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IDEALUL STOIC FEMININ
REFLECTAT ÎN INSCRIPÞIILE DIN DACIA ROMANÃ

În epigrafele din Dacia romanã numeroase femei sunt onorate cu diverse epitete, care
reprezintã de fapt o sumã de virtuþi ºi de valori promovate de societatea romanã în epoca
Principatului. 

Analizarea valorilor morale ºi sociale esenþializate în epitete pretinde decelarea idealului
uman cãruia îi corespund ºi pe care aceste figuri de stil îl difuzeazã în secolele I–III p. Chr. 

Societatea romanã de la sfârºitul Republicii ºi începutul Principatului se caracteriza printr-o
crizã socialã ºi moralã acutã, generatã de mai mulþi factori: emanciparea femeii, homosexualitatea,
criza demograficã (mai ales în Italia) etc. 

Emanciparea femeii romane a avut consecinþe nefaste, ca: amploarea nemaiîntâlnitã a
divorþurilor, a cãsãtoriilor din interes ºi escrocarea în plan sentimental a bãrbaþilor. Nu întâmplãtor
unii scriitori latini, ca Propertius (în secolul I a. Chr.) ºi Juvenalis (secolele I–II p. Chr.), deplâng lipsa 
oricãror valori morale la femeile acelor timpuri. 

Uniunile conjugale stabile devin rarisime ºi, prin urmare, demne de consemnat pentru
posteritate; astfel, în secolul I a. Chr., un soþ îºi exprima – într-un elogiu funebru – satisfacþia de a fi
trãit în bunã înþelegere cu soþia sa, timp de 41 de ani, pânã când moartea i-a despãrþit, ºi aceasta într-o
vreme când „rara sunt tam diuturna matrimonia finita morte, non divertio interrupta, nam tingit
nobis ut. ad. anum. XXXXI, sine offensa perduceretur“1. 

Educaþia aleasã a unora dintre femeile romane a condus la apariþia unei tendinþe feministe,
anumite femei exercitând profesii specifice bãrbaþilor: Afrania, soþia unui senator, era avocat2, o altã
femeie, Hortensia, fiica lui Q. Hortensius Ortalus, în anul 42 a. Chr., a þinut un discurs în faþa
triumvirilor3, o oarecare Sulpicia, contemporanã cu Martialis, scria poezii despre iubire4. 

Refuzându-ºi condiþia de inferioritate faþã de bãrbaþi, unele femei din ordinul senatorial se
unesc în mariaje inegale cu sclavi, iar pentru a stopa acest fenomen este nevoie ca Senatul sã emitã
senatus consultum, care aducea în starea de sclavie pe femeia care era surprinsã în timp ce avea relaþii
sexuale cu un sclav strãin, adicã apaþinând unui alt stãpân. 

Aceastã mãsurã luatã de Senat nu le-a împiedicat pe femeile romane sã aibã în continuare
relaþii cu sclavi. Juvenalis relateazã despre fuga soþiei unui senator roman cu un gladiator: „Eppia –
soþia unui senator – fãrã ruºine întovãrãºi o ºcoalã de gladiatori, departe, pânã la insuliþa Pharos,
pânã la Nil, pânã la faimoasa în destrãbãlãri cetate a lui Lagos, la Canopos, desfrânatã care  ajunse
chiar ºi ea sã blesteme monstruoasele moravuri ale Romei. ªi uitându-ºi casa, soþul, surioara, nici de 
patrie nu-i pasã. Ticãloasa! ªi copiii i-a pãrãsit, în lacrimi; ha! Auzi minunãþie necrezutã! pãrãsit-a
pânã ºi jocurile-n circuri ºi pe Paris histrionul! …“5. 
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1 Michel Durry, Laudatio Turiae, Éloge funèbre pendant le II-ème triumvirat, Belles Lettres, Paris, 1957, 27–29; Lidia
Storoni-Mazzolani, Una moglie, Roma, 1997, 27–29, p. 80.

