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B. Poezia funerară
Naşterea poeziei funerare la greci are legătură cu locul de înmormântare care s-a
bucurat, la rândul său, de o semnificaţie aparte; mormântul reprezintă sensul înalt cultural-moral
pe care omul îl acordă doar casei pe care şi-o construieşte şi mediului pe care îl organizează
conform dorinţelor şi posibilităţilor sale. Oriunde s-ar fi aflat, mormântul era sacru, fiind
locul în care urmaşii îşi manifestau grija şi respectul faţă de sufletele membrilor familiei
care îi precedaseră. Cultele funerare s-au născut pornind de la îndatorirea supravieţuitorilor
de a înmormânta, conform datinilor, trupul celui răposat şi din preocuparea de a-i construi
un mormânt, imaginat ca o „locuinţă de veci.”
B1. Originea epigramei funerare
La greci tradiţia dominantă era îngroparea mortului în pământ sau aşezarea lui într-o
cameră funerară. Această tradiţie datează din epoca creto-miceniană şi se reflectă clar
în poemele homerice. Mormintele încep să fie marcate printr-o movilă de pământ, iar
apoi printr-o stelă funerară sau un monument grandios pe care adesea erau scrise scurte
epitafuri. Epitaful este o inscripţie în formă metrică care are legătură strânsă şi specifică
cu un monument, oferindu-i sens şi făcând parte integrantă din acesta13.
Deşi în epopeile homerice sunt utilizaţi mai mulţi termeni care denumesc
mormântul14, există un singur loc în Iliada unde se face aluzie la o epigramă funerară.
Hector vorbeşte de un duel între el şi un erou grec, în care el prevede că va fi învingătorul.
El hotăreşte ca armele celui învins să fie duse în templul lui Apollo, dar cadavrul său să
aibă parte de un mormânt la malul mării, unde monumentul său va fi văzut de trecători:
„sÁm£ tš oƒ ceÚwsin ™pˆ plate‹ `EllhspÒntJ / kaˆ potš tij e‡pVsi ÑyigÒnwn
¢nqrèpwn / nh polukl»idi plšwn ™pˆ o‡nopa pÒnton: / ¢ndrÕj mn tÒde sÁma p£lai
katateqnhîtoj / Ón potʼ ¢risteÚonta katšktane fa…dimoj “Ektwr”, (Iliada, VII, vv.
86-90: „[Aheii] să-i înalţe mormântul la marginea mării întinse, Hellespontul. Şi vreun
urmaş care plutind cândva cu corabia iute pe marea întunecată, va spune: iată mormântul
acelui bărbat care, viteaz fiind, a pierit odinioară, fiind ucis de faimosul Hector”). Aşadar,
călătorul de mai târziu care privea de pe corabie monumentul eroului de pe ţărm, ucis
de Hector, nu putea şti că el a fost răpus de vestitul fiu al lui Priam, dacă acest lucru nu
ar fi fost scris pe piatra de mormânt. Prin urmare, ultimele două versuri citate mai sus ar
putea fi interpretate ca reprezentând o scurtă epigramă funerară pe piatra de mormânt a
eroului necunoscut. Aşadar, putem conchide că epigrama funerară îşi făcuse deja apariţia
în secolele VII-VI a. Chr.15.
Prin termenul de epigramă, cultura greacă a secolului al V-lea a. Chr. denumea o
scurtă compoziţie de un vers sau mai multe, destinată să fie gravată pe un mormânt sau pe
un obiect votiv16. Epigrama este denumită cu termenii greceşti ™p…gramma sau ™lege‹on.
Primul termen priveşte destinaţia practică a epigramei, o inscripţie gravată pe o piatră
A.E. Raubitschek, Das Denkmal-Epigramm, în Entretiens sur l`Antiquité classique, L`Épigramme
grecque, vol XIV, Vandoeuvres, Geneva, 1967, p. 3.
14
Homer, Iliada VII, v. 86: tÒ sÁma ; XI, v 371: Ð tÚmboj.
15
A.E. Raubitschek, op. cit., p. 6.
16
Mariana Băluţă-Skultety, Poezia epigramatică elină. Limbajul artistic şi epigramele lui Calimah,
Bucureşti, 1987, p. 21.
13
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funerară sau pe un obiect votiv; al doilea termen priveşte structura metrică a epigramei
scrisă în hexametru sau în distih elegiac17.
Epigramele funerare descoperite în cetăţile greceşti din Pontul Stâng sau în
teritoriul lor rural nu au fost alcătuite după principii artistice pretenţioase. În general,
lapicizii recurgeau la diferiţi tÒpoi („locuri comune”) care, puşi unul lângă altul după o
anumită ordine, satisfăceau gustul popular. Din punct de vedere cronologic, inscripţiile
studiate se încadrează în perioada: începutul secolului V a. Chr. – secolul IV p. Chr.,
perioadă care corespunde epocilor clasică, elenistică, romană şi romană târzie.
Destinatarii epigramelor aparţin diverselor categorii sociale: cetăţeni, liberţi sau
sclavi. Epitafurile funerare au un caracter privat. Dedicaţiile sunt făcute fie de către soţ
soţiei sale, fie de către soţie pentru soţ. Cele mai multe epigrame le sunt dedicate copiilor
morţi prematur, fie de către părinţi, fie de către fraţii lor. Trebuie precizat că în această
categorie de defuncţi am inclus copiii sau tinerii care au murit înainte de împlinirea vârstei
de douăzeci de ani. Alte epigrame sunt dedicate de către sclavi pentru stăpânii lor. În alt
caz rudele îi aduc defunctului onoruri funerare sau prietenul îşi manifestă recunoştinţa faţă
de camaradul său defunct, preţuindu-l pentru meritele sale. O altă categorie o reprezintă
epigramele dedicate de concetăţeni unui semen al lor care s-a distins în cetate prin
realizările şi demnitatea sa. De la Tomis sunt nelipsite epitafurile dedicate gladiatorilor.
Ne propunem în continuare să facem o analiză a conţinutului ideatic al epigramelor
şi o clasificare tematică a diferiţilor topoi care le alcătuiesc.
B2. „Lumea de dincolo” în epitafuri
În epoca elenistică era adânc întipărită în imaginaţia populară ideea unui tărâm
îndepărtat al sufletelor în care sălăşluiau umbrele fără vlagă ale celor stinşi din viaţă.
Hades stăpânea acest ţinut al morţilor. Acestei idei i-au dat naştere descrierile din poemele
homerice care rămăseseră şi în epoca elenistică primele cărţi pe care le citeau şi le studiau
tinerii, precum şi o sursă de delectare şi învăţăminte pentru toate vârstele18.
Epigramele din Pontul Stâng păstrează imaginea tradiţională despre lăcaşul
morţilor, ca o lume în care domneşte Hades. O defunctă mărturiseşte: „kaˆ nekr¦ œtekon
™ne‹nʼ “Aidao dÒmoisin”, (Cat. 27, v. 7: „Murind, am născut pentru locuinţa lui Hades”).
Într-o altă epigramă citim: „penteka[i]eikosšthj dÒmon ”Aidoj ¥stufel…ktou / ½luqon
… doioÝj pa‹daj prolipoàsa”, (Cat. 49, vv. 3-4: „În vârstă de douăzeci şi cinci de
ani am plecat spre lăcaşul neânduplecatului Hades … lăsând în urma mea doi copii”). O
epigramă de la Mesambria detaliază imaginea ţinutului morţilor, identificându-l cu casa
Lethei din Acheron: „nàn dʼ Ókʼ Ð dusn…katoj ™nant…oj Ãlqe toi “Aidaj, / oÙ L£qaj
™pšceij dîmʼ ʼAcerousi£doj”, (Cat. 21, vv. 5-6: „Acum fiindcă invincibilul Hades ţi
s-a împotrivit, casa Lethei din Acheron nu te-a reţinut”). Aici „casa Lethei” este expresia
unei vechi concepţii despre inconştienţa care cuprinde sufletele defuncţilor în Hades. Abia
în epoca elenistică timpurie, Lethe, zeiţa uitării, va fi identificată cu fluviul care străbate
Câmpiile Elizee şi care va reprezenta graniţa lumii de dincolo19. Din apa acestuia, umbrele
17

Ibidem.
E. Rohde, Psyché. O istorie a culturii şi civilizaţiei elene, (traducere şi cuvânt înainte de Mircea Popescu),
Bucureşti, Ed. Meridiane, 1985, p. 410.
19
Martin P. Nilsson, Gesch. griech. Religion, II2, p. 238; vezi şi V. Kernbach, s. v. Lethe, în DMG, 1995, p. 314.
18
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morţilor, ajunse acolo, sunt obligate să bea spre a-şi anihila orice amintire din trecut.
În schimb, Aheronul era un alt fluviu din Infern pe care sufletele morţilor trebuiau să-l
traverseze în luntrea lui Charon pentru a ajunge în lumea umbrelor20. La imaginea lăcaşului
subpământean peste care domneşte Hades trimit şi cuvintele fq…menoi şi katoicomšnoi,
„pieriţii şi coborâţii”, (Cat. 33, vv. 1-2), sufletele celor morţi pentru care lăcaşul lui Hades
devine o locuinţă de veci.
O altă credinţă răspândită în epoca elenistică era că, oamenii trecuţi prin atâtea
încercări, ajung după moarte în Câmpiile Elizee, un ţinut plăcut şi prietenos pe care tot
Homer îl întipărise în amintirea tuturor. Pentru poetul orb, Câmpiile Elizee erau un loc
de pe suprafaţa pământului în care zeii îi strămutau pe unii favoriţi ai lor încă din timpul
vieţii, pentru a se bucura acolo, feriţi de moarte, de o fericire veşnică21. Tărâmul vieţii
veşnice a fost identificat şi cu Insulele Fericiţilor, pe care grecii ionieni le-au localizat încă
de timpuriu în insula Leuké din Pontul Euxin. Multă vreme Leuké a fost considerată un
Elysion destinat anume lui Achile adorat aici în ipostaza de zeu al morţilor22. O aluzie la
Insulele Fericiţilor, ca tărâm destinat sufletelor nemuritoare, face o inscripţie fragmentară de
la Tomis: „BÚdie ʼEpiqai … nÁson œc[eij mak£rwn / S]Òla m»[thr] ™po…hse”, (Cat. 39:
„Bydios al lui Epithai… locuieşti în insula fericiţilor. Sola, mamă, a făcut [monumentul]”).
În unele descrieri tărâmul celor fericiţi este localizat în interiorul pământului. De pildă, o
inscripţie de la Olbia identifică lăcaşul fericiţilor cu „casa celor evlavioşi”, unde defunctul
se va bucura de viaţă veşnică: „¤ma tÕn ¢[nq]rè[poisi] kaˆ ¢qan£[toisi poqeinÒn] / ð
da‹mon, p[em]y[ai]j e„j dÒmon e[Ùsebšwn]”, (Cat. 18, vv. 7-8: „Deopotrivă regretat de
oameni şi de cei nemuritori, o geniu funest, a fost trimis în casa celor evlavioşi”).
B3. Mormântul - „casa eternă a defunctului”
Ideea că mormântul este „casa defunctului” apare mai degrabă în epitafurile latine
decât în cele greceşti. În epigramele Pontului Stâng, această idee apare formulată explicit
o singură dată, în epitaful unui gladiator de la Tomis: „Sk…rtoj Dak»sij … ke‹mai dʼ™n
TÒmei, tÕn t£fon o kon œcwn”23, (Cat. 56: „Skirtos Dakesis … zac la Tomis, având drept
casă mormântul”).
B3.1. Protecţia mormântului
În epitafurile funerare sunt formulate de multe ori sancţiuni judecătoreşti şi pedepse
divine împotriva eventualilor profanatori ai mormântului. Împotriva acestora din urmă,
sunt prescrise amenzi ce trebuie plătite instituţiilor publice ale cetăţii. Astfel de interdicţii
de violare a mormântului apar în epigramele din Pontul Stâng începând din epoca romană.
Într-o inscripţie funerară de la Tomis se precizează: „”Apioj ʼOn»simoj eÙposi£rchj
/ tÕ mnhme‹on kateskeÚase ™k / tîn „d…wn ˜autù kaˆ to‹j „d…oij: / ™¦n dš tij
›teroj tolm»sV tin¦ / qe‹nai ™n aÙtù dè<s>ei proste…mou „j / tÕ tame‹on mur…a
V. Kernbach, s. v. Aheron, în DMG, 1995, p. 21.
E. Rohde, op. cit., p. 412; cf. Anna Ferrari, s. v. Cîmpiile Elizee, în DMGR, p. 216.
22
Vezi, supra, Manifestări culturale şi sportive, IV C. (Cultul lui Achile), p. 132-133.
23
Cf. R. Lattimore, Themes, p. 165: „te‹tlon ™moˆ ¢nšsthsan mne…aj c£rin e„j ™èneion o kon”, („Am
dedicat o inscripţie în amintirea mea în casa mea eternă”); vezi, în acest sens şi epigrama fragmentară, Cat. 40, r. 6:
„… teÚxaj] a„ènion o kon”, („…construind locuinţă veşnică”).
20
21
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pentakisc…lia / kaˆ tÍ pÒlei pentakisc…lia”24, (ISM II 298[134]: „Apios Onesimos,
euposiarchul, a construit mormântul, pe chieltuiala sa, pentru el şi ai săi. Iar dacă vreun
altul va îndrăzni să pună în el pe cineva, va da, pe lângă pedeapsa legală, pentru casierie
[imperială] cincisprezece mii [de dinari ?] iar pentru cetate cincisprezece mii [de dinari ?]”).
B4. Cauzele morţii
În toate epigramele funerare sunt menţionate cauzele morţii, fie că este vorba de o
moarte naturală, fie că moartea a fost provocată de către o divinitate.
B4.1. Moartea naturală
Mai rare sunt cazurile în care
moartea a survenit în urma unei boli, a unui
accident sau a unei lupte. În câteva cazuri
epigramele din Pontul Stâng menţionează
că defunctul a murit răpus de boală.
Astfel, dintr-o epigramă de la Tomis aflăm
despre defunct că a murit lovit de o boală
grea: „K£tqanon ™n noÚsw calepÁ
bebarhmšnoj “Ulaj / `Ermogšnhn
q£yaj tÕn f…liÒn mou p£in”, ( Cat.
62: „Am murit lovit de o boală grea, eu,
Hylas, după ce am înmormântat pe iubitul
meu fiu Hermogenes”). De asemenea,
despre un defunct din Callatis, ni se spune
că a pierit de boală în străinătate: „… ™n
xe…nV DionÚsioj œfqito noÚsJ”, (Cat.
46, v. 3: „… Dionysios a pierit de boală în
străinătate”).
Într-un singur caz moartea ne este prezentată ca survenind accidental, în timpul unei
vânători, precum într-un epitaf din Bizone: „ʼAgèn ke[keuqš me] filÒq[hron] ØpÕ [tÚmb]
J / st»lhn d moi stÁsan genetÁrej poqšont[ej] / B…ktwr te kaˆ Nwstat’ parhgor…
hj mn»mhn œc[ontej]”, (Cat. 47: „Jocul m-a ascuns pe mine care iubesc vânătoarea în
mormânt; părinţii regretându-mă, mi-au înălţat o stelă funerară. Biktor şi Nostata şi-au
amintit de îndemnul făcut [fiului lor]”)
În categoria morţii naturale am putea încadra şi pieirea gladiatorilor în luptele din
arenă. În epitafurile consacrate gladiatorilor moartea este prezentată câteodată ca fiind
foarte violentă. De pildă, în epitaful unui gladiator din Tomis, defunctul mărturiseşte:
„„[j]: fqimšnouj d / ½luqon [¢nscÒmeno]j boàn ¥grion, Ój me katškta”, (Cat. 41, vv.
3-5: „Am plecat la cei răposaţi, înfruntând un bivol sălbatic care m-a omorât”).
B4.2. Moartea provocată de către divinitate
În majoritatea epigramelor moartea defuncţilor este atribuită unor agenţi divini, fie
24

De comparat această inscripţie cu ISM III 176, (Callatis) şi (Cat. 52, Mesambria).
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că este vorba de Hades, Moira, mai rar de Nemesis, sau în multe cazuri de un daimon, un
spirit funest. Acest fapt se datorează credinţelor prezente în mentalitatea greacă începând
cu epopeile homerice, conform cărora, existenţa oamenilor pe pământ este dependentă
de voinţa zeilor. Mai bine zis, zeii se amestecă în viaţa oamenilor şi le hotărăsc destinul.
Divinitatea este prezentată ca pizmuind fericirea oamenilor.
Credinţa superstiţioasă a grecilor în gelozia zeilor faţă de oameni, fqÒnoj qeîn, a
influenţat profund literatura greacă arhaică, oferindu-i acesteia una dintre temele cele mai
îndrăgite, şi anume neputinţa omului în faţa loviturilor neaşteptate ale divinităţii25. Ipostaza
divinităţii invidioase pe fericirea şi prosperitatea umană revine în mai multe rânduri de-a
lungul Istoriilor lui Herodot. Astfel, în celebrul dialog cu Croesus, Solon afirmă: „’W
Kro‹se, ™pist£menon me tÕ qe‹on p©n ™Õn fqonerÒn te kaˆ taracîdej ™peirwt´j
¢nqrwph…wn prhgm£twn pšri”, (Herodot, I, 32, 5-7: „O Croesus, mă întrebi de lucruri
lumeşti tocmai pe mine, care ştiu că zeii sunt numai răzbunare şi iubitori de vrajbă”).
Ideea divinităţii geloase pe oameni apare ca un laitmotiv în epigrafia funerară a
Pontului Stâng, indiferent că divinitatea este Hades, Moira sau un spirit funest. De pildă,
pontarchul Dionysodoros din Tomis mărturiseşte: „Qršye DionusÒdwroj pont£rchj
pa‹daj … diadÒcouj ¢nqʼ aØtoà, ¢ll¦ nemess»qh: katÁlqan gÁj Øpšnerqe /
ʼIoàlij, DionusÒdwroj, LeontianÕj kaˆ DionÚsij / kaˆ qug£thr ʼAgrip{n}e‹na…”, (Cat.
61, vv. 1-2 şi 6-8: „A crescut Dionysodoros, pontarchul, copii … urmaşi în locul său, …
dar a fost gelozit [de către zei]. Au coborât sub pământ Iulis, Dionysodoros, Leontianos şi
Dionysis [fiii] şi fiica sa Agrippina…”).
B4.2.1. Hades
Hades este reprezentat în epigrame nu doar ca stăpân al lăcaşului morţilor, ci şi ca
o divinitate care provoacă moartea. Într-o epigramă de la Tomis se spune despre defunctă
că a fost răpită de către Hades: „… œti n»pion oâsan / Logge‹nan “Aidh[j] ¼rpase
tetraetÁ”26, (Cat. 37: „Fiind încă în fragedă copilărie, Hades a răpit-o pe Longeina, la
vârsta de patru ani”).
În antiteză cu exprimarea din epigrama prezentată mai sus, întâlnim o altă
exprimare eufemistică, de data aceasta unică în epigramele Pontului Stâng: „nàn dʼ Ókʼ
Ð dusn…katoj ™nant…oj ºlqš toi ”Adaj / oÙ l£[q]aj ™pšceij dîmʼ ʼAcerous…adoj”27,
(Cat. 21, vv.5-7: „Iar acum deoarece invincibilul Hades ţi s-a împotrivit, casa Lethei din
Acheron nu te-a reţinut”). Hades îi refuză defunctului şederea în lăcaşul său subteran.
Altfel spus, amintirea defunctului rămâne veşnică în memoria concetăţenilor săi, datorită
faimei sale.
Epitetele prin care este calificat Hades în epigramele din Pontul Stâng fac aluzie
la caracterul său imparţial atunci când trebuie să trimită la moarte pe oameni. Astfel se
D. M. Pippidi, Stud. ist. rel.2, p. 39.
Cf. Anthologie Palatine,Tome IV, LivreVII, 13, (texte établi par PierreWaltz, traduit parA. M. Desrousseaux,
A. Dain, P. Camelot), Paris, Les Belles Lettres, 1960 „Parqenik¦n ne£oidon ™n ØmnopÒloisi mšlissan
/ ”Hrinnan, Mousîn ¥nqea dreptomšnan, / “Aidaj e„j Ømšnaion ¢n£rpasen”, („Pe feciorelnica poetă
Erinna, inspirată între toţi făuritorii de cânturi, care culegea florile oferite de Muze, Hades a răpit-o în ceasul
nunţii”); cf. R. Lattimore, Themes, p. 147: „”Andraj ¢ristot£touj katšc[ei f…le, b£]skanoj “Adhj”,
(„Dragul meu, invidiosul Hades îi reţine pe cei mai buni oameni”, descoperită la Durgut, Frigia).