2 E. Ciccotti, Donne e politica negli ultimi anni della Roma repubblicana, Milano, 1985, p. 4.
3 Quintilianus, Institutio Oratoria, Paris, 1914, I, 1, 6–7.
4 Martialis, Epigrammes, Paris, 1967, X, 35 ºi 38.
5 Juvenalis, Satire (trad. Lascãr Sebastian), Bucureºti, 1979, VI, p. 220–221.



Uniunile conjugale ale femeilor din ordinul senatorial cu sclavi ºi cu liberþi îl determinã pe
Hadrian sã dea o dispoziþie care permitea relaþiile nedemne cu sclavii, sub condiþia ca stãpânii
acestora sã fie de acord. 

Marcus Aurelius a încercat sã stãvileascã numãrul mare de matrimonii ale acelor nobile
femei cu liberþi printr-un edict care dispunea cã acest tip de legãturã era lipsit de conubium6

(legitimitate). 
Cãsãtoriile femeilor bogate cu sclavii sunt condamnate ºi de scriitorul creºtin Tertullianus,

care, în epistolele sale cãtre soþie, vedea acest tip de uniune liberã ca fiind expresia dorinþei de desfrâu 
a respectivelor femei7; papa Callistus (secolul al III-lea p. Chr., un fost sclav) autorizeazã femeile din
ordinul senatorial care voiau sã-ºi pãstreze privilegiile sã trãiascã în concubinaj cu humiliores ºi
liberþi8. 

Unele izvoare epigrafice din secolul al III-lea atestã faptul cã unele femei, ca Hydria
Tertulla ºi Cassia Faretria – din  acelaºi ordin, ºi-au pãstrat rangul chiar dacã s-au cãsãtorit cu
humiliores9. 

Numãrul femeilor „emancipate“ creºte continuu în primele secole ale Principatului, fapt
atestat de diverse izvoare ce ne oferã informaþii despre femei care se dedicã unor activitãþi tipic
masculine, ca: sportul, luptele, oratoria, comerþul.

Juvenalis ne relateazã în Satira a VI-a
despre o femeie care fãcea exerciþii la palestrã cu
greutãþi, ca bãrbaþii; preocuparea pentru exerciþii
ºi gimnasticã a femeilor este atestatã ºi de
mozaicurile descoperite în vila din Piazza
Armerina (Fig. 1).

Fig. 1. Femei romane fãcând exerciþii la palestrã, 
mozaic din Piaþa Armerina.

(foto Alexandru Stãnescu)

O inscripþie din Ostia atestã existenþa
unor femei-gladiatori care au participat la lupte ºi 
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6 Eva Cantarella, Tacita et muta, Roma, 1985, p. 192.
7 Tertullianus, A son épouse (trad. Ch. Munier), Paris, 1980, II, 2–3: „2. Les règlements de la terre passeront-ils pour plus

sévères que les commandements du ciel au point que les païennes unies à des esclaves étrangers perdront leur liberté tandis
que nos chrétiennes prendraient pour mari des esclaves du diable et conserveront leur état? Sans doute elles nieront que le
Seigneur leur ait fait parvenir son injoction par l’intermédiaire de son apôtre. Quel motif retenir pour cette folie, sinon la
faiblesse d’une foi toujours enclinée aux jouissances du siècle? 3. Assurément c’est bien ce que l’on a pu saisir sur le vif,
surtout chez les plus riches. Car plus une femme est riche et s’enfle de son titre de „matrone“, plus spacieuse est la maison
qu’elle recherche pour ses dépenses (titre d’honneur?), domaine où son ambition se donne libre cours. Pour les femmes de
cette sorte, les églises sont sans attrait. C’est qu’il est difficile de trouver un homme riche dans la maison de Dieu et s’il s’en 
trouve un, il est difficile qu’il soit célibataire. Que faire donc? A qui, sinon au Diable, demander un mari susceptible de leur
procurer chaize à porteurs, moules, coiffeurs exotiques à taille de géant? Cela, un chrétien, même riche, refuserait peut-être
de les procurer“.

8 Eva Cantarella, op. cit.
9 S. Mazarino, La fine del mondo antico, Milano, 1959, p. 133–134.



jocuri oferite de duumvirul Hostilianus ºi soþia acestuia, Sabina, în a doua jumãtate a secolului al
II-lea10.

Criza moralã de la sfârºitul Republicii ºi începutul Principatului a condus la reflecþia
filosoficã asupra societãþii ºi la o revoluþie în planul moravurilor, care a constat în impunerea unui
nou ideal feminin, de sorginte stoicã. 

Modelul colectiv propus de stoici îºi avea originea în arhetipul reprezentat de femeia
romanã din perioada arhaicã: austerã, devotatã, cumpãtatã, modestã, harnicã, inteligentã ºi dreaptã,
care-ºi îndeplineºte datoriile de fiicã, soþie ºi mamã în mod exemplar. 

Probabil cã un prim model ºi etalon a fost Lucretia, soþia lui Tarquinius Collatinus, care,
dezonoratã de Sextus Tarquinius, s-a sinucis. 

Lucretiei i se adaugã, de-a lungul timpului, o întreagã galerie de figuri feminine cu caractere
puternice, pregnante, femei inteligente, culte, modeste ºi devotate, a cãror feminitate apare încercuitã de
aureola onestitãþii ºi bunãtãþii, femei care au înflorit în umbra discretã a familiilor din aristocraþia romanã. 

 Este de ajuns sã le amintim pe cele douã Cornelii11, pe cele trei eroine care apar în opera lui
Tacitus: Arria, Paulina, Pollita12, toate trei victime ale furiei ucigaºe a lui Nero, dar ºi exemple de
fidelitate conjugalã, care le-a împins la a-ºi dori moartea o datã cu soþii lor. Pentru aceste femei
iubirea faþã de soþi s-a transformat în camaraderie, astfel ele sunt gata sã moarã alãturi de aceºtia în
numele unui ideal feminin stoic ºi nu doar pentru a-ºi dovedi devotamentul conjugal. 

În opera lui Seneca apar numele unor femei ca: Marcia, Helvia ºi Livia, aceste personaje
feminine din rândul aristocraþiei senatoriale fiind dotate cu cele mai nobile însuºiri în perfectã
concordanþã cu idealul stoic al femeii din epoca Principatului. 

O soþie-model pare sã fi fost ºi Calpurnia, soþia lui Plinius cel Tânãr, cãreia el, într-una din
epistolele sale13, îi contureazã portretul dupã spiritul feminin stoic. 

Izvoarele epigrafice ºi literare atestã preluarea pe scarã largã a modelului stoic de cãtre
femeile romane, care dintr-o datã demonstreazã cã au aceleaºi calitãþi ºi virtuþi ca ºi matroanele din
epoca arhaicã ºi republicanã. 

Diferenþa dintre femeile secolelor I–III p. Chr., care se dedicã cu pasiune treburilor
domestice, creºterii ºi educãrii copiilor, ºi vechile matroane romane constã în aceea cã femeile din
epoca Principatului îºi aleg în mod deliberat acest mod de viaþã ºi urmãresc cu consecvenþã împlinirea
idealului stoic. 
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10 Fausto Zevi, Mireille Cébeillac-Gervasoni, Révisions et nouveautés pour trois inscriptions d’Ostie, Mélanges de l’école
française à Rome, antiquité (MEFRA), 88, 1976, p. 612; inscripþia menþiona ca un fapt inedit la Ostia jocurile la care au
participat ºi femei-gladiatori, Hostilianus adãugând cã el este primul care a pus în practicã aceastã idee: „qui primus
omnium ab urbe condita ludus cum/ […] or et mulieres [a] d ferrum dedit […]“.

11 Prima era soþia lui Aemilius Paulus Lepidus ºi fiica lui P. Cornelius Scipio, cea de a doua a fost soþia lui Pompei, care ºi-a
însoþit soþul la Pharsalos (n. n.).