27
Vezi, infra, Dobândirea virtuţii, V B8.1., p. 181.
25
26
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întâlnesc: “Aidhj xunÒj, (Hades nepărtinitorul) ¢stufel…ktoj, (neînduplecatul), dusk…
netoj, (invincibilul), (IGB I2 223; Cat. 49, 21).
B4.2.2. Moira
Moirele în calitate de „agenţi ai morţii” sunt omniprezente în epitafurile greceşti.
Dacă în epoca arhaică Moira patrona numai naşterile, în epoca homerică ea este percepută
ca personificare a destinului oamenilor28. Homer vorbeşte de o singură Moira, (Iliada, V,
vv. 613-614) pe care o consideră chiar mai presus de zei; zeiţa Athena mărturiseşte că: „nici
chiar zeii nu pot scuti de soarta firească pe cel care le este drag, când Moira l-a înşfăcat
ca să-l prăbuşească în somnul adânc al morţii”29. Hesiod enumeră trei Moirai, ca fiice ale
Nopţii (NÚx). Mitul tradei este ulterior; Hesiod prezintă pe cele trei surori ca pe o asociaţie
care, în exprimare metaforică, toarce firul vieţii. De zeiţele destinului „depind durata vieţii
şi lungimea firului zilelor care le-au fost îngăduite oamenilor”30. Cele trei Moirai sunt
evocate atît în literatura greacă cât şi în epigramele funerare, până la sfârşitul Antichităţii.
La Histria există chiar o mărturie cu privire la cultul Ursitoarelor, unică în Pontul Stâng:
„GÚkeia Dionus…ou qug£thr / Qeof…lou gun¾ toà QeodÒtou, Mo…raij”, (ISM I 114:
„Gykeia, fiica lui Dionysos, soţia lui Theophilos al lui Theodotos, închinare Ursitoarelor”).
Termenul mo‹ra este utilizat în sens etimologic într-un epitaf olbian din secolul
al IV-lea a. Chr.: „Parqenˆj oÙdʼ ¢ret©j éraj ™pˆ tšrma moloàsa / ˜ptaetizomšna
mo‹ran œcw biÒtou”, (Cat. 8, r. 3-4: „Eu Parthenis, fără a atinge desăvârşirea înfloririi
mele, la vârsta de şapte ani, obţin destinul funest al existenţei mele”). Într-o epigramă
de la Callatis, datând din epoca elenistică, firul tors de către Moirai, care se identifică
de obicei cu curgerea vieţii omului, se transformă într-un instrument al morţii; se spune
despre defuncţi că: „Moira Atropos i-a aşezat în mormânt cu firul ei” (Cat. 19, r. 2)31.
”Atropoj, „cea care nu se întoarce”, este una dintre cele trei Moirai, care simbolizează
încetarea ireversibilă a vieţii; adesea ea este reprezentată figurativ cu o unealtă de tăiat,
exprimând astfel operaţia de retezare a firului vieţii32.
În majoritatea epitafurilor din Pontul Stâng care provin din epoca romană târzie,
Moirele sunt prezentate ca uneltind făţiş împotriva omului sau răpindu-l pe defunct
dintre cei vii. Astfel într-o epigramă funerară dedicată unor copii se spune: „F…ltata
tškna dÚw kateq»kamen ™n cqonˆ tÁde / tÁj ¢paqoàj mo…rhj taàta tecnhsamšnhj
/ spl£gcnoij ¹metšroij g¦r ¢eˆ k£tqhken ¢ne…aj”, (Cat. 64: „Doi copii prea iubiţi
am aşezat în acest pământ, soarta nemiloasă urzind toate aceste nenorociri. Căci ne-a
lăsat pe vecie supărări în sufletele noastre.”). În altă epigramă Moirele care urzesc toate
nenorocirile sunt asociate cu ideea nimicniciei vieţii: „… p£nta pšlei kÒnij: aƒ Mo‹rai
a‰ / p£nta n<š>ousai, aƒ t{i}£fon ™tšlesan / f…ltata d k£kisan”, (Cat. 36: „Totul
devine cenuşă. Ursitoarele care urzesc totul, ele au săvârşit mormântul şi au maltratat [tot]
V. Kernbach, s. v. Moire, în DMG, p. 424; în sens etimologic mo‹ra are semnificaţia de parte atribuită
fiecăruia, lot şi de aici soartă, destin; mo‹ra este derivat de la me…romai, vezi P. Chantraine s. v. mo‹ra, în
DÉ, III, p. 679.
29
Homer, Odiseea, III, vv. 336-238, apud, V. Kernbach, DMG, 1995, p. 424.
30
Anna Ferrari, s. v. Moire, în DMGR, p. 565.
31
Vezi, infra, Firul vieţii, V B5.2., p. 165.
32
V. Kernbach, s. v. Atropos, în DMG, 1995, p. 61.
28
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ceea ce era foarte scump”). Uneori Moirele îl răpesc pe defunct dintre cei dragi: „[’Hn
oÜnoma dʼ aÙtù Marte‹noj Ón ¢n»rpasan Mo‹rai”33, (Cat. 52, v. 5: „Marteinos era
numele meu pe care Moirele l-au răpit”). Alteori ursitoarele îl reţin pe defunct, expresie
eufemistică pentru a anunţa moartea: „… Mo‹ra… me katšscon”, (Cat. 34, v. 3: „Moirele
m-au reţinut”).
În cele mai multe cazuri epitafurile arată că omul moare ca urmare a unei acţiuni
corporale directe a Moirelor. În particular, într-o epigramă tomitană târzie se exprimă
ideea că este suficientă hotărârea de departe a Moirelor, (kr…sij), pentru ca omul să moară;
părintele Bassianus afirmă că fiul său a pierit pentru că aceasta a fost hotărârea destinului:
„¢llʼ ™mšo boul¾n kr…sij œfqasen oÛneka tumbî”34, (Cat. 67, v. 3: „Dar voinţei mele
i-a luat-o înainte hotărârea destinului, de aceea l-am înmormântat”).
Ca urmare a faptelor nefaste săvârşite de zeiţele care patronează destinul, în
epigramele târzii le sunt aduse acestora reproşuri şi acuzaţii directe. De pildă într-un
epitaf de la Tomis, defunctul un tânăr necăsătorit pe nume Attalos, mărturiseşte: „… men
ºiqšo[i]s[i]n ¢r…qmion ”Attalon eŒle, / Mo‹[rʼ] Ñlo¾ gonšwn d ™lp…daj ™stšrise: /
ʼWkumÒrou d tÚchj mn»mhn ¢nšqhke pathr moi”, (Cat. 45, vv. 1-3: „[Moartea] a răpit pe
Attalos, socotit printre tinerii necăsătoriţi. Soarta funestă a înşelat speranţele strămoşilor.
Tata a înălţat pentru mine semn de amintire a Soartei care loveşte repede”). Un reproş la
adresa destinului implacabil este şi exclamaţia aflată la începutul altei epigrame: „ʼW mo…
rhj ¢paqoàj din¾ kr…sij ¼tij ™pîrse / ¢nqrèpoisin œcin lÚpaj ™pwdun…ouj”35,
(Cat. 57: „O judecată crudă a impasibilei soarte, care a trimis oamenilor să aibă parte de
necazuri dureroase”).
În epitaful unui gladiator de la Tomis se formulează o acuzaţie directă la adresa
destinului: „Sk…rtoj Dak»sij ™leÚq(eroj) parmîn ›x / par¦ mo‹ran ¢pelqîn, ke‹mai,
dʼ ™n TÒmei…”, (Cat. 56: „Eu, Skirtos Dakesis, om liber, [încununat] cu şase victorii,
părăsind [viaţa] nedreptăţit de soartă, zac la Tomis…”). Este rar când gladiatorii declară
că mor nedreptăţiţi de soartă; în general, în epitafurile lor, Moira este cea care distruge
viaţa, asta reprezentând pentru ei mai degrabă un motiv de consolare decât de revoltă
împotriva destinului implacabil36.
Aşadar, ideea dependenţei totale a omului de voinţa destinului s-a perpetuat în
mentalitatea populară, din generaţie în generaţie, până în epoca romană târzie. Caracterul
implacabil şi decisiv al acţiunii Moirelor este subliniat şi de epitetele semnificative care
le însoţesc în inscripţii: Mo‹ra ¢paq»j, (impasibilă) ÑloÒj, (funestă) çkÚmoroj, (care
loveşte repede, nemiloasă) (Cat. 57, 64, 45, v. 2 şi 3).
Cf. R. Lattimore, Themes, p. 150: „e„kostÕn g¦r œtoj m¾ plhrèsant£ se mo‹ra / ¼rpasen çkÚmoron,
¢ dioj q£natoj”, („Căci încă n-ai împlinit douăzeci de ani, când Moira, eterna moarte, te-a răpit dintre noi
prematur”, descoperită la Smyrna).
34
Cf. C 68, v. 3, (Callatis) şi Cat. 57, v. 1: „’W mo…rhj ¢paqoàj din¾ kr…sij…”; cf. Kaibel, op. cit., 384,
vv. 4-5: „¢ndrÕj ʼE[pi]k[t]»tou ú kaˆ tškna diss¦ lipo[à]sa boulomšnwn Moirîn [½]luqon „j A†dhn”,
(descoperită în Asia Mică), apud, Em. Popescu, Pe marginea unei epigrame funerare din epoca romană
târzie de la Tomis, în SCIVA, 26, 1975, 1, p. 85.
33

35
36

Cf. Cat. 61, v. 7.
L. Robert, Les Gladiateurs, p. 302.
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B4.2.3. Nemesis
Într-o singură epigramă din Pontul Stâng, zeiţa Nemesis este cea care îi provoacă
moartea defunctului: „… t¾n fqoner¾n e don ™gë Nšmesin / Ñktwkaidekšthj qal£mwn
¢mÚhtoj, ¥teknoj / oá ke‹tai kat¦ gÁj sîma marainÒmenon”, (Cat. 29, vv. 3-5: „Eu
am văzut-o pe Nemesis cea geloasă la optsprezece ani, necăsătorit, fără copii. aici sub
pământ zace trupul meu istovit”). Potrivit unei credinţe populare larg răspândite, privirea
feţei unui zeu, îl zdrobeşte pe om şi el trebuie să moară37. Ideea geloziei divine pe oameni
este evidentă în epigrama de mai sus. Nemesis apare aici în ipostaza de zeiţă a răzbunării.
Ea veghea destinul particular al fiinţelor, păstrarea echilibrului şi a dreptăţii şi cântărea
faptele oamenilor, pedepsindu-i pe aceştia pentru cele rele38.
B4.2.4. Daimon
În epigramele funerare din Pontul Stâng, da…mwn-ul este acuzat de câteva ori că
a provocat moartea defuncţilor. Este vorba de un spirit funest al cărui nume se leagă
de moartea prematură a copiilor. În general,
existenţa demonului ucigaş al copiilor şi al
tinerilor are legătură cu străvechea superstiţie
a geloziei divine pe oamenii prea fericiţi,
iar epigrafia atestă cu fidelitate răspândirea
credinţei în acest spirit rău, în straturile largi
ale poporului39.
Epigramele din epoca romană fac
aluzie adeseori la acest spirit pizmaş care
provoca dezolarea şi jalea părinţilor, lipsindu-i
de fragedele lor vlăstare. Într-o epigramă de la
Tomis, defunctul mărturiseşte: „Zîe p£ter kaˆ ca‹re qugatr£sin §j fqonerÒj toi da…
mwn ¢ntʼ ™mšqen épase ghrokÒmouj”40, (Cat. 24, vv. 3-4: „Trăieşte tată şi fii bucuros
pentru fiicele tale pe care vreun spirit gelos le-a urmărit desigur în locul meu, [pe ele]
care aveau grijă de tine la bătrâneţe”). Un părinte mărturiseşte cu durere: „… dakrÚwn,
ʼAsklhpi£dh, se / … uƒÕn f…lon Ÿndon œqhka / ú da…mwn mÒna dîke kakÕj dÚo
kaˆ dekšth zÁn”, (Cat. 40, vv. 1-3: „… plângându-te pe tine, Asklepiades, … am aşezat
înăuntru pe fiul meu iubit, căruia un spirit rău i-a dat să trăiască numai doisprezece ani”).
Uneori demonul îl răpeşte pe defunct de lângă cei dragi: „™zeÚcqhn ¢lÒcw prˆn ™gën
ðse<n> dʼ ¢pÕ taÚthj / oÙlÒmenoj da…mwn…”41, (Cat. 34, vv. 1-2: „Am fost unit mai
Em. Popescu, op. cit., p. 84.
A. Barnea, s. v. Nemesis, în EAIVR, III, 2000, p. 182; în epoca romană Nemesis va fi adorată de gladiatori
şi militari, vezi, supra, Manifestări cultuale, spectacole, întreceri (Spectacole de gladiatori), IV E2. p. ...;
cf. Anna Ferrari, s. v. Nemesis, în DMGR, p. 583-584.
39
D. M. Pippidi, Stud. ist. rel.2, p. 255.
40
Cf. R. Lattimore, Themes, p. 148: „`O fqonerÒj zwÁj me tÕn ¥qlion œfqase da…mwn”, („Un spirit
invidios pe viaţă m-a lovit şi pe nefericitul de mine”); cf. Anthol. Pal., VII, 328: „¢ll£ se nhlei¾j kaˆ
b£skanoj êlese da…mwn”, („Demonul invidios şi neîndurător te-a răpus”).
41
Cf. D. M. Pippidi, Stud. ist. rel.2, p. 257, nota nr. 31: „e‡kosi plhrèsanta m’ ¢n»rpase toÝj
luk£bantaj da…mwn fqonerÕj patrˆ lipÒnta gÒouj”, („Când am împlinit douăzeci de ani, un geniu
invidios m-a răpit pe mine, lăsând în urmă, tatălui meu numai vaiete”).
37
38
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înainte cu o soţie, dar de lângă ea, m-a smuls un geniu funest…”). În ciuda durerii pe
care i-a pricinuit-o demonul, un defunct mai are încă putere să-i implore mila: „da…mwn,
a„desqhti, kakîn qr»nwn ¢kÒrhte”, (Cat. 29, v. 6: „Demon însetat de bocete funeste,
fie-ţi milă de mine !”).
Epigramele prezentate mai sus ne oferă o imagine a concepţiei populare despre
divinitate în cazul grecilor din Pontul Stâng. De asemenea din epitafuri, rezultă şi atitudinea
lor faţă de zei. În epigramele mai vechi nu se fac referiri la divinitate şi nu se exprimă
direct nemulţumirea oamenilor faţă de nenorocirile aduse de aceasta. Limbajul este reţinut
şi sobru42. Ideea că divinitatea unelteşte împotriva oamenilor şi îi răpeşte dintre semenii
lor apare în epigrafia funerară la sfârşitul epocii elenistice. Aceasta este o imagine nouă
faţă de imaginea mai veche şi totuşi mai ponderată a zeilor invidioşi.
În epigramele din epoca romană este exprimată în mod clar ideea geloziei divine.
Aceste epigrame vor renunţa la sobrietatea de până atunci. Acum apare din ce în ce mai
frecvent intrarea omului în dialog cu divinitatea căreia îi sunt aduse reproşuri şi acuzaţii.
Divinitatea, fie că este vorba de Hades, Moira, Nemesis şi în multe cazuri de spiritele
funeste, este acuzată de cele mai multe ori pentru moartea prematură a copiilor.
Concepţia despre divinitate, aşa cum reiese din epigramele grecilor din Pontul
Stâng, nu se deosebeşte deloc de concepţia generalizată în întreg Orientul elenic. Mai
mult, se poate spune că ideile şi conceptele religiei tradiţionale greceşti au devenit „locuri
comune”, (tÒpoi), în epigramele funerare.
B5. Teme cu caracter specific pentru descrierea morţii
B5.1. Părăsirea luminii soarelui
În epigramele antice sunt folosite diferite exprimări pentru descrierea morţii.
Fantezia spiritului popular s-a dovedit foarte prolifică în acest sens şi a găsit o serie
de expresii metaforice şi eufemistice care vestesc acest din urmă eveniment din viaţa
oamenilor.
O temă foarte des utilizată pentru anunţarea morţii este părăsirea luminii soarelui
de către defunct. Această exprimare este rezultatul unui şir de opoziţii în care viaţa este
prezentată având ca atribute lumina şi strălucirea, în timp ce moartea înseamnă: întuneric,
frig şi tăcere. Aceasta este o reprezentare foarte veche care apare în poemele homerice şi
apoi în tragedia greacă, pe măsură ce se conturează în mentalitatea comună imaginea unei
lumi subpământene întunecoase. La nivelul culturii orale, această reprezentare persistă
până astăzi. (a se vedea descrierea iadului în literatura populară).
Evocarea luminii soarelui înseamnă viaţă şi Homer ilustrează acest fapt prin
cuvintele Penelopei care se interesează de soarta lui Ulise: „e„ dʼ ¥ge moi kaˆ ke‹non
o„zurÕn kat£lexon, / º pou œti zèei kaˆ Ðr´ f£oj ºel…oio, / Ã ½dh tšqnhke kaˆ e„n
ʼA dao dÒmoisi, (Odiseea, IV, vv. 832-834: „Hai povesteşte-mi de acel soţ al meu vrednic
de plâns / oare mai vieţuieşte pe undeva şi încă vede lumina soarelui, / sau a murit şi se
află în lăcaşurile lui Hades.”). La rândul său, Euripide declară prin cuvintele Iphigeniei:
Vezi cele mai vechi epigrame histriene (secolul al IV-lea a. Chr.): Cat. 11 şi Cat. 12; epigrama dedicată
Hedistei (C 11), reprezintă un model de sobrietate; un alt exemplu în acest sens este şi cea mai veche
epigramă din catalogul nostru, (C 6), descoperită la Apollonia.
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„tÕ fîj tÒdʼ ¢nqrèpoisin ¼diston blšpein, / t¦ nšrqe dʼ oÙdšn…”, (Iphigenia din
Aulis, vv. 1250-1251: „A vedea această lumină a zilei, este cel mai plăcut lucru pentru
oameni, / căci sub pământ nu mai există nimic.”).
Lipsa luminii reprezintă trecerea omului în nefiinţă. Acest fapt reiese din cugetarea
lui Achile cu privire la prorocirea morţii lui Patrocle de către mama sa Thetis: „… ka…
(m»thr) moi œeipe / MurmidÒnwn tÕn ¥riston œti zèontoj ™me‹o / cersˆn Ûpo Trèwn
le…yein f£oj ºel…oio”, (Iliada, XVIII, vv. 9-11: „… mama mi-a zis că, / cel mai
voinic mirmidon, când eu voi fi încă pe lume, va părăsi lumina soarelui lovit de mâinile
troienilor”).
Datorită unui asemenea precedent în literatura cultă, era de aşteptat să întâlnim
această temă frecvent exprimată în epitafurile din Pontul Stâng. La Histria citim: „ʼEnq£dʼ
™gë ke‹me klut¾ ʼApf…a te Fil…ppou / pausamšnh biÒtoio f£ouj, ™tîn e‡kosi
Ñktè”43, (Cat. 53, r. 1-5: „Aici odihnesc eu, vestita Apfia, fiica lui Filip, care am încetat
[de a vedea] lumina zilei la vârsta de douăzeci şi opt de ani.”). În două epigrame tomitane
apar aceleaşi exprimări: „ʼIoulianoà pa‹j Ãn kaˆ `Rhge…nhj ʼAg£qandroj / ˜pt¦ kaˆ
dekšthj fîj l…pon ¢el…ou”, (Cat. 25, vv. 1-2: „Eram copil al lui Iulianus şi al reginei,
[eu] Agathandros, [când] am părăsit lumina soarelui, în vârstă de şaptesprezece ani”);
o altă defunctă mărturiseşte: „l/ d ™tîn œlipon f£oj ºel…oio”, (Cat. 44, v. 8: „Am
părăsit lumina soarelui în vârstă de treizeci de ani”). O exprimare similară întâlnim într-o
epigramă descoperită la Odessos: „… e‡koston / z»sasa œtoj biÒtoio ™n cersˆ f…laij
`Uak…nqou / prolipoàsa f£oj”44, (Cat. 31, vv. 7-8: „În al douăzecilea an al vieţii, am
părăsit lumina zilei în braţele iubitoare al lui Hyakinthos”).