12 Tacitus, Annales (text latin editat ºi comentat de A. I. Bujor ºi F. Chiriac), Bucureºti, 1942, XV, 10–11; XV, 62–63; XVI,
34; Plinius cel Tânãr, Opere complete (trad. Liana Manolache), Bucureºti, 1977, Epistola III, 16. Arria era soþia lui Caecina 
Paetus, ea se sinucide o datã cu soþul sãu, care a fost condamnat la moarte pentru vina de a fi participat la un complot; vezi ºi 
Juvenalis, Satira a VI-a, Belles Lettres, Paris, 1923.

13 Plinius cel Tânãr, op. cit., Ep. IV, 19. „[…] este de o rarã fineþe ºi de o rarã sobrietate, mã iubeºte, ceea ce este o dovadã de 
virtute. La aceasta se adaugã predilecþia pentru literaturã, pe care i-a insuflat-o dragostea pentru mine. Cunoaºte toate
lucrãrile mele, le citeºte mereu, le învaþã chiar pe de rost. Ce neliniºte o cuprinde când mã pregãtesc sã pledez ºi câtã
bucurie dupã ce am pledat! Stabileºte cine sã-i dea de ºtire când am fost în asentimentul tuturor, când am fost aplaudat, când 
am câºtigat procesul. Când fac o lecturã publicã, ea ºade în apropriere, ascunsã de o draperie ºi soarbe cu urechi nesãþioase
elogiile care mi se aduc. Ba ºi cântã versurile mele, compunând ºi acompaniamentul la chitarã, fãrã sã o fi învãþat nici un
artist, decât doar dragostea care este cel mai bun dascãl […]“.



Cauza adoptãrii acestui model colectiv este de naturã psihologicã ºi rezidã în faptul cã
femeile emancipate de la sfârºitul Republicii, care se bucurau de o mare libertate în planul familial ºi
social, nu se bucurau de dreptul de a participa la viaþa politicã ºi de stima elitei intelectuale, pentru cã
exemplele rare de moralitate femininã din epocã întãreau convingerea cã femeile nu-ºi pot conduce
singure destinul. 

Primele care au adoptat modelul feminin stoic au fost femeile din ordinul senatorial, pentru
cã acestea erau crescute ºi educate în mediul aristocratic ºi îºi însuºiserã cel puþin din secolul I a. Chr.
valorile morale ale filosofiei Porticului. Aceste femei au cãutat sã fie moderate în dorinþe ºi ambiþii,
devotate soþilor ºi copiilor, bune gospodine, dar ºi femei de lume, care sã-ºi reprezinte soþul cu toatã
cinstea cuvenitã în viaþa socialã. 

Modelul colectiv stoic a fost rãspândit în Imperiu de propaganda oficialã ºi de soþiile
guvernatorilor, care dãdeau tonul în provincii. 

Nu întâmplãtor Gavidia Torquata, soþia legatului legiunii a XIII-a Gemina din Dacia,
Lucius Annius Italicus Honoratus, apare în izvoarele epigrafice alãturi de cei trei copii14 ai sãi, ea
fiind pentru femeile din Dacia un model ºi un formator de opinie. Stimatã ºi imitatã de cãtre femeile
de frunte ºi din poporul de rând, Gavidia Torquata reprezintã în provincie tipul femeii stoice din elitã,
mereu alãturi de soþ în toate momentele importante din cariera lui. Gavidia Torquata apare, ca ºi alte
soþii ale unor legaþi, ca o întruchipare a  idealului feminin stoic, fiind  înainte de toate o soþie devotatã,
care-ºi urmeazã soþul în provinciile de graniþã ale Imperiului, în regiuni cu climã asprã ºi supuse
atacurilor populaþiilor barbare. Soþia lui Lucius Annius Italicus Honoratus este de asemenea o mamã
iubitoare, care îºi aduce cu ea copiii dincolo de zidurile Romei, spre a fi aproape de ei ºi a se ocupa de
educaþia lor. Iar copiii legatului participã la diverse acte cu caracter privat ale pãrinþilor, ca de
exemplu aducerea de ofrande Triadei Capitoline, aceastã implicare a copiilor într-un act cu caracter
religios fãcând probabil parte din programul de educaþie a acestora. Un argument în plus în favoarea
acestei ipoteze ar fi faptul cã divinitãþile care primesc ofrandã sunt cele mai importante din panteonul
roman, prin urmare copiii erau crescuþi de mici în respectul faþã de divinitãþile oficiale, pentru ca mai
târziu actele lor de devoþiune faþã de acestea sã nu parã pline de falsitate. 

Adoptarea în masã a modelului feminin stoic se datoreazã faptului cã el rãspundea, pe de o
parte, necesitãþii de afirmare a femeilor romane, dintre care multe erau educate ºi conºtiente de propria
lor valoare15, iar pe de altã parte, menþinerea îngrãdirii posibilitãþilor de manifestare publicã a femeilor
ºi de implicare a acestora în viaþa politicã ºi socialã nu permitea afirmarea lor în alt plan decât în cel
privat. 

Excepþie fãceau marile centre urbane, în frunte cu Roma, unde femeile se puteau afirma în
cele mai variate domenii de activitate. Se pare cã la Roma existase încã din epoca arhaicã o asociaþie a 
matroanelor (conventus matronarum); iniþial, acest conventus avea numai rolul de a organiza acele
sãrbãtori religioase la care participau numai matroanele16. 
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14 Vezi Inscriptiones Daciae Romanae (IDR), III 5. 195 (APVLVM).
15 Quintilianus, op. cit., II: „[…] ni s-a transmis doar cât de mult a contribuit la elocinþa Gracchilor mama lor, Cornelia, al

cãrei limbaj foarte ales s-a pãstrat ºi pentru posteritate datoritã scrisorilor ei; de asemenea se spune cã Lelia, fiica lui
Caius, a redat în vorbirea ei eleganþa tatãlui sãu, iar cuvântarea Hortensiei, þinutã în faþa triumvirilor, face cinste sexului
femeiesc […]“ (trad. n.).

16 Mihaela Paraschiv, Femeia în Roma Anticã, Ed. Junimea, Iaºi, 1999, p. 129; sãrbãtorile dedicate matroanelor erau
Matronalia, Carmentalia, sãrbãtoarea Bonei Dea.



În prima jumãtate a secolului al III-lea p. Chr., o datã cu relansarea ideii emancipãrii
femeilor, conventus matronarum este revalorizat sub influenþa împãrãteselor siriene ºi transformat de 
cãtre Elagabal într-un mic senat (senaculum), care avea rolul unei instanþe morale care reglementa 
vestimentaþia ºi protocolul „senatoarelor“17.  

În consecinþã, femeile au fost determinate sã-ºi gãseascã împlinirea în mediul familial
printr-o conduitã exemplarã, prin care sã câºtige stima ºi admiraþia contemporanilor. 

Astfel de femei sunt elogiate în inscripþiile funerare ºi onorifice de cãtre soþi, copii ºi rude cu 
epitete18 care atestã difuzarea unor idealuri ºi modele umane în rândurile clasei mijlocii din Imperiul
Roman. 

Bianca Comucci-Biscardi, care a întreprins o analizã de ordin cantitativ ºi semantic asupra
epitetelor care apar în inscripþiile din Italia, provinciile învecinate ºi Spania, a demonstrat cã 
majoritatea epitetelor feminine nu sunt convenþionale19 ºi cã adesea reprezintã calitãþi ºi virtuþi
reale20:

iubirea faþã de soþ – amatissima, carissima. 
castitatea – casta verecunda, pro castitas femina, castitatis magistra. 
pudoarea – rarae pudicissima, pudica. 
iubirea filialã sau maternã – pia, pientissima. 
blândeþea – dulcissima, indulgentisssima.
puritatea – innocentissima.
fidelitatea – fidelis.
modestia – simplicitas, simplicissima. 
respectul faþã de soþ – reverentissima, obsequentissima. 
frumuseþea – pulchra, pulcherrima. 
iscusinþa la tors – lanifica.
cumpãtarea, chibzuinþa – frux.
În izvoarele epigrafice din Roma21 ºi din provincii apar adesea personaje feminine a cãror

prezentare în text lasã sã se întrevadã impunerea idealului feminin stoic în rândul populaþiei din
Imperiul Roman. 