B5.2. Firul vieţii
De cele mai multe ori moartea este provocată de către Mo‹rai. Numele Moirai-lor
este asociat foarte adesea în epigrame cu ideea toarcerii firului vieţii. Imaginea toarcerii
firului vieţii de către Moirai are la bază comparaţia existenţei oamenilor cu un fir tors de
către fusul zeiţelor, fir care simbolizează destinul omului pe pământ. Potrivit concepţiei
antice, Moirele muncesc la firul destinului de-a lungul întregii vieţi a omului, care se
prelungeşte atâta vreme cât furca torcătoarelor este garnisită cu lână sau câtă vreme firul
tors nu se rupe. Pentru a întârzia decesul unui muritor ele torc firele cu încetineală; pentru a
grăbi decesul, ele accelerează ritmul fusurilor.45 De obicei Parcele nu atentează la ordinea
morţii natural fixată, însă când se întâmplă asta, moartea respectivului defunct poate fi
socotită prematură. De aceea, această temă apare mai ales în epigramele dedicate copiilor,
a căror moarte apărea dureroasă şi contrară legilor firii. Ideea toarcerii firului vieţii revine
în epigrame în formulări destul de variate, ca de exemplu: „OÛtw g¦r mo‹rai klwstÕn
œqento m…ton”46, („Căci astfel au sortit Moirele răsucirea firului vieţii”).
Cf. R. Lattimore, Themes, p. 162: „oÙte g¦r e„sorÒw lamprÕn f£oj, oÙt’ ™sakoÚw”, („Căci eu nici
nu văd lumina strălucitoare a zilei, nici nu aud nimic”, descoperită la Teos).
44
Ibidem, p. 162 şi urm.: „tetraet¾j ín œlipon ¹l…ou tÕ glukÝ fšngoj”, („În vârstă de patru ani, am
părăsit strălucirea dulce a soarelui”, Larisa); „¼tij œlipe f£oj ™nnša kaˆ dškʼ ™tîn”, („Cea care a părăsit
lumina zilei la nouăsprezece ani”, Teba).
45
P. Roussel, Les fuseaux des Moires în RÉG, 46, 1933, pp.275-276.
46
R. Lattimore, Themes, p. 159, (Attica).
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Însă în unele epigrame, firul tors de către Moire nu apare ca un echivalent al
curgerii vieţii, ci ca un instrument al morţii: „Moir£wn me m…toj pikrÕj ílesen”47,
(„Firul amarnic al Moirelor m-a distrus”) sau „nàn d me Moir£wn m…toj ¼rpase”48,
(„Acum firul Moirelor m-a răpit”).
Aceeaşi descriere a morţii se întâlneşte într-o epigramă de la Callatis: „[EŒj t]
Úmboj dÚo keÚqei „Í ØpÕ nuktˆ kalÚptwn / [n]hdÚoj oÛj ÐmÒqen Mo‹rʼ ™nšqhke l…nwi
”Atropoj”49, (Cat. 19, vv. 1-2: „Un singur mormânt îi ascunde pe doi [fraţi], acoperindu-i
sub o singură noapte; născuţi din acelaşi pântece, pe care Moira Atropos i-a aşezat în
mormânt cu firul ei”).
B5.3. Stingerea vieţii
În epitafurile greceşti există expresii care redau moartea prin imaginea stingerii
vieţii. În aceste cazuri, verbul sbšnnumi cu sensul de a se stinge din viaţă, a se prăpădi,
este utilizat foarte adesea în relaţie directă cu personajul sau cu viaţa care s-a stins, ca în
următorul exemplu: „™sbšsqhn dʼ ˜ptakaieikosšthj”50, („s-a stins [din viaţă] în vârstă
de douăzeci şi şapte de ani”).
Uneori este menţionat în epigrame agentul morţii, de cele mai multe ori o divinitate,
care stinge din viaţă pe defunct; este sugestivă în acest sens exprimarea unei epigrame din
Odessos: „”A(r)t(i) me geuomšnan glukeroà b…otou kat¦ dîma / ¢ndrÕj kour…diou
Mo…rh [s]bšse çkÚmoroj d …”, (Cat. 49, vv. 1-2: „Tocmai când urma ca eu să gust din
plăcerea unei vieţi agreabile în casa soţului meu legitim, Moira cea nemiloasă m-a stins
din viaţă”).
În această serie de metafore se înscrie un vers dintr-o epigramă callatiană care
redă moartea prin imaginea stingerii numelor defuncţilor, variantă care nu a mai fost
întâlnită în alte epitafuri: „OÜnomʼ ʼApollènioj patrÕj fšrw, Öj d tÕ p£ppou / k‹no
Menekr£teoj: œzbese dʼ ¢mfÒtera:”, (Cat. 19, vv. 5-6: „Eu port numele tatălui meu
Apollonios, fratele meu, pe cel al bunicului Menekrates; cele două nume sunt stinse”). Dat
fiind faptul că Apollonios şi Menekrates, purtau numele tatălui, respectiv al bunicului lor,
expresia œzbese dʼ ¢mfÒtera (ÑnÒmata) sugerează faptul că aceşti doi tineri erau ultimii
reprezentanţi ai familiei şi că moartea lor prematură, înainte de a fi avut urmaşi, însemna
stingerea descendenţei familiei în care numele Apollonios şi Menekrates erau transmise
în mod tradiţional din tată în fiu51.
B5.4. Sufletul părăseşte trupul
Într-o epigramă descoperită la Histria moartea este descrisă printr-o expresie
singulară în epigrafia Pontului Stâng. Defunctul, probabil un roman pe nume Sextus,
mărturiseşte: „Ge…nato de‹a KÒrinqoj, ™tîn dek£daj d bièsaj / ˜pt¦ f…lhj ¢lÒcou
Ibidem, (epigramă descoperită la Amorgos).
GVI 672, v. 5.
49
Ibidem, 2024, vv. 1-2: „˜ndekašth t£foj me OÙaler…ou patrÒj / OÙalšrion ‡scei tl»mosin Moirîn
l…noij”, („În vârstă de unsprezece ani, mormântul tatălui meu Valerius, mă reţine pe mine Valerius, datorită
firelor nenorocite ale Moirelor”, epigramă din Thasos, secolul I-II p. Chr.).
50
Etienne Bernand, Inscriptions metriques de l’Egypte greco-romaine. Recherches sur la poesie
epigrammatique des Grecs en Egypte, Paris, 1969, p. 80, nr. 11, v. 2.
51
Alexandra Ştefan, Epigramă funerară din Callatis, în „Pontica”, VII, 1974, p. 48.
47
48
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™nˆ ce…lesi k£llipon Ãtor”, (Cat. 22, vv. 2-3: „Dumnezeiescul Corint mi-a dat viaţă şi,
după ce am trăi de şapte ori câte zece ani, lăsatu-mi-am suflarea pe buzele soţiei iubite).
Asimilarea sufletului cu o suflare care pătrunde în trupul omului la naştere şi iese de aici
pe gură în momentul decesului, este prezentă în mentalitatea grecilor şi romanilor. În
acest caz trupul este perceput ca o închisoare a sufletului52. Imaginea defunctului care
îşi lasă sufletul pe buzele soţiei poate fi pusă în relaţie cu o credinţă orfico-pitagoreică,
potrivit căreia sufletul părăsea trupul la moarte şi trebuia cules de o rudă de pe buzele
muribundului pentru a-l împiedica să rătăcească în univers53. Convingerea că sufletul nu este
altceva decât o suflare, a perpetuat şi la Roma obiceiul de a da sărutul suprem unui muribund
cu scopul de a-i culege sufletul de pe buze şi de a-l împiedica să se înalţe în atmosferă.
B5.5. Somnul morţii
În unele epigrame moartea este descrisă ca un somn adânc. Moartea este asociată cu
somnul încă din poemele homerice (Homer, Iliada, XI, 241; XIV, v. 481-482). În mitologia
greacă „Moartea” (Q£natoj) şi „Somnul” (“Upnoj) erau personificate, întruchipând doi
zei, consideraţi fraţi gemeni şi fii ai Nopţii (NÚx)54. Platon concepea moartea ca un somn
lipsit de dureri şi tulburare, o stare de toropeală în care orice senzaţie este suprimată;
concepţia platoniciană s-a transmis ulterior în literatura cultă, devenind un „loc comun”
în epigramele funerare55.
Începând din epoca elenistică, ideea de moarte concepută ca somn a cunoscut o
largă răspândire. Această temă este valorificată din plin în epigrama cultă a lui Calimah:
„TÍde S£wn Ð D…kwnoj ʼAk£nqioj ƒerÕn Ûpnon koim©tai”56, („În acest loc, Saon, fiul
lui Dikon din Akanthios, doarme un somn sfânt”).
În epitafurile funerare tema morţii descrisă ca un somn apare mai ales în epoca
romană. În epitaful Popiliei descoperit la Roma citim: „kaˆ lšge Popil…hn eÛdein, ¥ner:
oÙ qemitÕn / qn»skein toÝj ¢gaqoÝj, ¢llʼ Ûpnon ¹dÚn œcein”57, („Şi îndeamn-o
iubitule pe Popilia să doarmă. Căci nu se cuvine ca cei buni să moară, ci să aibă un somn
plăcut”). Aceeaşi temă o întâlnim într-o epigramă de la Tomis: „“Esthken m n ”Erwj
eÛdwn Ûpnon”, (Cat. 33, vv. 1-2: „Aici se află Eros, dormindu-şi somnul [de veci]”).
Moartea privită ca somn sugerează ideea de odihnă a trupului şi de necesitate a
înmormântării prin crearea unui lăcaş al repausului absolut58. De aceea, am putea lega
de tema prezentată mai sus de tema descrierii morţii ca odihnă de veci, prezentă într-o
epigramă de la Odessos: „KÚdima tškna lipën ½luqon e„j ¥nesin”, (Cat. 48, v. 8:
Cf. R. Lattimore, Themes, p. 29: „ʼEnq£de ʼAkule‹non kaˆ toàde Teim[…h]n sunÒmeunon / ga‹a f…
lh katšcei yucÁj ¢pop[t]amšnhj”, („Aici pământul lor iubit îi reţine pe Akulinus şi pe soţia sa Teimias;
fiindcă sufletul fiecăruia dintre ei a zburat departe”); „œklipe kaˆ yuc¦ sîma sÕn ¢nt…palon”, („Şi
sufletul tău a părăsit trupul tău duşman”).
53
Fr. Cumont, Lux Perpetua, Paris, Libraire orientaliste Paul Geuthner, 1949, p. 78; pitagoreicii credeau că
atmosfera este plină de sufletele defuncţilor care pluteau aici nestingherite, făcându-şi simţită prezenţa lor
faţă de cei în viaţă.
54
Anna Ferrari, s. v. Moartea şi s. v. Somnul, în DMGR, p. 565 şi 777.
55
Fr. Cumont, Symbolisme, p. 360-361.
56
Vezi, Anthol. Pal., VII, 451; Calimah (315/310-246 a. Chr.) este creatorul poeziei epigramatice culte.
57
GVI 647, vv. 7-8, (secolul I-II p. Chr., Roma); cf. R. Lattimore, Themes, p. 164.
58
Mariana Băluţă-Skultety, op. cit., (vezi, supra, p. ... , nota ...), p. 56.
52
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„Lăsând în urma mea copii faimoşi, am plecat la odihna de veci”). Liniştea morţii înseamnă
suprimarea durerilor şi eliberarea de toate grijile lumeşti59. Prin moarte, defunctul se
retrage într-un loc al odihnei veşnice de unde nu există posibilitate de întoarcere: „kaˆ Ð
pat»r mou Ð glukÝj qrhne‹ / Óti ïde pšfeuga”, (Cat. 44, v. 14: „Şi iubitul meu tată
plânge că m-am retras aici”).
B5.6. Moartea descrisă ca ieşire din realitate
Moartea reprezintă ieşirea din realitate şi trecerea în eternitate. Această idee
este exprimată în epigrame prin comparaţia trupului defunctului cu o piatră înţepenită,
comparaţie ce sugerează imaginea nemişcării trupului, a lipsei de comunicare cu lumea
înconjurătoare. Această temă apare încă din secolul al VI-lea a. Chr. la Theognis: „œnerqen
gÁj Ñlšsaj yuc¾n ke‹somai éste l…qoj / ¥fqoggoj, le…yw dʼ ™ratÕn f£oj ºel…
oio”60, („Voi zace în pământ, de vreme ce-am pierit/ Precum o piatra fără de glas, voi
părăsi lumina încântătoare a soarelui”).
Ideea nemişcării trupului şi a lipsei de comunicare cu realitatea încojurătoare sunt
exprimate într-o epigramă tomitană: „¢llʼ Ð qanën ke‹tai ped…w l…qoj oŒa pephgèj,
/ e„cèrwn ¡palîn s£rkaj ¢posked£saj:”61, (Cat. 33, vv. 3-4: „Cel mort zace precum
o piatră înţepenită în mijlocul câmpului/ Împrăştiind carnea sa în pământul proaspăt”).
Câmpia întinsă reprezintă universalitatea şi în mijlocul ei se află un punct, piatra de
mormânt care nu are personalitate.
Fr. Cumont, Symbolisme, p. 358.
Theognis, fr. 13/156, vv 1-3.
61
Cf. R. Lattimore, Themes, p. 174: „™rhma…h dʼ ™pˆ tÚmbwi / st»somai ¢ntˆ kÒrhj dakruÒessa l…qoj”,
(„Voi sta părăsită în mormânt, o piatră înlăcrimată în locul unei fete”, descoperită la Synnada).
59
60
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Într-o epigramă de la Callatis defunctul imploră compasiune din partea celor
aflaţi în viaţă: „DionÚsioj Poseidwn[…ou] / [D]šrkeo t¾n ¢gšgwnon ™mš, xšne, dšrkeo
p[štran], / æj ™pikèkutoj ke‹mai ™pˆ <s>pil£di”62, (Cat. 46, vv.. 1-3: „Dionysios, fiul
lui Poseidonios, priveşte-mă pe mine, piatră fără glas, străine, priveşte-mă cum bocesc, eu
zac pe această stâncă”).
B5.7. Moartea descrisă ca achitarea unei datorii
În epitafurile greceşti moartea este văzută câteodată ca plata unei datorii. Potrivit
concepţiei antice, viaţa nu ne este dată pentru a o păstra, ci doar ca un împrumut vremelnic
care trebuie achitat odată cu trecerea în nefiinţă. Această idee a fost exprimată sugestiv de
către Simonide: „qan£tJ p£ntej Ñfe…lomeqa”63, („Toţi suntem datori cu o moarte”) şi
dezvoltată într-un mod admirabil de către Euripide într-un vers sugestiv pentru pesimismul
religiei greceşti, care încă îşi păstrează actualitatea: „Broto‹j ¤pasi katqane‹n Ñfe…
letai / koÙk ™stˆ qnhtîn Óstij ™xep…statai / t¾n aÜrion mšllousan e„ bièsetai”,
(Euripide, Alcesta, vv. 782-785: „Toţi muritorii sunt datori cu o moarte. Nimeni nu poate
şti dacă va trăi în ziua ce urmează”).
În Pontul Stâng ideea morţii văzută ca achitarea unei datorii a defunctului, apare
într-o epigramă târzie de la Tomis: „æj kr…sij ™[stˆ] f…loi mou ∙htÕ[n] / cre[ë]n
¢pštisa”64, (Cat. 67, v. 5: „După cum este hotărârea destinului, dragii mei, mi-am plătit
soarta ce-mi era cuvenită”).
B5.8. Calea vieţii
Altă imagine care apare în epigrame este comparaţia vieţii cu o călătorie de-a
lungul unui drum care duce spre moarte. Străbaterea acestui drum este destinată tuturor
muritorilor: „t¦n zwo‹j o mon Ñfeilomšnan”65, („drumul destinat tuturor celor vii”).
În acest caz, moartea reprezintă ultimul popas al călătoriei defunctului, înainte ca el să
părăsească lumea celor vii.
Această temă apare foarte de timpuriu în epigrafia Pontului Stâng. Epigramele
mai vechi insistă asupra sfârşitului călătoriei defunctului, precum este cazul unui epitaf
din Apollonia Pontica: „[ʼEnq£dʼ ʼA]nax£ndro DeinÁ[j d]okimètatoj ¢stîg / ke[‹ma]i
¢mèmhto[j t]šrma la[c]ën qan£to”, (Cat. 6: „Aici zace Deines, fiul lui Anaxandros, cel
mai stimat dintre cetăţeni, fără cusur, aflându-şi sfârşitul prin moarte”). Aceeaşi exprimare
cu accentul pus pe moarte, socotită ca sfârşit al călătoriei defunctului, este întâlnită într-o
epigramă callatiană: „[o„ktis]£tw pinutÕn Nikom»dea QeÒfrono[j uƒÕn] / [oÛne]eken
˜xašthj tšrma ™kÚrhse b…ou”, (Cat. 16, vv. 3-4: „Să-l compătimească pe înţeleptul
62
Epigrama callatiană poate fi comparată cu: „t¾n kuanîpin Moàsan, ¢hdÒna t¾n mel…ghrun / le…toj
Ódʼ ™xap…nhj tÚmboj ¥naudon œcei, / kaˆ ke‹tai l…qoj ìj ¹ p£nsofoj, ¹ per…bwtoj”, („Muză cu ochii
întunecaţi, privighetoare cu voce dulce, e dintr-o dată redusă la tăcere în acest mormânt. Ea, pricepută în
toate lucrurile şi celebrată, zace ca o piatră”, descoperită la Roma), vezi R. Lattimore, Themes, p. 175.
63
Ibidem, p. 170.
64
Tema este formulată cu diferite variaţii şi în alte epigrame, cf. R. Lattimore, Themes, p. 170: „tÕ tšloj
¢pšdwka”, („Mi-am plătit taxa”) sau „’W p£ter, e‡ me poqe‹j, meqadoà tÁj lÚphj, ƒketeÚw. / ∙htÕn g¦r
d£noj Ãn toàqʼ Óper e da f£oj”, („Tată, dacă îţi este dor de mine, te rog să-ţi laşi la o parte durerea; pentru
că acesta a fost un împrumut de care am ştiut din ziua în care am văzut pentru prima oară lumina zilei.”).
65
Ibidem, p. 169.
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Nikomedes, fiul lui Theophron, căci în vârstă de şase ani, el şi-a găsit sfârşitul vieţii”).
Imaginea străbaterii drumului vieţii se întregeşte în inscripţiile epocii romane
care pun mai degrabă în lumină parcurgerea drumului vieţii către moarte decât sfârşitul
călătoriei defunctului. În acest sens exprimările sunt foarte variate: „pent»kontʼ ™tšwn
™xanÚsaj b…oton / k£tqanon dʼ ésper œcei p©sin tÕ peprwmšnon / ™lqe‹n, (Cat. 59,
v.5: „În vârstă de cincizeci de ani, ajungând la capătul vieţii, am murit, aşa cum trebuie
să sosească tuturor sorocul”); în finalul unui epitaf de la Histria găsim următoarea urare
adresată celor vii: „Ca…rete Ósoi tÕ zÁn biÒtou parodeutʼ ¢lÚpwj”66, (Cat. 53, r. 15-17:
„Să fiţi fericiţi toţi câţi treceţi fără supărare pe căile vieţii”).
B6. Atitudinea în faţa morţii
În general moartea provoacă tristeţe şi durere în sufletele celor vii. Jalea este cu
atât mai mare când este vorba de moartea prematură a copiilor. De asemenea moartea
violentă sau departe de casă, astfel încât să nu existe posibilitatea celebrării funeraliilor şi
înmormântării defunctului, sporeau suferinţele supravieţuitorilor.
B6.1. Lacrimile aduse ca prinos mortului
Epigramele evocă manifestarea largă a durerii celor vii faţă de moartea semenilor
lor prin descrierea lacrimilor şi bocetelor. Tema lacrimilor aduse ca prinos mortului este
foarte veche. Deşi, de factură populară, acest topos a câştigat o subliniere în plus datorită
prezenţei sale în literatura cultă. Evocarea în epitafuri a lacrimilor vărsate pentru defunct
de către rudele sale ne amintesc de bocetele homerice şi de lamentaţiile tragediilor
greceşti67. De altfel, este posibil ca poeziile scrise pe morminte să nu fie altceva decât
cântece de jale, (qrÁnoi), rostite de către o persoană apropiată defuncţilor, cu ocazia
înmormântării lor.