Un astfel de exemplu îl constituie epitaful Iuliei Prokla din Kyrene22, în care sunt
menþionate, în ordine, drept calitãþi feminine: frumuseþea, inteligenþa, firea veselã, practicarea
îndeletnicirilor femeieºti, dar ºi a artelor sub patronajul muzelor, discreþia ºi modestia. 

Rãspândirea idealului feminin stoic este atestatã ºi în provinciile de pe limes-ul dunãrean,
unde viaþa culturalã era mai puþin înfloritoare decât în Italia, Occident ºi Orient; astfel, chiar ºi în
Dacia sunt inscripþii funerare ale cãror texte conþin epitete care exprimã virtuþi ºi calitãþi feminine
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17 Ibidem.
18 Bianca Comucci-Biscardi, Le donne romane nelle iscrizioni,  în „Studi“, Firenze, 1987, p. 67–68.
19 Ibidem; excepþie face benemerenti, care este cu siguranþã un epitet convenþional.
20 Ibidem.
21 H. Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae (ILS), 8402, Roma: „Hic sita est Amymone Marci optima et pvlcherima lanifica

pia pvdica frvgi et casta“ (Aici zace Amymone a lui Marcus, cea mai bunã ºi mai frumoasã, meºterã la tors, devotatã
copiilor, plinã de pudoare, cumpãtatã ºi castã – trad. n.).

22 Apud Catherine Dobias-Lalou, Une inscription funéraire de Cyrene, în „Revue des Études grecques“, 95, 1982, p. 38:
„Fiicã a lui Markos Petronios Melior ºi a Ailiei Annia Isidora, a dus o viaþã plinã de înþelepciune ºi virtute în toate
privinþele ºi a murit în vârstã de 45 ani […]. Binecunoscutã pentru frumuseþe, inteligenþã, voioºie, naºtere aleasã ºi
înþelepciune, pentru practicarea îndeletnicirilor femeieºti, preocupatã ºi de lecþiile luate de la savantele Muze, discreþia
vieþii mele, moderaþia gândurilor, nelãsând în urmã nici mãcar un singur copil în locuinþa pãrinþilor, sunt eu nefericita
Prokla, fiica lor lipsitã de noroc pe care pãrinþii mei, ascunzându-ºi durerea, au aºezat-o în acest mormânt“ (trad. n.).



de sorginte stoicã. Unele dintre aceste epitete sunt mai curând  epitete onorifice pentru defunctã, ca
de exemplu: coniux dignissima23, femina stolata24 (care este aluzie la faptul cã femeia se purta
ireproºabil, ca o matroanã onorabilã), femina incomparabilis25 (femeie care nu se poate compara),
patrona optima26. 

Majoritatea epitetelor din inscripþiile din Dacia le onoreazã pe femei în calitate de mame ºi
de soþii: 

· mater carissima (karissima) 
· mater pientissima 
· coniux ob principium castitatis (castitas) 
· coniux pientissima, dar ºi coniux pia sau coniux piissimae 
· coniux carissima; coniux carissima et pientissima et dignissima 
· coniux innocentissima 
· coniux pietate et castitate incomparabilis 
· coniux rarissima – o soþie extraordinarã;
· integra – semnifica integritatea moralã ºi fizicã a femeii. 
Dupã benemerenti, cea mai mare frecvenþã în inscripþii au epitetele care fac aluzie la pietas,

care înseamnã mai mult decât pietate, având numeroase sensuri figurate: devotament conjugal, iubire 
ºi respect, dragoste maternã (dacã defuncta era mamã) ºi iubire filialã. 

Pietas desemneazã ansamblul virtuþilor ºi normelor care menþin armonia conjugalã ºi
familialã. Lãsarea averii fiilor ºi soþiei este o manifestare a pietãþii, de asemenea ridicarea unui
monument funerar ºi elogierea soþului sau copilului decedat reprezintã o manifestare exterioarã a
pietãþii. Pietas mai înseamnã ºi participarea femeii la cultul casnic ºi oferirea ofrandelor periodice
Larilor ºi Manilor. 