Într-o epigramă de la Callatis, defunctul cere compasiune din partea celor vii,
rugându-i totodată pe un ton imperativ: „M¾ tij ¢d£krutoj par…tw tÒde s©ma neo‹o”,
(Cat. 16, v. 1: „Nimeni să nu treacă fără [a vărsa] lacrimi pe lângă acest mormânt al unui
tânăr”). În general, moartea prematură a copiilor este un motiv de profundă durere pentru
părinţi care îi jelesc neîncetat: „[m»t]hr dʼ e„n o‡koij a<„>eˆ nša kwkÚosa / […] poqšei
pa‹da katafq…menon”68, (Cat. 46, vv. 6-7: „Tănăra mamă îl jeleşte fără încetare în casă
şi îl regretă pe copilul ei răposat”). O epigramă de la Tomis evocă, alături de lamentaţii,
cântecele de jale rostite de părinţi la moartea copiilor: uƒÕj ™gë patrˆ moà[noj œhn kaˆ
mhtrˆ mou…. / oŒj ba[r]Ý pšnqoj [œqhka katafq…menoj prÕ g£moio: / kaˆ kommo‹j
l[ugro‹j ¢podÚrontai sunÒmaimon: / ZmÚrnhj g¦r k[aˆ ™moà fqimšnwn le…pontai
œrhmoi”, (Cat. 38, r. 3-8: „Am fost singurul fiul al tatălui şi al mamei mele, cărora le-am
adus o grea durere, murind înainte de căsătorie. Şi ei plâng cu cântece de doliu triste, pe
sora mea. Căci murind Zmyrne şi eu, ei rămân singuri”).
66
Ibidem, p. 169: „e‡kosi g¦r pšnte mÒnou[j] luk£bantaj ÐdeÚsaj”, („Căci el nu a călătorit decât
douăzeci şi cinci de ani”, epigramă târzie descoperită lângă Teos).
67
Ibidem, p. 178.
68
Ibidem, p. 180: „d£krua m n m»thr ce[à]en medewd…si NÚmfaij / mnhsqe‹sʼ ™m masto‹j æj sʼ œtref’
¹ melša”, („Mama ta a vărsat lacrimi în faţa Nimfelor protectoare, amintindu-şi că te-a hrănit în zadar la
sânii ei”); de asemenea, vezi în completare la această temă, infra, Copiii îngropaţi de părinţi, V C6.4., p. 172.
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De aceeaşi compasiune au parte şi cei care se sting din viaţă la vârste mai înaintate,
cum este cazul unei defuncte din Tomis, care mărturiseşte: „Pšrinqoj gamšthj zÁ moi
kaˆ lšpta me kla…ei / kaˆ Ð pat¾r mou Ð glukÝj qrhne‹ Óti ïde pšfeuga”, (Cat. 44,
vv. 13-14: „Perintos, soţul meu trăieşte şi mă plânge cu glas stins. La fel bunul meu tată
plânge că m-am retras aici”).
B6.2. Proteste împotriva destinului
Lamentaţiile iau frecvent forma unui protest indignat împotriva puterii morţii.
Câteodată protestul celor vii nu este adresat unei divinităţi anume, ci este general: „ð FqÒnʼ
™paidšsqhti: kaloˆ qnÇskousi prÕ murîn / tîn d kakîn a„e…. pšnqoj ¢postršfete,
ca‹re”69, (Cat. 30, vv. 5-6: „Invidie să-ţi fie ruşine; căci cei buni mor întotdeauna înaintea
celor răi. Alungaţi doliul! Salutare!”).
În cazul Moirelor, care provoacă moartea prematură a defuncţilor, protestele iau
de cele mai multe ori forma unor reproşuri şi acuzaţii directe, mai ales în inscripţiile din
epoca romană70.
În registrul superior al unei stele funerare descoperită la Tomis se remarcă existenţa
unui fragment de relief (bust feminin fără grumaz şi fără cap), sub care, încadrată între
două palme deschise, cu degetele răsfirate şi cu podul îndreptat spre privitor, se citeşte
invocaţia către zeii subpământeni: „“Hrwsi / cqon…oij”; epitaful propriu-zis, situat în
registrul inferior al stelei, conţine o dedicaţie a unui părinte (Asklepiades) pentru cei doi
copii ai săi morţi prematur (Flavia Aquilina şi Iulius Augurinus) (ISM II 173[9]).
În cazul de faţă mai sugestivă pentru studiul nostru este reprezentarea celor două
mâini cu palmele deschise, îndreptate înainte către cel care priveşte, căreia de-a lungul
timpului i-au fost date mai multe interpretări. Cea mai apropiată de adevăr este interpretarea
conform căreia palmele săpate pe stelă simbolizează un protest împotriva unei divinităţi
răufăcătoare care se face vinovată atât pentru durerea părintelui Asclepiades, cât mai ales
pentru soarta vitregă ce le-a fost hărăzită celor doi fii ai săi71. Sub chipul divinităţii care a
provocat moartea prematură a celor doi copii se pot ascunde: fie un spirit funest, ucigaş al
copiilor72, fie nişte zei vrăjmaşi, concepuţi ca întruchipări ale puterilor Răului73. Această
interpretare a simbolului palmelor înălţate de la Tomis îşi găseşte ecoul în numeroase
inscripţii din epoca romană în care sunt exprimate proteste făţişe împotriva divinităţilor,
fie că este vorba de Moire, demoni răuvoitori, Hades, Nemesis sau alţi zei, de multe ori
nenumiţi; în toate aceste cazuri protestele îmbracă caracterul unor strigăte pline de revoltă
la adresa unei sorţi nemiloase.
B6.3. Moartea prematură
Viaţa întreruptă înainte de vreme, în cazul tinerilor morţi prematur, este deseori
plânsă în epigrame; şi asta pentru că grecii concepeau existenţa omului ca fiind nu atât
Ibidem, p. 183: „ð qnhtîn Ñl…goj te b…oj kaˆ ¥feuktoj ¢n£gkh / æj me t£coj biÒtou nÒsfise kaˆ
gamštou”, („O viaţă scurtă şi destin ineluctabil al muritorilor, cât de repede m-ai îndepărtat de viaţă şi de lângă
soţul meu”, descoperită la Napoli şi dedicată unei fete de douăzeci şi patru de ani, secolul II p. Chr.).
70
Vezi, supra, Cauzele morţii, (Moira), V C4.2.2., p. 160 şi urm..
71
Vezi, D. M. Pippidi, Stud. ist. rel.2, p. 258-259.
72
Vezi, infra, p. 166-167.
73
Cf. D. M. Pippidi, Stud. ist. rel.2, p. 253-254.
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însumarea unui număr de ani, cât mai ales atingerea unor scopuri şi îndeplinirea unor
datorii faţă de concetăţeni şi familie. În general pieirea tinerilor era dureros resimţită şi
socotită contrară ordinii naturii. Mai mult de jumătate din epigramele studiate, care provin
din Pontul Stâng, le sunt dedicate tinerilor defuncţi care pot fi încadraţi în categoria aşa
numiţilor ¥wroi q£natoi74. Termenul ¥wroj apare într-o epigramă timpurie de la Olbia,
în forma derivată ¥nwroj; avem de-a face în acest caz cu cea mai veche epigramă din
Pontul Stâng care face aluzie la moartea prematură a unui copil: „ʼWp…kratej, mnhme‹on
œceij / pa‹j ʼIsokr£teoj tÚmbog kaˆ st»lhn / mn»ma te ¥nwroj ™èn”, (Cat. 7: „O
Epikrates, tu fiul lui Isokrates, lovit de o moarte prematură, ai un monument, o movilă, o
stelă şi un mormânt”).
Tema absurdităţii pieirii unui tânăr
este evocată într-o altă epigramă timpurie,
de data aceasta de la Histria; este vorba
de epigrama dedicată unei tinere fete,
pe nume Hediste: T…j qn[htîn krad…hj
oÛtwj ™kÚ]rhsen / ¢no…ktou, Óstij ¨[n]
/ oÙk ™pˆ so…, parqšne, d£kru [cšoi] /
¿ k£llei kÒsmwi te molousʼ ¢e… [™l]
p…da / dÒxhj, `Hd…sth prÕ g£mw[n]
êlesaj ¹lik…an”, (Cat. 11: „Care dintre
muritori a avut parte de o inimă atât de
nemiloasă încât să nu verse lacrimi pentru
soarta ta, fecioară ! Tu care prin frumuseţe
şi cuminţenie îndreptăţeai atâtea nădejdi, Hediste, ţi-ai prăpădit tinereţea înainte de de a fi
atins vremea nuntirii”). Lamentaţia din primele două versuri, plină de indignare, acuză nu
atât moartea în sine, cât absurditatea pieirii Hedistei.
B6.4. Copiii îngropaţi de părinţi
Regretul vieţii întrerupte înainte de vreme a fost de nenumărate ori exprimat în
poezia funerară veche, ca de pildă în versurile următoare: „oÙ tÒ qane‹n ¢lgeinÒn, Óper
kaˆ p©sin prÒkeitai, / ¢ll¦ prˆn ¹lik…hj kaˆ gonšwn prÒteron”75, („Nu sfârşitul vieţii
e dureros, de vreme ce asta-i soarta fiecăruia, ci moartea timpurie şi înaintea părinţilor”).
Aşadar, moartea copiilor este cu atât mai dureroasă, când survine înaintea morţii părinţilor.
Motivul morţii premature este asociat în epigramele Pontului Stâng cu motivul copilului
În traducere „loviţi de o moarte prematură”; ¥wroj, cu sensul de „care nu este încă copt” sau „care nu
a ajuns la maturitate” este echivalentul latinescului immaturus, (cf. immatura mors, moarte prematură) şi
apare numai în epigramele din Orientul elenic; adjectivul ¥wroj a devenit atât în proză, cât şi în epigramele
funerare, un termen tehnic pentru a desemna moartea înainte de vreme; ¥wroj este, de fapt, forma negativă
derivată de la éra care, în multiplele sale semnificaţii, desemnează şi punctul culminant al anului, mai cu
seamă primăvara şi vara când natura se trezeşte la viaţă şi totul înfloreşte. Transpusă asupra vieţii omeneşti,
al cărei curs a fost comparat cu acela al anului, éra indică perioada de înflorire şi maturitate a omului,
(¢km»). De aceea, în unele inscripţii éra are sensul de înflorire, floarea vieţii sau primăvara vieţii. Se
considera că éra în viaţa omului, începea cu pubertatea şi se sfârşea cu căsătoria (g£moj), vezi Em. Popescu, op.
cit., (vezi, supra, p. 161, nota 33), p. 86; vezi, de asemenea, P. Chantraine, s. v. éra, în DÉ, IV, p. ...
75
R. Lattimore, Themes, p. 184; cf. GVI 1663; cf. D. M. Pippidi, Stud. ist. rel.2, p. 250.
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văzut ca speranţă a părinţilor la bătrâneţe: „mÚrontai dš gone‹ej Øpʼ ¥[lg]esin e„j
spodi¾n g£r / ™xšcean moÚnhn front…da ghrokÒmon”, ( Cat. 20, vv. 7-8: „Părinţii te
plâng cu lacrimi, căci în cenuşă li s-a spulberat singura lor nădejde a bătrâneţii”).
În aceste cazuri jalea părinţilor trebuie înţeleasă ca amplificată de faptul că,
împotriva unei desfăşurări normale a lucrurilor, copiii i-au precedat în privinţa morţii.
De pildă, într-o epigramă de la Callatis moartea a doi copii a pricinuit părinţilor o durere
profundă: „do…oisin genštaij pšnqoj ¥laston œcin” (Cat. 19, r. 4). În general, în
epigramele funerare dedicate copiilor, părinţii îşi dau frâu liber lacrimilor şi bocetelor, ca
de exemplu: „AÙt£ toi f[q]imšnwi m£thr ™pˆ d£kru cšas[a] / Matr…ca aÙcmhr¦n
¢mf[i]t£nusse kÒnin ¹rèion / … oÙd pat¾r ¥klauston œcei b…on `Hrakle…daj, / [m]
akr¦ d kwkÚei se‹o katafqimšnou”, (Cat. 17, vv. 1-3 şi 5-6: „Însăşi mama, Matricha,
vărsând lacrimi pentru cel mort, ţi-a ridicat mormântul în pulberea uscată… Nici tatăl
Herakleides n-a avut parte de o viaţă fără lacrimi; el te-a jelit foarte mult pe tine de vreme
ce te-ai prăpădit”).
B6.5. Moartea înainte de căsătorie
Moartea unui tânăr înainte de căsătorie accentuează jalea părinţilor şi rudelor sale.
Această temă apare frecvent în tragedie. Antigona lui Sophokles se lamentează, zicând:
„¢ll¦ mʼ Ð pagko…taj “Aidaj zîsan ¥gei t¦n ʼAcšrontoj ¢kt£n, oÜqʼ Ømena…wn
œgklhron, oÙtʼ ™pinÚmfeiÒj pè mš tij Ûmnoj Ûmnhsen, ¢llʼ ʼAcšronti numfeÚsw”76,
(Sophokles, Antigona, vv. 810-813: „Însă Hades care pe toţi îi adoarme, mă conduce pe
mine, care sunt vie, pe ţărmul Acheronului, nici n-am avut parte de căsătorie, nici cântecul
de nuntă nu mi-a fost cântat, însă mă voi căsători cu Acheronul”).
Tema apare în epigrama Hedistei comentată adineauri77. De asemenea, motivul
mortului nenuntit cu metonimiile ce trimit la cortegiul nupţial este exprimat în epigrama
lui Meidias care moare la Kyzikos: „… gone‹ej … / oÙdʼ ™pˆ numfid…oij qalameÚmasi
d´daj ¢n£yai / œfqasan: « tšknwn ™lpˆj Øphnšmioj”78, (Cat 20, vv. 9-10: „Părinţii
… nici n-au apucat să-ţi aprindă făclii în camerele de nuntă, o copilul nostru, speranţă
trecătoare ca vântul !”).
B6.6. Floarea vieţii
Câteva consideraţii cu privire la perifrazele utilizate pentru a sugera tinereţea
defuncţilor morţi înainte de vreme, sunt potrivite în încheierea studiului morţii premature.
De obicei despre aceşti tineri se spune că mor „în floarea tinereţii.” Într-un epitaf
olbian analizat mai sus, tânăra Parthenis mărturisea că s-a stins din viaţă „fără a atinge
desăvârşirea înfloririi sale”, (Cat. 8, v. 3: „oÙdʼ ¢ret©j éraj ™pˆ tšrma moloàsa”). În
epigrama dedicată tânărului Meidias, la Histria, tinereţea defunctului este sugerată prin
expresia: „aurora vieţii tale”: „PatrÕj ʼArista…ou gšnoj aÙxhsont£ sʼ ™pʼ ºo‹ / ºlp…
samhn p£trhi kàdoj ™leusÒmenon”, (Cat. 20, vv. 1-2: „Am sperat că tu, în aurora vieţii
Ibidem, p. 192.
Vezi, supra, Moartea prematură, V B6.3., p. 171.
78
Cf. Etienne Bernand, op. cit., (vezi, supra, p. 166, nota 49), p. 116, nr. 22, v. 8: „½gagen e„j “Aidhn
q£natoj m¾ d®daj „doàsan numfid…aj”, („Moartea a condus-o în Hades, fără ca ea să-şi vadă făcliile de
nuntă”); tema mortului nenuntit este exprimată prin numeroase expresii şi în alte epigrame din catalog:
qal£mwn ¢mÚhtoj, (Cat. 29, v. 4), katafq…menoj prÕ g£moio, (Cat. 38, v. 6).
76
77
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tale, vei spori neamul tatălui tău Aristaios”).
Deplina maturizare a tinerilor defuncţi este exprimată în mod obişnuit în epigrame
prin termenii: ¼bh, ¹lik…a şi ¢km». Într-o epigramă de la Tomis, se spune despre un tânăr
defunct că a pierit „în floarea tinereţii sale”, ucis de un spirit rău: „… da…mwn kakÕj …
kl£ssaj ¼bhj nšon ¥nqoj”79, (Cat. 40, v. 4: „un spirit rău … rupând floarea fragedă a
tinereţii sale”). Acelaşi termen este utilizat pentru a exprima vârsta fragedă a defunctului
într-o epigramă de la Mesambria: „m£thr … Matr…ca … a„ax£sa te¦n polu»raton
¼ban / [¿]n l…pej e„kostîi lanpomšnan œtei”, (C 17, vv. 3-4: „Mama… Matricha…
jelind vigoarea încântătoare a tinereţii tale, pe care ai părăsit-o în plină strălucire, în al
douăzecilea an al vieţii”). Într-o altă epigramă tomitană târzie defunctul mărturiseşte:
„cre[ë]n ¢pštisa pr…n [me] mole‹n mštron ¹lik…hj kaˆ e„j ¥ndraj ¹kšsqai”80, (C 67,
vv. 5-6: „Mi-am plătit soarta ce-mi era cuvenită, înainte de a atinge vigoarea tinereţii şi de
a intra în rândul bărbaţilor”).
Tinerii morţi prematur sunt denumiţi în epigrame printr-o serie de termeni
specifici care sugerează vârsta lor fragedă. În cazul băieţilor apar cuvintele: pa‹j, tutqÒj,
n»pioj, bršfoj (Cat. 44, v. 3 şi 12; Cat. 67, v. 6)81. Fetele sunt menţionate prin cuvintele:
parqšnoj, nÚmfh, kÒrh (Cat. 11, v. 2; Cat. 14, v. 1)82.
Tinereţea defunctului este uneori sugerată în inscripţii prin semnul apariţiei primei
bărbi care marca nu numai dobândirea maturităţii din punct de vedere fizic, dar şi realizarea
deplină a individului şi integrarea lui în societate; tânărul era capabil de acum înainte să
înfrunte singur dificultăţile vieţii.
Tema apariţiei primei bărbi, ca semn al tinereţii fragede, apare într-o epigramă
de la Callatis dedicată unor tineri morţi înainte de vreme: „ Mo‹rʼ ™nšqhke l…nwi / [”A]
tropoj, Ön m n ¥kouron, Øf»lika toudʼ ›teron me”83, (Cat. 19, r. 2-3: „Moira Atropos
i-a aşezat cu firul său în mormânt, pe unul încă imberb, pe celălalt [pe mine], mai tânăr
decât el”).
B6.7. Moartea survenită departe de casă
Moartea care survine departe de casă, de pământul natal, le pricinuieşte o durere
profundă rudelor defunctului. Jalea rudelor celui decedat este accentuată de faptul că ele
nu-i pot oferi acestuia o înmormântare decentă. Această temă apare în epigrama dedicată
tânărului histrian Meidias, care moare la Kyzikos unde se afla la studii: „¥rti g¦r
eÙxunštouj se dahmosÚnaj meqšponta / Kuzz…kou, ¿n ™pÒqeij gÁ l£cen çkÚmoron,
Cf. R. Lattimore, Themes, p. 195: „Nhp…a ™oàsʼ œqanon kaˆ oÙ l£[b]on ¥nqoj ™tʼ ¼baj”, („Am murit,
fiind copil şi încă nu am atins floarea tinereţii.”); „¼bhj g¦r soi ¢pèleto f…ltaton ¥nqoj”, („Căci a pierit
floarea iubită a tinereţii tale”, descoperită la Roma).
80
Ibidem, p. 195: „¹lik…hj ™ratÁj g¦r ¢f»rpasen ¥nqoj ¥riston”, („Căci [moartea] a smuls cea mai
frumoasă floare a scumpei tale tinereţi, descoperită la Galatia, secolul III p. Chr.).
81
Cf. W. Peek, Griechische Epigramme aus Rumänien în StCl, VI, 1964, p.132, nr. 23, v. 1.
82
Ibidem.
83
Cf. D. M. Pippidi, Stud. ist. rel.2, p. 256: „”Arti genei£zont£ m[e Ð] b£skanoj Èr[p]a[se] da…mwn, / Ñ[gd]
wkaid[ekš]t[hj] [œstic]on e„j ʼA[…]dhn”, („Tocmai când îmi dădeau tuleiele, m-a răpit demonul invidios:
abia de optsprezece ani am şi coborât în Hades”, descoperită la Apameeea Bithyniei); cf. R. Lattimore,
Themes, p. 197: „oÜpw gšneion œkeira, oÙk ™n qal£moij stšfoj œsca”, („Nu mi-am tăiat niciodată
barba, nici nu am fost primit în camera nupţială”).
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Meid…a … p©sin ¢nei£wn k£llipej o„ktrÕn ¥coj”, (Cat. 20, vv. 3-6: „Căci tocmai
pe când urmăreai cunoştinţe temeinice, te-a răpus prea devreme pământul Cyzicului pe
care l-ai dorit, Meidias … şi părăsindu-i pe toţi ne-ai lăsat nouă o durere amară”). Un
tânăr defunct din Tomis, foarte probabil efeb, moare la Smyrna unde a mers să participe
la jocurile pythice. În finalul epigramei care îi este dedicată tânărului, pe un ton foarte
patetic, se face o paralelă între cununile cu care el trebuia să se întoarcă în patrie, ca
semn al biruinţei sale la jocuri şi rămăşiţele sale pământeşti, ca simbol al victoriei morţii:
„SmÚrnh dʼ ™nqnÇskw kalÁ, speÚdwn ¢nšlesq[ai] / PÚqia kaˆ p£trh stšmma p£lhj
kom…sai: / ¢ntˆ dš mou stef£nwn gšnetai kaˆ patrˆj œcousin / Ôstea moàna l…qw
tîdʼ œni keuqÒmeqa”, (Cat. 25, r. 3-6: „Căci mor în Smyrna cea frumoasă, grăbindu-mă
să înving la [jocurile] pythice şi să obţin pentru patria mea coroana întrecerii. În locul
coroanelor mele, rudele şi patria au numai oasele mele ascunse sub această piatră”). De
asemenea, tânărul Dionysios din Callatis moare răpus de boală în străinătate: „… ke‹mai
™pˆ <s>pil£di: / [oÛne]ken ™n xe…nV DionÚsioj œfqito noÚsJ, / [le…y]ana dʼ ™x
spodiÁj [e]„j to[kšaj]”, (Cat. 46, r. 3-5: „… eu zac pe acesată stâncă. Deoarece Dionysos
a pierit de boală în străinătate şi rămăşiţele sale au ajuns la părinţi sub formă de cenuşă”).
Exprimarea atitudinii în faţa morţii variază în inscripţii de la o epocă la alta. Există
mai întâi evitarea aluziilor la tristul eveniment şi aceasta este o caracteristică a tipului
vechi de inscripţii. În epigramele mai vechi contextul funerar poate fi evocat printr-un
cuvânt sau o sintagmă aflate însă în umbră faţă de ideea centrală a epitafului care adesea
este una laudativă. De pildă, epigrama Hedistei debutează printr-o lamentaţie deschisă de
o interogaţie retorică, ca mai apoi, să continuie pe un ton laudativ şi abia în final să aflăm
destinul crud al fetei: „Hediste ţi-ai prăpădit tinereţea înainte de căsătorie”, (Cat. 11).
Ca într-o gradaţie, întâlnim apoi referirea la moarte pe un ton oficial, neutru:
„OÜnoma mšn mu œhn Balšrioj M£iwr / q»katÒ me eÙseb…V xun£oroj Baler…a
Qeodèra / z»sasa œth tetr£kij iʼ cüre parode‹ta”, (Cat. 55, vv. 1-3: „Numele meu
era Valerius Maior. Soţia mea Valeria Teodora m-a aşezat cu pietate aici, după ce am trăit
de patru ori câte zece ani. Salutare trecătorule!”). Această epigramă din epoca romană
târzie este unică în felul ei şi este concepută mai degrabă după modelul epitafurilor latine.
De aceea, ea reprezintă o excepţie. Însă, în majoritatea cazurilor, epigramele greceşti
din Pontul Stâng care datează din epoca romană, exprimă direct durerea rudelor faţă de
defunct. Limbajul devine afectiv şi patetic. Apare descrierea bocetelor şi lacrimilor din
abundenţă mai ales în cazul copiilor morţi prematur. Sunt formulate chiar proteste la
adresa divinităţii ceea ce nu se întâmplă în epigramele timpurii. Jalea şi durerea sunt cu
atât mai accentuate cînd moartea survine departe de casă.
B7. Teme consolatorii
Consolările în faţa morţii, exprimate adesea în epitafurile funerare, s-au născut
în majoritatea cazurilor pornind de la credinţele populare despre lumea de apoi. Cultul
morţilor practicat în epoca elenistică, fără nici o schimbare faţă de epocile precedente,
menţinea o evidentă relaţie consolatorie între lumea celor vii şi defuncţi. Această relaţie
se întemeiază pe ideea că sufletul celui răposat supravieţuieşte în mormânt. Defunctul
continuă să facă parte din lumea celor vii. El este animat de sentimente umane şi caută
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tovărăşia familiei şi rudelor sale, a căror prezenţă îl fac fericit şi îl consolează. Pentru
defunct este o mângâiere dacă cei vii îl strigă pe numele pe care l-a avut în timpul vieţii
şi care este gravat pe piatra funerară. Aceasta este o dovadă că el trăieşte în amintirea
oamenilor84. Însuşi monumentul funerar avea rolul de a păstra vie amintirea defunctului,
aducând resemnare în sufletele celor vii.
Consolarea în faţa morţii este o temă preferată a literaturii greceşti şi ulterior
a celei latine. Ideea că nici un om nu poate scăpa de moarte este prezentă în poemele
homerice, în poezia lirică greacă şi apoi în tragedie. Ba mai mult, va lua naştere genul
de literatură consolatorie dintre exponenţii căruia îi putem cita pe Plutarch, Cicero sau
Seneca.85 De pildă la Seneca ideea inevitabilităţii morţii îmbracă aspectul unui imperativ
etic: „Quis tam superbae impotentisque arrogantiae est ut, in hac naturae necessitate
omnia ad eundem finem revocantis, se unum ac suos seponi velit ruinaeque etiam ipsi
mundo imminenti aliquam domum subtrahat ?”, (Consolatio ad Polybium, I, 3: „Cine are
o trufie atât de orgolioasă şi nestăpânită încât, în faţa acestei legi ineluctabile a naturii,
care rezervă tuturor lucrurilor acelaşi sfârşit, să pretindă ca el şi ai săi să fie lăsaţi deoparte
şi să se sustragă vreo familie de la dezastrul care ameninţă chiar şi însuşi cerul”). Fără
îndoială că literatura cu caracter consolator i-a inspirat pe autorii de epigrame, oferindu-le
un model pentru alcătuirea versurilor lor.
B7.1. Îndatorirea înmormântării defunctului
Prima îndatorire a familiei era de a-i asigura defunctului funeralii religioase.
Absenţa unei înmormântări decente, privarea de mormânt a celui răposat erau socotite drept
motive de suferinţă atât pentru cel dispărut cât şi pentru familia sa. În lipsa mormântului,
se credea că sufletul defunctului urma să rătăcească neliniştit şi neconsolat pe pământ86.
Îndatorirea înmormântării defunctului îşi găseşte explicaţia în dorinţa de
conformare faţă de modelul etic al societăţii, de afirmare a pioşeniei individuale şi de
valorizare a acesteia în mod public. Acest topos reiese chiar din simpla enunţare a numelui
persoanei care a ridicat monumentul funerar sau stela şi este de obicei corelat cu un
œpainoj - elogiu al defunctului, prin care se justifică actul de pietate al celui care a făcut
dedicaţia. Pe de altă parte, preţuirea defuncţilor poate fi legată de îndatorirea rudelor de
a săvârşi actul înmormântării. Faptul că defunctul este îngropat de către cei care i-au fost
rude sau prieteni, reprezintă pentru aceştia din urmă un motiv de consolare. Prin faptul
că i-au ridicat mormântul sau stela funerară, ei s-au achitat de o sarcină importantă. De
aceea moartea departe de casă sau în circumstanţe în urma cărora înmormântarea devine
imposibilă, este socotită tragică.
Epigramele funerare exprimă în cele mai variate forme actul înmormântării şi
cinstirile acordate defuncţilor. Pe o stelă de la Tomis citim: [oƒ d ka]s…gnhtoi K£nqa[ron
™k]tšrisan / [ºdš moi æ]j ¼rwi par¦ [progÒnoij kat]¦ qes[mÒn], (Cat. 34, vv. 4-5: „Iar
rudele au cinstit pe Kantharos, pe mine, ca pe un erou, alături de strămoşi după obicei”).
Părinţii îi înmormântează cum se cuvine pe fiii lor: „AÙr»lioj Fwrdigaloj kaˆ Madini
Fr. Cumont, Lux Perpetua, p. 52 şi urm..
R. Lattimore, Themes, p. 215.
86
Fr. Cumont, Lux Perpetua, p. 22.
84
85
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ʼArtemidèrou ˜autîn qugatrˆ t¾n st»lhn ¢nšsthsan mn…aj c£rin87, (Cat 50, r. 7-11:
„Aurelius Phordigalos şi Madini, fiica lui Artemidoros, au ridicat stela pentru fiica lor spre
aducere aminte”). La Tomis soţul i-a construit soţiei un altar şi o stelă: „PšrinqÒj mou
¢n¾r bwmÕn kaˆ st»lhn ¢nšqhken”, (Cat. 44, r. 1: „Perinthos, soţul meu, a ridicat altar
şi stelă”). La rândul ei, Valeria Theodora îşi înmormântează cu pietate soţul: „q»katÒ me
eÙseb…V xun£oroj Baler…a Qeodèra”, (C 55, v. 2: „Soţia mea Valeria Theodora, m-a
aşezat cu pietate aici”).
B7.2. Funeralii publice
Întotdeauna cetatea ştia să-i răsplătească pe cei care cădeau în luptă pentru a o
apăra. Tema apărării patriei este un „loc comun” al epigramelor dedicate celor care au
căzut pe câmpul de luptă. Aceşti eroi aveau parte de funeralii publice, fapt care reprezenta
o consolare atât pentru concetăţeni, cât şi pentru ei înşişi. Dacă în epocile timpurii
înmormântările publice erau rezervate doar persoanelor cu merite deosebite, cu timpul
orice cetăţean care îşi dădea viaţa pentru cetate se putea bucura de o astfel de cinstire.
Tema apărării patriei este exprimată într-o epigramă de la Callatis, dedicată
unor copii: „stšmmasi dʼ ™k progÒnwn
khrussÒmeqʼ oÛneka p£tran ∙uÒmeqʼ”,
(Cat. 19, vv. 7-8: „Suntem celebraţi din
strămoşi cu cununi pentru că ne apărăm
patria”). Aceste versuri exprimă în
contextul epigramei o consolare, întrucât,
în ciuda sfârşitului lor timpuriu, cei doi
tineri reuşiseră să aibă realizări demne
de luat în seamă. Dată fiind lipsa aproape
totală a ultimului rând al epigramei şi
având în vedere vârsta fragedă la care
mor cei doi defuncţi, nu putem preciza
dacă aceştia au pierit pe câmpul de luptă.
Într-o altă epigramă de la Mesambria, defunctul pe nume Ariston, moare în luptele
împotriva bessilor, apărându-şi cetatea şi are parte de funeralii publice: „stef£noij d©moj
œreye nškun / ¤lika dʼ ™n zwo‹j te sun£rcontej t‹on ™sqlo… / tal…ka kaˆ fqimšnwi
timi£ toi tšlesan88, (Cat. 21, vv. 8-10: „Poporul îi acoperă cadavrul cu coroane; precum
nobilii tăi colegi de slujbă te-au cinstit în timpul vieţii, tot aşa ei ţi-au acordat cinstire la
moarte”). Acoperirea trupului celui mort cu coroane prevesteşte eroizarea sa.
B7.3. Monumentului funerar- păstrător al amintirii defunctului
În general, grecii manifestau o preocupare deosebită pentru construirea
mormântului. De multe ori în inscripţii rudele celui decedat îşi exprimă mândria de a-i fi
construit acestuia un frumos monument funerar. În acest caz mormântul însuşi reprezintă
Cf. Cat. 51, r. 3-6, (Odessos, epoca romană).
Cf. R. Lattimore, Themes, p. 224: „mnÁma d sÁj ¢retÁj / st[Áse] pat¾r Qeo[kl]Áj, ¢eimn»stois[i] d
™pa…noij kÒsmhse ¼de pÒlij kaˆ kat¦ gÁj fq…menon”, („Tatăl tău Theokles a ridicat un monument în
amintirea vitejiei tale, iar cetatea te-a glorificat cu laude memorabile chiar şi după ce ai pierit sub pământ”).
87
88
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cea mai importantă consolare în faţa morţii. El păstrează amintirea veşnică a defunctului
în memoria celor vii.
Într-o epigramă de la Tomis citim: „TÚnbon daid£leon periagš[a] teàxe
suneÚnw / ”Andruj Kur…llh toàton ¢pofqimšnh, / swfrosÚnhj mnasqeˆj ™rikudšoj,
¿n œce ke…nh / lšktrwn numfid…wn e†neka kaˆ biÒtou: / eÙseb j œrgon œdrase mÒnon
t£foj, o de g¦r ¢nqe‹n / mn»mhn tîn prÒsqen to‹j met¦ taàta broto‹j:”89, (Cat. 66,
vv. 2-6: „ Andrys a construit acest monument funerar rotund, lucrat cu multă artă, pentru
soţia sa decedată, Kyrille, în amintirea strălucitei cumpătări pe care ea a avut-o în timpul
căsniciei şi al vieţii. Operă pioasă a făcut numai înmormântarea. Căci ştie că amintirea
celor dinainte este în floare, pentru muritorii de după aceea”).
De multe ori mormântul este împodobit cu o statuie care redă chipul defunctului,
pentru ca el să rămână pentru totdeauna în amintirea celor vii; acesta este cazul mormântului
lui Cyrillus Bessius din Tomis: „E„kÒna lainšhn ™sor©j fqimšnoio Kur…llou / Bhss…
ou Fabiano‹o tšknou nekÚessi migšntoj: / oátoj œhn morf¾n, oátoj mštron, ¢ll¦
teqnhkëj / meikrî mn»mati tîde kakîn mšga pšnqoj ¢nÁyen: / Zîqi parode‹ta90,
(Cat. 58: „Priveşti statuia de piatră a decedatului Cyrillus Bessius, fiu al lui Fabianus,
amestecat cu cei morţi. Aceasta îi era înfăţişarea, aceasta statura, dar odată mort, a legat de
acest mic monument al nenorocirilor un mare doliu. Să trăieşti trecătorule !”).
B7.4. Adresarea defunctului către trecător
Adresarea defunctului către călătorul care trece prin faţa mormântului său,
întâlnită în finalul epigramelor funerare, precum şi dialogul defunct/stelă - drumeţ, au
o finalitate consolatorie evidentă. Formularea adresării către călător este o caracteristică
proprie a epitafurilor funerare, având în vedere faptul că, în timpurile străvechi, morţii
erau îngropaţi de obicei în afara aşezărilor, de multe ori de-a lungul principalelor drumuri
care au devenit astfel lungi şiruri de morminte91. Literatura cultă preia acest tip de adresare
din epitafuri.
Banalul salut ca‹re parode‹ta92, („Salutare trecătorule!”), repetat pe stelele
funerare, indică legătura dintre lumea celor morţi şi lumea celor vii. Potrivit mentalităţii
grecilor antici, moartea nu înseamnă ruperea legăturii cu lumea celor vii. Defunctul
continuă să fie animat de sentimente umane. El continuă să caute compania familiei şi
prietenilor săi93. Numeroase sunt inscripţiile din Pontul Stâng în care defunctul ia cuvântul,
adresându-li-se celor care se opresc înaintea mormântului său. Prin această interpelare, el
imploră compasiune din partea semenilor săi. Într-o epigramă de la Callatis, citată de
mai multe ori până acum, trecătorul este rugat să-l jelească pe tânărul defunct şi să-i
Ibidem, p. 227: „swfrosÚnhj d ¢retÁj te prÒfrwn tÒde teàxe pat»r soi mnhme‹on qnhto‹j p©sin
Ðr©n fanerÒn”, („Tatăl tău ţi-a construit, plin de bunăvoinţă, acest monument strălucitor, pentru cumpătarea
şi virtutea ta, să fie văzut de toţi muritorii”).
90
Ibidem, p. 227: „teàxa dš [t]oi mšga sÁma periskšptJ ™nˆ cèrJ / qhhtÕn p£ntessi, qÚraj dʼ
™pšqhka faein¦j / e„dw[lÒ]n [tʼ] ™qšmhn panomo…ion, („Ţi-am construit un mormânt mare într-un loc uşor
de văzut, demn de admirat de către toţi, i-am pus porţi strălucitoare şi i-am adăugat o statuie care seamănă
în întregime cu tine”).
91
Ibidem, p. 230.
92
Vezi, passim, în finalul epigramelor funerare.
93
Fr. Cumont, op. cit., (vezi, supra, p. 157, nota 22), p. 52 şi urm..
89
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compătimească destinul său crud: „Nimeni să nu treacă, fără (să verse) lacrimi, pe lângă
acest mormânt al unui tânăr, ci împărtăşind această tristeţe a sa, să-l compătimească pe
înţeleptul Nikomedes, fiul lui Theophron” (Cat. 16, vv. 1-3)94. Într-un epitaf histrian,
trecătorul este interpelat de către defunct prin următorul mesaj: „”Od‹ta ™p…scej t¾n
tace‹an œmbasin: / patrÕj gegw[nÕj mo‹ran uƒšoj qʼ ¤ma] / e„pe‹n qšlw soi pštroj
Ð ™pˆ tÚmboij”, (Cat. 23, r. 1-3: „Trecătorule stăpâneşte-ţi mersul grăbit; eu piatra de
pe acest mormânt, vreau să-ţi povestesc destinul unui părinte şi totodată al fiului său”).
Defunctului îi face o plăcere deosebită faptul de a-i fi lăudate calităţile: „T¾n Stabil…
wnoj sÚnbion Kornhl…an / ʼAn£gnwqi Fortoun£tan eÙlogîn, xšne”, (Cat. 26, r. 3:
„Străine citeşte slăvind pe Cornelia Fortunata, soţia lui Stabilio”).
În cele din urmă, defunctul se consolează pe deplin cu destinul său şi totodată
încearcă să aline suferinţa rudelor sale, subliniind inutilitatea doliului; această idee este
exprimată prin formule de tipul: „pšnqoj ¢postršfete, ca‹re”95, (Cat. 30, v. 6: „Alungaţi
doliul, salutare !”). Dintr-o epigramă tomitană, reiese că defuncta nu-i invidiază pe cei
rămaşi în viaţă, îndemnându-i să se bucure cât mai mult de aceasta: „[™gë me]n qnÇskw,
sÝ d ca‹re, Øg…aine Ð ¢nageinè[skwn]”, (Cat. 27, v. 8: „Eu am murit, dar tu care
citeşti, fii vesel şi sănătos”). Deplina consolare a defunctului în faţa morţii este sugerată
şi de urările de bine şi sănătate transmise celor vii. Astfel, întâlnim în finalul epitafurilor
formule de tipul: „eÙtuce‹te parod‹tai”, (Cat. 32, v. 7: „Să fiţi fericiţi trecătorilor”)
sau într-o variantă mai dezvoltată: „Ca…rete Ósoi tÕ zÁn biÒtou parodeutʼ ¢lÚpwj”,
(Cat. 53, r. 8: „Să fiţi fericiţi toţi câţi treceţi fără supărare pe căile vieţii”). De asemenea
sunt frecvent întâlnite şi urările de bine adresate trecătorilor, ca de pildă: „tšlei s[Ú dʼ
eÙtucîj ÐdÒn prokei]mšnhn”96, (Cat. 23, r. 6: „Sfârşeşte-ţi cu bine calea care se întinde
înainte”) sau „e ta par…qi kaˆ ™pitÚgcane”, (Cat. 26, r. 9: „Apoi continuăţi drumul şi
să ai parte de noroc”).
B7.5. Toţi oamenii sunt datori cu o moarte
Moartea este considerată inevitabilă şi de aceea toţi muritorii se consolează cu
ideea pieirii. Exprimările acestei idei sunt numeroase în literatura greacă, începând cu
Homer şi poezia lirică şi continuând cu tragicii greci. Homer pune în gura Athenei o
cugetare amară: „¢llʼ ½toi q£naton m n Ðmo…ion oÙd qeo… per / kaˆ f…lJ ¢ndrˆ
dÚnantai ¢lalkšmen, ÐppÒte ken d¾ / moirʼ Ñlo¾ kaqšlVse tanhlegšoj qan£toio”,
(Odiseea, III, vv. 326-328: „Într-adevăr, nici chiar zeii nu pot scuti de moartea cea firească,
pe omul care li-i drag, atunci când destinul funest al morţii nemiloase îl doboară”). La
rândul său, Simonides afirmă: „Ð dʼ ¥fuktoj Ðmîj ™pikršmatai q£natoj: / ke…nou g¦r
‡son l£con mšroj oƒ tʼ ¢gaqoˆ / Óstij te kakÒj”97, („De moarte nu putem scăpa, se
94
Cf. R. Lattimore, Themes, p. 235: „klaàsš me parod‹ta”, („Jeleşte-mă trecătorule !”); „Paout…wna
mikrÕn ¥wron p©si f…lon klaÚsate”, („Jeliţi-l pe micuţul Pautinon, mort de timpuriu, drag tuturor”).
95
Cf. Cat. 29, r. 6, (Odessos); cf. R. Lattimore, Themes, p. 218: „m¾ kla‹e: moirîn g¦r m…toj p£ntaj
kale‹, („Nu plânge, firul tors de Moire ne cheamă pe toţi”); „paÚou, m¾ qr»nei me, p£ter f…le, tout’
™pšprwto / ™k genetÁj tÕ glukÝ fîj prolipe‹n”, („Încetează, dragă tată, nu mai plânge pentru mine,
acest lucru mi-a fost urzit de la naştere, să părăsesc dulcea lumină a zilei”).
96
Cf. GG 234, r. 9-10: „m©llon d klaÚsaj, p£rode, t¾n ™m¾n tÚchn / ba‹n’ oá f…lon soi, kaˆ tÚcoij
Óswn qšleij”.
97
R. Lattimore, Themes, p. 251.
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agaţă de fiecare dintre noi, buni şi răi o primesc la fel.”). De asemenea, Euripide rezumă
aceeaşi idee într-o maximă care l-a făcut celebru: „Broto‹j ¤pasi katqane‹n Ñfe…
letai”, (Euripide, Alcesta, v. 782: „Toţi muritorii sunt datori cu o moarte”).
Epigramele din Pontul Stâng exprimă ideea inevitabilităţii morţii, uneori în versuri
de bună factură poetică. Astfel într-un epitaf olbian, defunctul mărturiseşte: „TÕn [bi]ot©j
™pˆ tšrma sÚ[nhqej p©si mÒlonta], ð xšne, ¢pofq…menon tÚmbo[j Ódʼ ™gkatšcei]”,
(Cat. 18, vv. 1-2: „Acest mormânt reţine, străine, un răposat care a ajuns la capătul vieţii
comun tuturor [oamenilor]”). De asemenea un defunct de la Tomis pare să se resemneze
în faţa morţii: „K£tqanon dʼ ésper œc[ei] p©sin tÕ peprwmšnon ™lqe‹n”98, (Cat. 59, v.
5: „Am murit precum trebuie să le sosească tuturor sorocul”). Sentimentul de neputinţă
şi în acelaşi timp de resemnare în faţa morţii, este generat, într-un epitaf de la Tomis, de
ideea timpului care distruge totul: „p£nta crÒnoj fqe…rein œmaqen <m n> toàto d thre‹
/ zwÒntwn dÒxan kaˆ fqimšnwn ¢ret»n”99, (Cat. 66, vv. 7-8: „Timpul a învăţat pe toate
să le distrugă, păstrează însă aceasta: gloria celor vii şi virtutea celor morţi”).
Aşadar consolarea defuncţilor, aşa cum rezultă din epigrame, este determinată de
faptul că moartea nu este socotită o catastrofă ci o lege a firii100. În particular, consolarea
oamenilor este deplină atunci când moartea este provocată de către Moire. În acest caz, cei
rămaşi în viaţă se înclină în faţa destinului implacabil. Aşa fac şi părinţii uni copil mort la
Tomis în vârstă de patru ani care afirmă cu resemnare: „oÙd n ™pʼ ¢nqrèpoij mÚraij dʼ
ØpÕ p£nta kukle‹tai”101, (Cat. 67, v. 2: „Nimic nu depinde de oameni, toate se învârtesc
sub puterea destinului”)
B7.6. Nimicnicia vieţii
Tema nimicniciei vieţii, are, la rândul ei, un caracter consolator, deoarece generează
ideea egalităţii oamenilor în faţa morţii. Sentimentul de nimicnicie a vieţii este sugerat
prin imaginea cenuşei sau a rămăşiţelor pământeşti pe care le ascunde mormântul.
Tema apare într-o epigramă fragmentară de la Tomis: „[p£nta p]šlei kÒnij”,
(Cat. 36, r. 1: „Totul devine cenuşă”). Într-o altă epigramă tomitană dedicată unui
98
Ibidem, p. 252: „m¾ klÁe p[£ter p]oluèdune, mhdš sÚ m[Áter: / koinÕ]n tšloj ™stˆn tÕ p[eprè]
menon”, („Nu plânge, îndureratul meu tată, nici tu mamă, căci sfârşitul [vieţii] este comun şi sortit tuturor
[muritorilor]”).
99
Ibidem, p. 252: „CrÒnoj d eŒlš me Ð pandam£twr”, („Timpul atotstăpânitor m-a prins şi pe mine”);
cf. Etienne Bernand, op. cit., (vezi, supra, p. 166, nota 49), p. 305, nr. 75, v. 12: „¹ge‹tai dš brotîn
pandam£twr [Ð Cr]Ònoj”, („Timpul atotstăpânitor este călăuza muritorilor”).
100
Ideea şi termenul se întâlnesc în numeroase epitafuri versificate, dintre care cităm: „P£ntwn ¢nqrèpwn
nÒmoj ™stˆ koinÕj tÕ ¢poqane‹n”, („Moartea este o lege comună pentru toţi oamenii”), vezi R. Lattimore,
Themes, p. 252; cf. Etienne Bernand, op. cit., nr, 75, p. 305, r. 8-9: „So… d parainetikîj toàto, p£ter,
prolšgw / de‹ g¦r p£ntaj ØpÕ fqimšnoij zèouj katabÁnai”, („Cât despre tine, tată, pentru a te încuraja,
îţi spun că se cuvine ca toţi cei care trăiesc să coboare la cei morţi”).
101
Acest vers este reluat într-un epitaf callatian care plagiază în totalitate epitaful descoperit la Tomis: „OÙd n
™pʼ ¢nqrèpoij Mo…raij dʼ ØpÕ p£nta ku<kl>e‹tai”, cf. Cat. 68, r. 1-2, (Callatis, secolul IV p. Chr.); cf. IG,
XII, 7, 405, r. 31-33: „[Óti oƒ ¥nqrwpo]i kaqÒ[l]ou t¦ Moirîn dÒg[mata oÙdenˆ] trÒpJ parait»sasqai]
dÚnantai”, („Oamenii, în general, nu pot în nici un fel îndepărta hotărârea Destinului”), Em. Popescu, op.
cit., (vezi, supra, p. 161 nota 33), p. 83; cf. GG 369: „p©si nÒmoj tÕ qane‹n: Moirîn ¥treptoj ¢n£gkh /
tiktomšnoij, Óte nÁsan ™pˆ klwstÁrsin ¢tr£ktwn”, („Pentru toţi moartea este o lege; destinul hotărât de
către Moire este de neclintit pentru cei care s-au născut, când ele se aruncă asupra lor cu firele fusurilor lor”).
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gladiator, citim: „ʼAgro‹kon … tÕn mšgan ™n stad…oij m<e>ikrÕj œkruye t£foj”102,
(Cat. 35, v. 2: „Pe Agroikos … mare în amfiteatru îl acoperă un mormânt mic”). Apare aici
contrastul dintre mărimea trupului de atlet, impresionant ca masă şi nimicnicia modestelor
rămăşiţe pământeşti pe care le ascunde mormântul. Antiteza bărbat mare - mormânt mic
este un topos frecvent întâlnit în epigrame şi sugerează indirect resemnarea în faţa morţii
care face ca toţi oamenii să devină egali.
B8. Păstrarea veşnică a amintirii defunctului
B8.1. Dobândirea virtuţii
În concepţia grecilor, viaţa nu reprezintă valoarea supremă. Idealul pentru care
viaţa însăşi era sacrificată era dobândirea virtuţii, a meritului, ¢ret». Doar ¢ret» putea
să-i confere omului nemurirea. Această idee este exprimată în cea mai veche epigramă
de la Histria care oferă astfel o preţioasă dovadă a nivelului remarcabil atins de cultura
cetăţii în secolele V-IV a. Chr. Poporul histrian, în semn de recunoştinţă pentru faptele
sale, îl cinsteşte pe un anume Menecharmos, care şi-a câştigat faima în luptă: „D‹ʼ ʼAret¦
klutÒfame, qeîg g[šnoj ™kgegau‹a] / œxoca ™t…mhsaj tÕnde se f[il£menon] /
EÙsqšneoj Menšcarmon: Ö[n ™n da kàdoj ˜lšsqai] / marture‹ ¼de p£tra tîid[e t…
ousa l…qwi]”, (Cat. 10: „Dumnezeiască, mult slăvită virtute, vlăstar din neamul zeilor,
mai presus de alţii l-ai cinstit pe acest iubitor al tău Menecharmos, fiul lui Eusthenes, a
cărui faimă, dobândită în lupte, este proclamată de obştea care i-a închinat această piatră”).
Epigrama exaltă dragostea de „virtute” a lui Menecharmos. Însă aici nu poate fi vorba de o
¢ret» în înţelesul etic al termenului, („virtute”), pe care avea să i-l atribuie filosofia de mai
târziu, ci numai de acea aspiraţie spre depăşirea de sine care însufleţeşte întreaga cultură
a Greciei arhaice şi al cărei ecou întârziat răsună în versurile închinate de către Aristotel
amintirii prietenului său Hermeias din Atarneus: „ʼAret¦ polÚmocqe gšnei brote…J, /
q»rama k£lliston b…J / s©j pšri, Parqšne, morf©j / kaˆ qane‹n zhlwtÕj ™n `Ell£di
pÒtmoj / kaˆ pÒnouj tlÁnai calepoÝj ¢k£mantaj…”, („Virtute, neamului omenesc
îmbelşugat izvor de suferinţe, prea frumoasă ţintă a vieţii! Pentru chipul tău, fecioară,
până şi moartea e în ochii grecilor răsplată râvnită şi truda, oricât de grea, e îndurată fără
preget…”)103. ʼAret» trebuie înţeleasă aici ca o „valoare supremă” căreia viaţa însăşi
îi era sacrificată. Sub chipul unei zeiţe, ʼAret» îşi revarsă toată dragostea sa asupra lui
Menecharmos. Este evident din această epigramă, faptul că, cele două reprezentări ale lui
¢ret», una ca abstracţie şi alta ca personificare, pe care noi modernii avem tendinţa să le
separăm, pentru greci alcătuiau o unitate104.
Într-o altă epigramă histriană, tot din secolul al IV-lea a. Chr., apare ideea că
înmormântarea este o recompensă a meritului defunctului: „[T]Òndš ¢retÁj ›neken /
DiÒfanton Ð Swklšoj uƒÒj / Nik»thj tim©i st»lhi ¹d t£fwi” (Cat. 12: „Pentru
meritele sale (eminente), Niketes, fiul lui Sokles, îl cinsteşte pe Diophantos cu această
lespede şi cu un mormânt”).
Cf. GG 423, v. 1: „smikrÕj oÙ smikrÕn kalÚptw tÚmboj ¥ndra…”, („Eu, un mormânt mic, nu ascund
un bărbat mic”).
103
D. M. Pippidi, Stud. ist. epigr., p. 113 şi urm..
104
W. Peek, DIA ARETA. O epigramă greacă din Istros, în SCIVA, VII, nr. 1-2, 1956, p. 200.
102

https://biblioteca-digitala.ro

107
La Mesambria, poporul îl cinsteşte cu o epigramă funerară pe un oarecare Ariston,
un personaj care a murit în luptele împotriva bessilor, (populaţie de neam tracic care locuia
la sud de Philippopolis în munţii Rodope). În epigramă citim: „nàn dʼ Ókʼ Ð dusn…katoj
™nant…oj Ãlqe toi “Aidaj, / oÙ L£qaj ™pšceij dîmʼ ʼAcerousi£doj, ¢llʼ ʼAret£
kÚdane tÕn ¢ntip£lwn ÑletÁra”105, (Cat. 21, v. 5-7: „Iar acum deoarece invincibilul
Hades ţi s-a împotrivit, lăcaşul Lethei din Acheron nu te-a reţinut, ci divina Arete l-a
elogiat pe nimicitorul duşmanilor”). Tăcerea morţii nu are nici o putere asupra celui
răposat. Defunctului îi este refuzată şederea în lăcaşul subteran al lui Hades. Arete, aici
personificată, îl elogiază şi îl călăuzeşte pe defunct spre lumină106. Virtutea sa se identifică
aici cu gloria obţinută în luptă şi numele său dăinuie pentru veşnicie în amintirea celor vii.
B8.2. Tema gloriei
Atingerea perfecţiunii într-un domeniu sau altul asigură gloria individului,
păstrarea veşnică a amintirii sale printre semeni, condiţia privilegiată de erou, precum şi
posibilitatea de a tinde spre condiţia divină.
Gloria reprezintă pentru grec recunoaşterea obiectivă a valorii, ¢ret». Ea defineşte
un ideal caracteristic pentru conştiinţa morală a grecilor animaţi în toate epocile prin
spiritul lor de competiţie. Recompensa
întregii existenţe sfârşite este de a trăi
în memoria oamenilor şi de a rămâne
un model pentru posteritate. Privită din
această perspectivă, tema gloriei are un
caracter consolator pentru cei rămaşi în
viaţă.
O epigramă de la Tomis proclamă:
„™n fqimšnoij d oÙ pÒqoj, oÙ filÒthj
œsti katoicomšnoij … to‹si mšnwn [bi]
Òtou klšoj ™sqlÕn”, (Cat 33, v. 1-5:
„Dar cei morţi nu mai au nici o dorinţă;
nici iubire nu mai există pentru cei morţi … rămânându-le acestora gloria cinstită a vieţii”).
Aceeaşi idee este exprimată şi într-o epigramă de la Odessos: „Mšnthj, ð parode‹ta,
qanèn ke‹mʼ ™nˆ tÚmbwi / geralšou biÒtou dÒxan ¢eir£menoj”, (Cat. 48, v. 5: „Mentes,
trecătorule, fiind mort, zace în mormânt, ducând cu sine gloria vieţii de odinioară”).
Tema gloriei revine în epitafurile gladiatorilor. Însă aici este vorba de gloria
dobândită în arenă care rezultă din simpla enunţare a victoriilor obţinute: „”Attaloj
œnq£dʼ ™gë ke‹mai, parode‹ta, kunhgÒj, polloÝj [™n] stad…oij pl»xaj bÒaj „[j fqi]
Cf. GG 206; pentru o exprimare asemănătoare, cf. GG 199, r. 1-3: „oÙd qanën ¢ret©j Ônumʼ êlesaj,
¢ll£ se f£ma / kuda…nousʼ ¢n£gei dèmatoj ™x ʼA…da / QarsÚmace …”, („Nici mort, nu ţi-ai pierdut
renumele virtuţii tale, Tharsymachos, ci faima care te-a preamărit, te călăuzeşte din lăcaşul lui Hades iarăşi
spre lumină”).
106
Pentru personificarea virtuţii, vezi, GG 149, r. 1-4: „ke…rato m n plok£mouj ʼAret¦ tÒte, p©sa d
KrÁta / dÚratʼ Ñizurù pšnqei teiromšna, / ¡n…ka t¦n pan£riston Ð b£skanoj ¤rpasen “Aidaj /
Turë Swsamenî kleinot£tw qÚgatra:”, („Atunci Arete şi-a tăiat buclele şi întreaga Cretă se jeli copleşită
de o jalnică durere, când invidiosul Hades o răpi pe distinsa Tyro, fiica vestitului Sosamenos”).
105
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mšnouj d ½luqon [¢nscÒmeno]j boàn ¥grion Ój me k[atekta]”, (Cat. 41: „Aici zac eu
Attalos, trecătorule, luptător cu fiarele, care, după ce am doborât în amfiteatru mulţi tauri
am plecat la cei răposaţi, înfruntând un bivol sălbatic care m-a omorât”). În altă epigramă
citim: „ʼArgoàtoj œnq£de ™gë / ke‹me ∙hti£rioj nei(kîn) j/: / Q£pte dš me ʼOršsthj
/ mne…aj c£rin: ca‹re / parode‹ta” (Cat. 43: „Aici zac eu, Argutos, reţiarul, care am
învins în luptă de şase ori; m-a înmormântat Orestes, spre amintire. Salutare trecătorule
!”). În epitafurile acestor luptători ai amfiteatrelor, însuşi numele lor sugerează vitejia
şi gloria de care au avut parte. De pildă gladiatorii de la Tomis poartă nume precum
ʼAm£rantoj - „nemuritorul” (Cat. 42, r. 1), ʼArgoàtoj - „cel şiret în luptă.” (Cat. 43, r. 1)107.
B8.3. Nemurirea
Nemurirea sufletului nu a făcut obiectul credinţei populare greceşti. Ecourile
acestei credinţe, întâlnite în epigramele funerare, nu sunt altceva decât frânturi ale
concepţiilor filosofice despre imortalitate răspândite începând cu epoca elenistică în
rândul poporului108. Credinţa în nemurire a plecat de la ideea esenţei divine, nepieritoare a
sufletului omenesc care, după moarte, se desprinde de trup şi se înalţă în eterul strălucitor,
fiind primit de către zei109.
În epigramele din Pontul Stâng, ideea nemuririi este exprimată la Mesambria unde
defuncta este divinizată şi trece în rândul zeilor: „ʼEnq£de ™gë ke‹me `Ek£th qeÕj æj
™sor´j, ½mhn tÕ p£lai brÒtoj, nàn d ¢q£natoj kaˆ ¢g»rwj”110, (Cat. 32, vv. 1-2:
„Aici zac eu, divina Hekate, precum vezi, odinioară am fost muritoare, iar acum sunt
nemuritoare şi veşnic tânără”).
O altă formă de nemurire este exprimată într-o epigramă de la Tomis unde,
între altele, se spune despre defunctă că s-a împărtăşit din înţelepciunea Muzelor: „™n
MoÚsej ™fÚhn sof…hj te metšscon”, (Cat. 63, v. 11: „M-am născut între Muze şi m-am
împărtăşit din bunurile înţelepciunii”). Potrivit unei credinţe larg răspândită în epocă,
efortul inteligenţei, preocupările culturale în general, aveau darul de a purifica sufletul
defunctei, asigurându-i nemurirea. După o viaţă consacrată servirii Muzelor, defuncta
putea conta după moarte pe protecţia zeiţelor culturii. De aici s-a născut dorinţa de a evoca
în epitafurile funerare cultura intelectuală a defuncţilor, indiferent dacă ei au fost sau nu în
timpul vieţii oameni de litere111.
Aşadar dacă în epoca clasică greacă dobândirea nemuririi prin cultură era
privilegiul unor oameni excepţionali, cum a fost cazul lui Pythagoras sau Platon, în epoca
elenistică şi cea romană orice muritor care îşi revendica titlul de „discipol al Muzelor”,
Cf. Louis Robert, Les Gladiateurs, p. 298 şi urm.; majoritatea gladiatorilor în Orientul grec poartă nume
care fac aluzie la calităţile lor: forţă, îndemânare, viclenie sau la victoriile dobândite în amfiteatru.
108
E. Rohde, op. cit., (vezi, supra, p. 156, nota 17), p. 414 şi urm..
109
Ibidem, p. 418; cf. Fr. Cumont, op. cit., (vezi, supra, p. 157, nota 22), p. 146.
110
Cf. R. Lattimore, Themes, p. 100; ideea nemuririi apare şi în următoarele epitafuri: „Parqenˆj ke‹tai,
¢g»ratoj ¢q£nath te”, („Parthenis zace aici, veşnic tânără şi nemuritoare”); „koàroj ™gë kalšw se
qeù f…loj, oÙkšti qnhtÒj”, („Eu care te strig pe tine sunt un tânăr pe care-l iubesc zeii. Nu mai sunt un
muritor.”), ibidem, p. 49.
111
H. I. Marrou, Educaţia, I, p. 165; idem, Simbolismul funerar la romani, în Patristică şi umanism; culegere
de studii, (traducere din limba franceză de Cristina şi Costin Popescu), Bucureşti, Ed. Meridiane, 1996, p.
164.
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putea aspira la imortalitate112. Chiar şi în epitafurile funerare latine se insistă adeseori
asupra inteligenţei şi erudiţiei şcolarilor sau asupra succeselor lor şcolare, suficiente pentru
a le asigura acestora nemurirea sufletului şi un loc în lăcaşurile senine ale Muzelor113.
B8.4. Eroizarea
Ideea că spiritul defunctului a dobândit o demnitate şi o putere superioare, se
exprimă mai clar atunci când cel mort este denumit „erou.” Iniţial cultul eroilor s-a
identificat cu cultul strămoşilor; însă ulterior el s-a lărgit devenind un cult al marilor
suflete ale unor oameni din trecutul nu prea îndepărtat sau chiar recent, care s-au distins
prin virtuţile şi calităţile lor excepţionale114. Cultul eroilor a dobândit o vigoare sporită în
epoca elenistică şi romană. Cu timpul limitele dintre venerarea unui erou şi adorarea unui
zeu s-au şters în întregime, deoarece unii oameni erau proclamaţi eroi încă din timpul
vieţii. În numeroase inscripţii funerare din epoca romană defuncţii sunt numiţi eroi prin
simpla voinţă a familiei115.
Un caz de eroizare a defunctului îl avem la Histria: „Diogšnhj Zw lou / ¢nšqhka
tšknJ e„d…J, ÑnÒmati Zw…lwni. / TÕn ¼rwa e„j qeoÚj: / tÚnbo{n}j œcw t¾n / kÒnhn”,
(Cat. 54, r. 1-6: „Eu, Diogenes al lui Zoilos, am închinat acest altar copilului meu, pe nume
Zoilon. Devenit „erou”, el este acum printre zei; mormântul nu cuprinde decât cenuşa.”).
Tatăl lui Zoilos dă glas speranţei că fiul său este sortit unei forme de nemurire mai puţin
ştearsă decât simpla supravieţuire în Hades. În această aşteptare se îmbină credinţa în
incoruptibilitatea sufletului şi convingerea că dragostea şi pietatea supravieţuitorilor au
puterea să asigure celor dispăruţi o condiţie întrucâtva asemănătoare zeilor.
B8.5. Filosofia stoică în epigrame
Mai ales în epoca imperială filosofia stoică îşi găseşte numeroşi adepţi în rândul
maselor populare. Un exemplu al răspândirii ideilor stoice în sânul populaţiei de rând, îl
oferă o epigramă descoperită la Tomis. După ce constată cu tristeţe că moartea reprezintă
ieşirea din realitate şi trecerea în eternitate, defunctul, un sclav pe nume Erotis, adaugă:
„ʼEx Ûdatoj kaˆ gÁj kaˆ pneÚmatoj Ã p£roiqen / ¢ll¦ qanën ke‹mai p©si(n) t¦
p£nta ¢podoàj / p©sin toàto mšnei: t… d tÕ plšon: ÐppÒqen Ãlqen „j toàtʼ (aÛtʼ)
™lÚqh sîma marainÒmenon”, (Cat. 33, vv. 7-10: „Din apă, din pământ şi din suflare
eram mai înainte. Odată mort, zac (aici) dând toate tuturor. Aceasta rămâne tuturor, dar
mai mult ce ? De unde a venit în aceea s-a împrăştiat, corpul istovit”). Potrivit doctrinei
stoice, după moarte sufletul părăseşte trupul şi se înalţă în atmosferă, dizolvându-se în
aerul cosmic, iar trupul devine o parte integrantă a naturii şi se descompune în elementele
sale primordiale. Aşadar, trupul şi sufletul se reîntorc în locul de unde au plecat, moartea
însemnând dispariţia în sânul naturii divine116. În viziunea stoicilor, fluxul continuu
Ibidem, p. 166.
Vezi, Fr. Cumont, Symbolisme, p. 286 şi nota nr. 3 şi 4: „Euphrosyne pia, docta novem Musis, philosopha,
vixit annos XX”; „Quod si longa tuae mansisset tempora vitae / doctior in terris nulla puella foret”.
114
E. Rohde, op. cit., (vezi, supra, p. 156 nota 17). p. 152
115
Ibidem, p. 405.
116
Fr. Cumont, op. cit., p. 121 şi urm.; o idee similară se întâlneşte şi într-o epigramă funerară latină
descoperită la Tibiscum, în Dacia Romană: „D(is) M(anibus) / Terra te/net corpus no/men lapis, atque /
animam aer, qu/am melior fuer…”, vezi, IDR, III/1, 173.
112
113
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al generării şi al distrugerii, al naşterii şi al morţii, constituie o simplă dar imanentă
îmbinare şi dezbinare de elemente. Acest flux va fi nesfârşit pentru ca universul să fie
mereu reâmprospătat. Această idee este întărită şi de cuvintele împăratului filosof Marcus
Aurelius: „Cele ce vin din pământ se risipesc din nou în pământ, iar cele ce încolţesc din
rodnicul sân al văzduhului, se întorc iarăşi spre bolta cerească”117.
O aluzie la conceptele filosofiei stoice face o altă epigramă de la Tomis, unde
moartea este văzută ca achitarea unei datorii a defunctului (Cat. 67, v. 5)118. Altfel spus,
viaţa ar fi un împrumut pe care muritorii îl primesc de la natură şi pe care trebuie să-l
restituie la moarte119.
B9. Teme biografice
În acest capitol vom prezenta temele legate de viaţa particulară a defuncţilor. Ne
vom concentra atenţia asupra vieţii de familie şi a relaţiilor din sânul ei, precum şi asupra
legăturii indestructibile dintre individ şi cetate.
B9.1. Viaţa în familie
Viaţa în familie deţinea un loc important la vechii greci. Epigramele fac adeseori
aluzie la raporturile defuncţilor cu anturajul lor. Este firesc dar nu inutil de constatat
că, regretele membrilor familiei pentru cei dispăruţi, durerea de-a muri fără copii, fără
realizarea idealurilor în viaţă, (în cazul tinerilor care au dispărut prematur), dorinţele
formulate de către defunct pentru urmaşi, evidenţiază importanţa acordată de antici
familiei.
Viaţa de familie este evocată foarte adesea în epigramele din Pontul Stâng. Printre
evenimentele mai de seamă din viaţa defuncţilor de multe ori sunt menţionate căsătoria
şi naşterea copiilor care constituie idealul realizării depline a omului în viaţă. O defunctă
mărturiseşte: „triîn kaˆ dška ™tîn ºg£pa pa‹j ¥xioj ¹mîn: / e‡tʼ ™g£mhsa aÙtÕn
kaˆ oƒ tškna tre‹a ™kÚhsa”, (Cat. 44, vv. 3-4: „La treisprezece ani m-a iubit un tânăr
demn de noi. Apoi m-am căsătorit cu el şi am născut trei copii”). De asemenea în alt epitaf
defuncta afirmă cu mândrie: „l…ya dʼ ™picqonio…j pa‹da moànon ™mÕn tekšwn ¢rršna
pentaetÁ sÝn patrˆ f…lJ ™mù te suneÚJ”, (Cat. 53, r. 6-9: „Am lăsat în urma mea
celor de pe pământ un copil, pe singurul dintre pruncii mei, un băiat de cinci ani, împreună
cu iubitu-i tată şi soţul meu”).
Epigramele elogiază ataşamentul defunctului faţă de familie, creionându-se astfel
imaginea unei căsnicii fericite: „[™zeÚ]cqhn ¢lÒcw prˆn…”, (Cat. 34, v. 1: „Am fost
unit mai înainte cu o soţie...”). Într-o epigramă de la Odessos apare o exprimare şi mai
sugestivă: „AÙrhl…a ʼAbrinia Fwrdigalou … sumb…wse(n) ¢ndrˆ AÙr(hl…J) P…stJ
/ eÙkÒsmwj kaˆ ¢mšmptwj:”, (Cat. 50, r. 1-5: „Aurelia Abrinia, fiica lui Phordigalos, a
trăit cu soţul ei Aurelius Pistos în bună înţelegere şi fără reproş”).
În numeroase epigrame este exprimată tema nobleţii familiei, ca de pildă la
Marcus Aurelius, Manualul - Epictet (Către sine), traducere de D. Burtea şi M. Peuceanu, Bucureşti,
1977, VII, 50.
118
Vezi, supra, Teme cu caracter specific pentru descrierea morţii, (Moartea descrisă ca achitarea unei
datorii), V C5.7., p. 168-169.
119
Fr. Cumont, op. cit., p. 122; cf. R. Lattimore, Themes, p. 170.
117
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Odessos: „ʼEnq£de ga‹a katšcei Domne‹on uƒÕn `Hrakle…dou / TuranÕn ¢pÕ progÒnwn
eÙgenÁ, z»santa œth e‡kosi”120, (Cat. 51, r. 1-2: „Aici pământul reţine pe Domneios fiul
lui Herakleides, din Tyras, născut din strămoşi nobili, care a trăit douăzeci de ani”).
În cadrul familiei sunt exprimate sentimente de afecţiune reciprocă între membrii
ei. O temă frecvent abordată este cea a dragostei conjugale. Astfel, se spune despre Cornelia
Fortunata: „… storg¾n prÕj ¢ndrÕj kosm…an kaˆ sèfrona diatelšsasan”121, (C 26,
r. 7-8: „… şi-a îndeplinit dragostea ei onestă şi castă faţă de soţ”). În unele cazuri soţia
îşi arată deschis afecţiunea faţă de soţul ei: „™g£mhsa d ™tîn igʼ [¥]ndra tÕn ™mo…
glukÚteron meli(t…)oio”, (C 27, vv. 4-5: „M-am căsătorit la treisprezece ani cu bărbatul
meu mai dulce ca hydromelul”). La rândul său, tot din afecţiune, soţul îi promite consoartei
sale fidelitate chiar după moartea sa, necăsătorindu-se cu nici o altă femeie: „Nikaso‹
meg£laj ¢ntˆ saofrosÚnaj: ªj œti toi mn£man fšretai pÒsij, oÙd tij ¥lla / ke…
nou ™j eÙna…ouj »lqe ¥locoj qal£mouj”122, (Cat. 14, vv. 2-4: „Nikaso, pentru marea
ta cumpătare pe care soţul tău o păstrează încă drept amintire, nici o altă soţie n-a intrat
în camera sa nupţială”). Într-o altă epigramă soţul promite păstrarea veşnică a amintirii
soţiei: „[kednot£t]aj ¢lÒcou sc[»sei pÒqon ? – È È – –] / [a„e…, Plei]stènassa,
EÙ[et…wn gamštaj], / [Ój? È È ]n oÙ proÜdwke l[šcouj sšbaj – È È – –]”, (Cat. 13,
vv. 1-3: „El va păstra veşnic regretul pentru prea iubita sa soţie, o Pleistonassa, soţul tău
Euetion, care… n-a trădat sfinţenia patului tău nupţial”).
Legată strâns de tema dragostei conjugale este şi elogierea în epigrame a calităţilor
femeilor de către soţ. Elogiile pe care bărbaţii le aduc femeilor se adresează numai
calităţilor lor morale. Calitatea cea mai frecvent lăudată este swfrosÚnh, cumpătarea.
Într-o epigrama se citeşte: „TÚnbon daid£leon periagša teàxe suneÚJ / ”Andruj Kur…
llV toàton ¢pofqimšnV / swfrosÚnhj mnasqeˆj ™rikÚdeoj ¼n œce ke…nh / lšktrwn
numfid…wn e†neka kaˆ biÒtou”123, (Cat. 66, vv. 1-4: „Andrys a construit acest mormânt
rotund, lucrat cu multă artă pentru soţia sa decedată, Kyrille, în amintirea strălucitei sale
cumpătări, pe care ea a avut-o în timpul căsniciei şi al vieţii”).
Sunt rare cazurile când epigramiştii laudă frumuseţea femeii. Tema frumuseţii le
este rezervată numai tinerelor fete, aşa cum se poate remarca în epigrama Hedistei de la
Histria: „`Hd…sth … ¼ k£llei kÒsmwi te molousʼ ¢e… [™l]p…da dÒxhj”, (Cat. 11, v. 3:
„Hediste … tu care prin frumuseţe şi cuminţenie îndreptăţeai oricâte nădejdi”).
B9.2. Relaţia dintre individ şi cetate
Pe lângă temele care fac aluzie la viaţa de familie, în epigrame apar şi teme
care subliniază legătura indestructibilă dintre individ şi cetate, contribuţia cetăţeanului
cu trup şi suflet pentru bunăstarea obştii sale. În oraşele greceşti de pe ţărmul vestic al
Cf. Cat. 50, r. 1-3: „AÙrhl…a ʼAbrinia Fwrdigalou Turan» / T¾n ¢pÕ progÒnwn eÙgen…da…”
Cf. R. Lattimore, Themes, p. 275: „tîide t£fwi Cairestr£th ¿ Ð sÚneuoj œsterxen mšn zîsan,
™pšnqhsen d qanoàsan”, („Chairestrate zace în acest mormânt. Soţul ei a iubit-o atâta cât a trăit şi când
a murit a jelit-o”); de asemenea, cf. Cat. 60, r. 10: „[q]£ye d [me storgÁj c]£rin [œnqade klein]» S»mh”,
(„Aici m-a îngropat Seme cea ilustră, în semn de dragoste”).
122
Cf. Th. Sauciuc Săveanu, Un fragment de epigramă greacă pentru Nikaso din Callatis, în „Pontica”, 2,
1969, pp. 245-251.
123
Vezi, de asemenea, Cat. 14, epigramă dedicată pentru Nikaso din Callatis.
120
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Pontului Euxin se stabilesc numeroşi străini veniţi din alte regiuni, care se integrează cu
succes în comunitate, ajungând să deţină funcţii importante în conducerea oraşelor. Ei
îşi găsesc sfârşitul aici, fiind cinstiţi de către concetăţenii lor cu epitafuri funerare. Astfel
în epigrama dedicată lui Hermogenes, originar din Cyzic şi stabilit la Tomis, defunctul
ne mărturiseşte: „`Ermogšnhj Ônomʼ Ãn kaˆ Kuz…kion me k…klhskon: / ”Hrxa p£trh
semnîj, ¢goranom…hn tʼ ™tšlessa: / kaˆ fil…h prÕj p£ntaj ™tim»qh ™pidÒxwj”,
(Cat. 59, r. 1-3: „Hermogenes îmi era numele, dar îmi ziceau Cyzicianul, am fost arhonte
în patria mea cu demnitate şi am îndeplinit funcţia de agoranom. Şi prietenia faţă de
toţi am cinstit-o în chip vrednic de glorie”). Aici apare tema străinului care pleacă din
oraşul natal şi se stabileşte într-un alt loc unde-şi va afla sfârşitul vieţii. Această temă este
corelată în epigrama citată mai sus cu tema prieteniei faţă de concetăţeni.
Aceleaşi idei sunt exprimate într-un alt epitaf tomitan dedicat unui personaj din
Prusa Bithyniei: „Kaˆ [fil…]hn ½skhsa, p[…]steij d f…lwn ™s£wsa / kaˆ prolipë[n
ProÚsh]j Beiqu[n…doj eƒerÕn] ¥stu / ½luqon [e„j Tomšwj] polukÚd[iston pÒli]n
œnqa / gnèrimoj [™nnaštaij] a„eˆ kaˆ [™p»lusin ½m]hn”, (Cat. 60, r. 5: „Şi am practicat
prietenia şi am păstrat încrederea în prieteni. Şi părăsind oraşul sacru Prusa al Bithyniei am
ajuns în prea gloriosul oraş Tomis. Aici am fost întotdeauna cunoscut între cetăţeni, deşi
am fost între străini”). Tot în epitaful anonimului din Prusa apare şi tema vieţii ca luptă:
„™n d broto‹j ¼qlusa kamèn ™pÒrisson ¤panta”, (Cat. 60, r. 4. „Printre muritori am
luptat muncind şi mi-am procurat toate [cele necesare nevoilor mele]”). De remarcat în
cele două epigrame citate mai sus este faptul că ele nu reprezintă doar un elogiu la adresa
defuncţilor, ci şi exemplificarea unei morale de viaţă, o caracteristică proprie epigramelor
din epoca romană.
Într-o epigramă de la Tomis apare o temă cu caracter politic care-şi găseşte ecou
în mentalitatea cetăţenească închegată în Grecia în secolele VII-V a. Chr. Un părinte
mărturiseşte: „Qršye DionusÒdwroj pont£rchj pa‹daj †na p£trV katale…yV” (Cat. 61,
v. 1: „Dionisodoros pontarhul i-a crescut pe copiii săi ca să-i lase patriei”). Tema copiilor
crescuţi în folosul patriei îşi găseşte ecou în idealul educaţiei spartane.124
B10. Formularea epigramelor
Dacă în prima parte a studiului nostru ne-am concentrat atenţia asupra conţinutului
de idei al epigramelor funerare, în continuare, ne propunem să stăruim şi asupra modului
de alcătuire a acestora.
În privinţa formulării, epigramele se pot împărţi în şase categorii. O primă categorie
o constituie epigramele mai vechi, datate în secolele V-IV a. Chr., care ne pun în faţa unei
sobrietăţi cu adevărat clasice. În general, aceste epigrame prezintă o formulare simplă, cu
menţionarea numelui dedicantului şi al defunctului cinstit şi, eventual, al circumstanţei
morţii. De obicei, aceste epigrame sunt formate din cel mult două distihuri.125 În această
primă categorie pot fi integrate, ca o excepţie, epigramele dedicate gladiatorilor de la
Tomis; deşi de epocă romană, ele prezintă o formulare simplă şi reţinută, de tipul: „pe
La Sparta copiii erau crescuţi şi educaţi în spiritul devotamentului faţă de polis, care devine cadrul
fundamental al vieţii umane în lumea greacă; pentru educaţia spartană vezi H. I. Marrou, Educaţia, I, p. 41-59.
125
Cat. 6; Cat. 7, 8; Cat. 10, 11, 12; Cat. 24, 25, 19.
124
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cutare în locul acesta, îl acoperă mormântul” (Cat. 35), „aici zace Attalos…” (Cat. 41, r.
1) sau „cutare l-a înmormântat pe cutare” (Cat. 42, 43).
Din a doua categorie fac parte epigramele care debutează cu invocarea celui
decedat, urmată de un scurt elogiu la adresa sa, rostit de către soţ/soţie, părinţi, copii şi
uneori de către rudele apropiate.126
O a treia categorie, o constituie epigramele alcătuite sub forma unui monolog, în
care defunctul (uneori stela funerară), îl interpelează pe trecător, rugându-l să se oprească
în faţa mormântului, pentru a deplânge destinul său şi pentru a-i cunoaşte calităţile.127
Epigramele concepute sub forma unui dialog între defunct/stelă şi membrii familiei
sale sau trecător, formează o a patra categorie.128
În a cincea categorie se includ epigramele în care apare obiectivarea celui decedat.
Prezentarea în acest caz este făcută de către defunct, care vorbeşte despre sine la persoana
a III-a. Formularea este de tipul: „Priveşti mormântul lui cutare…”129
Ultima categorie de epigrame sunt cele în care enunţul funerar devine adesea
o biografie a defunctului, alcătuită pe elemente esenţiale: numele, menţiunea familiei,
circumstanţa morţii. Aceste date minimale pot fi şi ele amplificate, mai ales indicaţiile
privitoare la neam şi la circumstanţa morţii. Uneori o parte importanţă a textului este
ocupată de indicaţii familiale, care pot cuprinde genealogia mai multor generaţii130.
B11. Limbaj şi versificaţie
Analiza limbajului epigramelor funerare este necesară pentru a evidenţia valenţele
literare ale acestor texte. În general, exprimarea epigramiştilor este banală. Însă uneori
ei îşi aleg cuvintele, ocolind formulele banale şi des folosite. Ei caută expresiile rare şi
cuvintele cu iz poetic.
O sursă de inspiraţie la îndemâna autorilor de epigrame era, fără îndoială,
Homer, ale cărui poeme au reprezentat „cartea de căpătâi” a grecilor de-a lungul întregii
Antichităţi. Fără a intra într-o analiză detaliată, ne rezumăm aici în a oferi câteva exemple
semnificative de cuvinte şi expresii de certă inspiraţie homerică care abundă mai ales
în epigramele de epoca romană. De pildă, pentru a denumi soţul şi soţia, epigramiştii
folosesc termenii pÒsij şi ¥locoj131, iar pentru copil tškoj (Cat. 53, r. 8). Homericul
Ãtor, desemnează într-o epigramă suflarea vieţii şi un adjectiv compus cu acesta din urmă
este megal»twr (Cat. 32, v. 3). Pentru a sublinia măiestria meşterului care a construit
monumentul funerar şi mai ales frumuseţea acestuia din urmă, lapicidul foloseşte într-o
epigramă adjectivul daid£leoj (Cat. 66, v. 1)132.
Din epigrame sunt nelipsite expresiile homerice menite să creeze imagini poetice.
Foarte des întâlnit este tipul œlipon f£oj ºel…oio, („am părăsit lumina soarelui”), care
Cat. 13, 14; Cat. 20; Cat. 21.
Cat. 16; Cat. 18; Cat. 23; Cat. 26, 38; Cat. 29, 30, 48.
128
Cat. 67, 68.
129
Cat. 22; Cat. 46; Cat. 58.
130
Cat. 27, 44, 59, 60, 63.
131
Cat. 22, v. 3; Cat. 34, v. 1; Cat. 14, v. 3 şi 4.
132
Cf. Homer, Iliada, VIII, 195: „daid£leon qèrhka tÕn “Hfaistoj k£me teÚcwn”, („Platoşa cea
măiestrită lucrată de zeul Hefaistos”).
126
127
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sugerează trecerea omului în nefiinţă (Cat. 25, 44)133. Într-o epigramă de la Callatis,
întunericul care domină mormântul este sugerat printr-o altă expresie homerică: „[EŒj t]
Úmboj dÚo keÚqei „Í ØpÕ nuktˆ kalÚptwn” (Cat. 19, v. 1)134. Printr-o turnură homerică,
autorul aceleaşi epigrame callatiene, exprimă durerea părinţilor pentru moartea copiilor:
„do…oisin genštaij pšnqoj ¥laston œcin” (Cat. 19, v. 4)135. De multe ori, epigramiştii
preiau pur şi simplu expresii homerice, adaptându-le în propriile lor creaţii, cum se
întâmplă într-o epigramă de la Tomis din epoca romană136.
Formele poetice ioniene abundă în epitafuri, mai ales în cele care datează din epoca
romană. Putem da ca exemple: melit…oio, ¢nqrèpoisin, mo‹rhj, lainšhn, fqimšnoio,
nekÚessi137. De multe ori poeţii utilizează cuvinte rar întâlnite în astfel de creaţii, ca de
exemplu: ™nnašthj în loc de obişnuitul pol…thj, ¥stu în loc de pÒlij, œphluj în loc de
xenÒj, sorÒj sau mšlaqron (Cat. 60). Din epigramele de la Callatis putem cita: polua…
netoj, eÙna‹oi q£lamoi, ¥kouroj, dustok…a138. Uneori apar expresii care par a nu fi
curente în repertoriul autorilor de epigrame; de pildă, într-o epigramă de la Callatis se
spune despre doi defuncţi că: Mo‹rʼ ™nšqhke l…nwi ”Atropoj, (Cat. 19, vv. 1-2: „Moira
Atropos i-a aşezat în mormânt cu firul ei”). Această exprimare este concisă, eliptică, chiar
construită cu cuvinte alese. Verbul ™nt…qhmi nu este asociat în mod obişnuit cu Moira, iar
l…non, (fir), este folosit mai rar decât m…toj sau nÁma.
În epigrame se poate remarca existenţa unor cuvinte cu valoare de hapax, unele
foarte interesante din punct de vedere al construcţiei şi sensului lor. În epigrama unui
gladiator de la Tomis apare forma ceireterÒplon139. În acest caz avem de-a face cu un
cuvânt compus, format din ce‹r + ˜tšra + Óplon, adică, cel care are înarmată cealaltă
mână, tradus, în contextul epigramei, prin stângaciul. La această interpretare îndeamnă şi
faptul că, în relieful de deasupra inscripţiei, gladiatorul defunct apare reprezentat ţinând
scutul în mâna dreaptă, ceea ce înseamnă că el mânuia arma de atac cu stânga. Redarea
acestui amănunt nu este întâmplătoare, cunoscută fiind credinţa celor vechi că mâna stângă
este aducătoare de izbândă140. Fără îndoială că autorul epigramei a inventat acest cuvânt
din necesităţi metrice.
Un alt cuvânt inedit, atât ca construcţie, cât şi ca sens, îl întâlnim într-o epigramă
Cf. Homer, Iliada, XVIII, vv. 9-11; vezi, supra, p. 12 şi urm..
Ibidem, V, 23: „¢llʼ “Hfaistoj œruto, s£wse d nuktˆ kalÚyaj.”
135
Ibidem, XXIV, 105: „pšnqoj ¥laston œcousa met¦ fres…n. o da kaˆ aÙtÒj.”
136
Cat. 44, v. 17: „taÚthj toi geneÁj…”, cf. Homer, Iliada, VI, v. 211: „taÚthj toi geneÁj te kaˆ a†matoj
eÜcomai e nai; Cat. 44, v. 6: „… ™gë æj m¾ éfella”, cf. Homer, Iliada, XXII, v. 481: „dÚsmoroj
a„nÒmoron: æj m¾ êfelle tekšsqai.”
137
Cat. 27, v. 5; Cat. 57; Cat. 58, v. 1 şi v. 2.
138
Cat. 14, 19, ISM III 134; ibidem, p. 150.
139
Cat. 35, vv 1-2: „ʼAgro‹kon pugmÁ probok£tora ceireterÒplon … meikrÕj œkruye t£foj”, („Pe
Agroikos, provocator în lupta cu pumnii, stângaciul … îl acoperă un mormânt mic”).
140
Gheorghe Ştefan, Noi monumente epigrafice relative la gladiatorii din Tomis în „Buletin ştiinţific, seria C,
Ştiinţe istorice, filosofice şi economico-juridice, ştiinţa limbii, literatură şi artă”, I, 1, noiembrie- decembrie,
1948, (Academia R. P. R.), p. 31 şi urm.; cf. L. Robert, Les Gladiateurs, p. 70; Cassius Dio, (I, 73, 19),
vorbind de Commodus, aminteşte mândria acestuia de a lupta, ca gladiator, cu mâna stângă: „™x ¢r…stou
™monom£cei, ½skei d kaˆ ™crÁto tÍ Ðpl…sei tÍ toà sekoÚtoroj kaloumšnou, t¾n m n ¢sp…da ™n tÍ
dex…´, tÕ d x…foj tÕ xÚlinon ™n tÍ ¢rister´ œcwn, kaˆ p£nu kaˆ ™pˆ toÚtJ mšga ™frÒnei Óti Ãn
£risterÒj.
133
134
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de la Callatis. Este vorba de ØfÁlix, cu o vârstă inferioară, mai tânăr decât altul141.
Acest adjectiv îmbogăţeşte lista deja lungă a compuşilor lui Âlix, de aceeaşi vârstă,
dintre care îi enumerăm pe: ¢fÁlix, panafÁlix, bracuÁlix, ™nÁlix, ™fÁlix, kaqÁlix,
ÐmoÁlix, sunÁlix, ØperÁlix. Majoritatea acestor forme sunt cunoscute din inscripţii sau
din epigramele Anthologiei Palatine142.
Alte două hapax-uri interesante ne oferă tot o epigramă callatiană, şi anume:
¢gšgwnoj, şi ™pikèkutoj143; primul cuvânt este de pus în relaţie cu verbul gegwnšw,
a striga, a vorbi, de unde, prefixat cu a privativ, are sensul de fără glas,mut; al doilea
cuvânt derivă probabil de la verbul ™pikwkÚw, a plânge, a se jeli, sugerând exprimarea
durerii prin bocete144.
Deosebit de importanţi sunt termenii folosiţi pentru redarea actului înmormântării
şi cei care denumesc locul îngropăciunii, respectiv mormântul. Varietatea termenilor
utilizaţi în epigramele vest-pontice pentru redarea actului înmormântării ne-a condus la o
reprezentare cuprinzătoare cu privire la mormânt, văzut din punct al rolului, arhitecturii
şi valorii sale de simbol.
Actul înmormântării este exprimat în mod obişnuit prin verbul q£ptein, a
înmormânta. Utilizarea verbelor t…qhmi şi kata-t…qhmi, a aşeza, a depune, sugerează
o imagine tehnică, defunctul devenind un simplu obiect manevrat de către cei care l-au
aşezat în mormânt. Aşadar mormântul, din punctul de vedere al funcţionalităţii sale în
timp, este locul de depunere al defunctului. Pe de altă parte el are rolul de păstrare, de
adăpostire a trupului celui răposat, idee pusă în evidenţă prin folosirea verbelor: krÚptw,
a ascunde, keÚqw, a conţine, a ascunde, kalÚptw, a acoperi, a proteja sau katšcw /
™gkatšcw, a reţine. Aflat în mormânt, defunctul devine al mormântului, cel reţinut de
mormânt. Cea de-a treia funcţie pe care grecii o atribuiau mormântului este simbolică, şi
anume, aceea de loc de odihnă; verbul utilizat pentru a o exprima este ke‹mai, a fi întins,
a zăcea, a se odihni.
O gamă variată de termeni este utilizată pentru a denumi mormântul: tÚmboj,
t£foj, s»ma, ØpÒmnhma, mn»ma, mnhme‹on. Termenul tÚmboj are în majoritatea cazurilor
sensul de monument funerar somptuos ridicat la suprafaţa pământului. Cuvântul t£foj
desemna mormântul simplu săpat în pământ. Cuvântul s»ma reprezenta iniţial semnul
prin care se recunoştea mormântul, ajungând treptat să se identifice cu mormântul însuşi.
Ultimii trei termeni desemnează mormântul din punct de vedere al valorii sale de simbol,
având sensul de amintire, loc de amintire sau loc de veci.
În general versificaţia epigramelor este corectă. În acest sens, se disting mai ales
epigramele din epoca elenistică145, cu câteva infime excepţii. Din epoca romană există
exemple mai puţin satisfăcătoare. În cazul multor epigrame din epoca romană şi romană
141
Cat. 19, vv. 2-3: „Mo‹rʼ ™nšqhke l…nwi / ”Atropoj, Ön m n ¥kouron, Øf»lika toudʼ ›terÒn me”,
(„Moira Atropos i-a aşezat în mormânt cu firul său, pe unul, înainte de a-şi fi tăiat pentru prima oară barba,
pe celălalt, pe mine, puţin sub vârsta aceluia”).
142
Liana Lupaş, Un nouveau mot grec UFHLIX, în StCl, 15, 1975, p. 139-140; cf. ISM III p. 470.
143
Cat. 46, v. 1 şi 2; de asemenea, vezi ISM III, p. 473.
144
Cf. LSJ care înregistrează cei doi termeni ca având valoare de hapax, s. v. ¢gšgwnoj - speechless şi s. v.
™pikèkutoj - bewailed.
145
Cat. 11, 19, 16, 17.
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târzie, este evident amestecul de proză şi versuri, fiind imposibilă alcătuirea unei scheme
metrice146. Numele defuncţilor nu respectă de obicei regulile prosodice ale versului.
În majoritatea cazurilor ele nu sunt luate în considerare în alcătuirea schemei metrice.
Uneori anumite consideraţii metrice au determinat alegerea sintagmelor din tezaurul de
formule poetice. De pildă în cazul a două epigrame tomitane, datând din aceeaşi perioadă,
se remarcă jocul desinenţelor în cazul cuvântului ¼lioj (¢el…ou / ºel…oio) şi alternanţa
formelor morfologice în cazul lui fîj (fîj / f£oj), în expresii precum fîj l…pon ¢el…
ou şi œlipon f£oj ºel…oio147. Se constată că simţul cantităţii vocalelor nu era pus pe
primul plan. Vocalele erau considerate scurte sau lungi, după nevoile metrice, indiferent
de cantitatea lor naturală. Neregularităţile metrice întâlnite în epitafuri constituie o dovadă
a faptului că versurile au fost luate din altă parte şi au fost adaptate fără iscusinţă de
către poet în noua creaţie. Pe de altă parte, versificaţia stângaci realizată demonstrează că
autorii epigramelor nu stăpâneau toate mijloacele compoziţiei artistice.
În majoritatea cazurilor, epigramiştii utilizează în versificaţie hexametrul şi distihul
elegiac (hexametrul şi pentametrul). Într-o singură inscripţie este utilizat trimetrul iambic
(Cat. 42), iar în alta senarul iambic (doar în câteva versuri) (Cat. 26, v. 3 şi vv. 3-9). În
doi graffiti descoperiţi la Olbia sunt utilizaţi metri specifici comediei, şi anume tetrametrul
iambic cataleptic (Cat. 1) sau tetrametrul catalectic peonic (Cat. 5)

C. Concluzii
Epigramele funerare şi graffiti descoperiţi în cetăţile vest-pontice reflectă nivelul
satisfăcător, uneori chiar remarcabil al culturii greceşti. Graffiti descoperiţi la Olbia şi în
teritoriul ei rural, sunt singurele documente care ne oferă dovezi despre viaţa intelectuală
a cetăţii în primul ei secol de existenţă. Conţinutul şi versificaţia lor, în care se resimte
profund influenţa ioniană, dovedesc atât un impuls cultural din partea Miletului, cât şi
strânsele relaţii spirituale între metropolă şi apoikia olbiană, în perioada imediat următoare
întemeierii sale.
Epigramele de la Histria, precum baza în cinstea lui Menecharmos fiul lui Eusthenes
sau epitaful Hedistei, fiica lui Evagoras (Cat. 10, 11), vădesc un gust literar surprinzător
la locuitorii unei cetăţi de margine, în perioada de început a istoriei ei. Aceeaşi impresie
se desprinde dintr-un document callatian asemănător, din secolul al IV-lea a. Chr. (Cat.
13). Aceste epigrame dovedesc nivelul satisfăcător al instrucţiei locuitorilor din cetăţile
vest-pontice.
Epigramele funerare din Pontul Stâng prezintă un conţinut de idei şi o exprimare
asemănătoare cu alte documente de acest fel din alte părţi ale lumii greceşti. Universalitatea
temelor abordate în aceste creaţii ne împiedică să distingem specificităţi locale. Tocmai
această imposibilitate metodologică constituie un argument în favoarea unei fascinante şi
prolifice circulaţii a ideilor în Pontul Euxin148.
146
Cat. 23, 26, 27, 60, 67, 32; din epoca romană putem oferi trei exemple de epigrame cu o versificaţie
remarcabilă, ca de pildă: Cat. 25, 57, 66.
147
Să se compare Cat. 25, vv. 3-4: „ʼIoulianoà pa‹j Ãn kaˆ `Rhge…nhj ʼAg£qandroj / ˜pt¦ kaˆ dekšthj
fîj l…pon ¢el…ou”, cu Cat. 44, v. 8: „l/ d ™tîn œlipon f£oj ºel…oio”.
148
Alexandru Avram, în IstRom, I, p. 585.
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Epigramele datate în secolele V-IV a. Chr. se caracterizează prin sobrietate şi
obiectivitate. Exprimarea este simplă, reţinută şi concentrată în unul sau două distihuri.
Vârsta defunctului nu este exprimată în mod expres, ci este mai degrabă sugerată prin
expresiile utilizate. Indicaţii asupra vârstei defunctului se dădeau mai cu seamă în cazul
morţii premature sau pentru persoanele care au pierit la vârste înaintate.
Începând din epoca elenistică, epigrama funerară cunoaşte epoca sa de aur. Cererea
de epitafuri sau dedicaţii devine generală. Epigrama încetează acum să fie privilegiul
morţilor iluştri, ea devenind poezia celor umili, slabi şi mici. Din punct de vedere stilistic,
epigrama îşi amplifică temele şi motivele, tragedia şi filosofia exercitând o puternică
influenţă asupra sa. Simplitatea, forţa reţinută, a epigramei din epoca anterioară, cedează
locul amplificării literare în structură şi motive. Repertoriul epigramiştilor se îmbogăţeşte
acum cu noi expresii şi cuvinte. Sunt preluate numeroase versuri din Homer. În epigrame
este dată acum indicaţia exactă a vârstei defunctului care nu avea însă un rost informativ
ci constituia un element artistic ce putea impresiona pe cititori. În epigramele din Pontul
Stâng se simte influenţa epigramei culte, născute odată cu Calimah, în privinţa motivelor,
a lexicului şi a reprezentării temporale.
În epoca romană epigrama funerară devine adesea o biografie a defunctului.
Întinderea ei este mai amplă decât în perioada elenistică. Ea tinde să-şi dezvolte conţinutul
de la semnalarea numelui defunctului, a locului şi circumstanţei morţii sale, până la
prezentarea unei biografii detaliate a vieţii acestuia. Epigrama se străduieşte să compună
cât mai fidel o imagine a defunctului, să-i evoce cât mai în detaliu existenţa. Uneori o
parte importantă a textului este ocupată de indicaţii familiale care pot cuprinde genealogia
mai multor generaţii. Epigramele de epoca romană, conţin astfel tot mai multe elemente
particulare, din ce în ce mai subiective. Stilul devine mai abundent. Exagerarea formulelor
folosite diminuează forţa exprimării sentimentelor. Imitaţia dăunează deseori inspiraţiei
poetice şi reminiscenţele literare pot să dea epigramei o alură de pastişă. Influenţa retoricii
care renăştea în secolul al II-lea p. Chr. se resimte în textul epigramelor astfel încât unele
dintre ele devin adevărate exerciţii de retorică. De asemenea influenţa diatribei apare în
mod clar în unele texte, unde abundă locurile comune.
În epoca romană târzie se constată un declin evident al poeziei funerare, atât în
privinţa facturii literare, cât şi a limbajului şi versificaţiei. Remarcăm acum din partea
autorilor de epigrame, o lipsă de inspiraţie în prelucrarea motivelor literare, precum şi
necunoaşterea ortografiei şi a vocabularului limbii greceşti. O dovadă a decadenţei gustului
literar o furnizează o epigramă funerară de la Callatis (Cat. 68), în cazul căreia, avem de-a
face cu un „plagiat” al cărui model este o epigramă tomitană datând din aceeaşi perioadă
(Cat. 67). Prin citirea epigramei callatiene, se observă clar faptul că redactorul acesteia
a copiat în mod fidel primele trei versuri ale „modelului” său din Tomis; el a adaptat cu
stângăcie versurile 5-6, modificând numele şi vârsta defunctului (care spre deosebire de
epigrama din Tomis, este o fată moartă prematur); la fel a procedat şi în cazul versurilor
7-9, unde a modificat doar numele părinţilor defunctei.
Aşadar, compoziţia stângace a epigramei callatiene denotă cultura generală scăzută
a celui care a redactat-o, şi chiar mai grav, cunoştinţele sale reduse în privinţa ortografiei
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şi a vocabularului149.
Epigrama funerară merită a fi considerată ca un produs de sine stătător. Ea este o
transmitere homerică, este o tradiţie orală, este poezia unei epoci, este cult pentru mormânt.
Ea reflectă în mod indirect mentalitatea unei epoci şi credinţele oamenilor, preţuirea vieţii
şi resemnarea în faţa morţii.

Cat. 68; ISM III p. 482 şi urm.; socotim util a semnala aici greşelile de ortografie din epigrama callatiană
prin comparaţie cu „modelul” său de la Tomis. În v. 3 se constată prezenţa diftongului ai, în loc de e, în
cazul indicativului aorist œfqasai, (cu forma corectă œfqase, vezi Cat. 67, v. 3); aceeaşi greşeală apare
în v. 6: ¢nšsthsai în loc de ¢nšsthse, (indicativ aorist, persoana a III-a singular). Semnul {X}, de la
începutul v. 6 ar putea să provină din „caietul de modele” al lapicidului, indicând amplasarea unei „hedera”
sau a unui alt semn, pentru a marca sfârşitul versului anterior. Acest semn se pare că a fost rău înţeles de
către lapicid, care a văzut în el probabil o literă (aceeaşi greşeală se întâlneşte şi în v. 7). Verbul qane‹n nuşi are locul la începutul v. 4, înainte de pastoÝj, unde era mai potrivită forma mole‹n (infinitivul aorist al
verbului blèskw), care figurează în modelul de la Tomis (mole‹n pastoÝj - a ajunge în patul nupţial). La
sfârşitul v. 4, în locul infinitivului verbului qnÇskw, era mai corectă utilizarea indicativului aorist persoana
a III-a singular, a aceluiaşi verb, (œqane).
149
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