Incripþiile funerare în versuri sunt atestãri edificatoare în privinþa influenþei filosofiei stoice
asupra unora dintre femeile educate din Dacia romanã. În cazul epitafurilor în versuri nu existã
problema stereotipiei textului funerar, creaþiile poetice, originale sau copiate, constituie într-o bunã
mãsurã expresia unor acte personale cu caracter subiectiv. Femeile care pun aceste epitafuri în
versuri sunt prea educate pentru a accepta o formulã de genul „Dis Manes … hic situs est“, ele doresc  
sã-ºi prezinte soþul sau copiii într-un mod deosebit. Pietas este  o virtute cardinalã în aceste epitafuri,
ea este sugeratã de exprimarea grijii faþã de memoria sau odihna eternã a soþului defunct sau a
copiilor decedaþi. Exemplele sunt relativ puþine, dar pe deplin lãmuritoare: 

 IDR III 4. 216
[I]mmatura quidem iu-
venes for[tu]na peremit
sed [pi]e[t]as [m]atris con-
(didit) ossua rogis
(…) et Aur(elius) Iuli
(annus? fratr)es uix(it - erunt) ann(os)
(… ?Aurelia Proc)ulla mater. 
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23 IDR III 2. 424 (SARMIZEGETUSA).
24 IDR III 5. 646.
25 IDR III 2. 141.
26 IDR III 5. 515.



Traducere27: Destinul pãtimaº a rãpit înainte de vreme pe tineri, dar pietatea mamei a pus
trupurile lor în morminte … ºi Aurelius Iuli(anus ? fraþi) a(u ?) trãit ani …? Aurelia Proculla mamã. 

Mama care pune epitaf pe mormântul copiilor sãi corespunde modelului feminin stoic, este
o femeie educatã ºi o mamã devotatã copiilor ei ºi memoriei acestora. Fãrã îndoialã cã Aurelia
Proculla s-a îngrijit de depunerea rãmãºiþelor pãmânteºti ale copiilor sãi în morminte din iubire
maternã, dar faptul cã femeia a þinut sã menþioneze cã pietatea a fost cea care a determinat-o sã facã
acest lucru atestã influenþa filosofiei stoice asupra sa. Aurelia Proculla nu este doar o mamã iubitoare, 
iubirea maternã având un caracter instinctiv; pietas înseamnã mult mai mult ºi prin aceastã virtute 
vrea Aurelia Proculla sã rãmânã în memoria posteritãþii. 

De aceeaºi pietate este pãtrunsã ºi Valeria Gemellina din Romula, care îºi cinsteºte soþul,
Aelius Iulius Iulianus, cu un epitaf funerar (fig. 2) în versuri28, pe care îl reproducem în latinã ºi în
traducere29. 

Fig. 2. Mormântul de la Romula, cu epitaf  în

versuri.

    (foto Dumitru Tudor) 

D(is) M(anibus)
Ael(io) Iul(io) Iuliano, dec(urioni), quaestoric(io)
aedilic(io) col(oniae) Romul(ensis), Valeira Ge-
mellina marito b(ene)m(erenti) p(osuit):

5 Coniugi pro meritis quondam karissimo coniunx
Hanc Iuliano domum felndo fabricaui parennem

 Frigida qua membra possint requiescere morti
Quattuor hic denos uixit sine culpa per annos
Et sua perfunctus uidit cum gloria honores. 

10 Ecce Gemellina pietate ducta marito
Struxi dolens digno sedem cum liberis una
Inter pampinea virgulta et gramina laeta
Umbra super rami uirides ubi densa ministrant. 
Qui legis hos uersus, opta leue terra, uiator. 
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27 Ana-Maria Sãmãrghiþan, în Funeraria Dacoromana, Arheologia funerarã a Daciei romane, PUC, Cluj-Napoca, 2003, 
p. 172.

28 IDR II 357.
29 Traducerea ªtefan Bezdechi, apud Dumitru Tudor, Oltenia Romanã, ed. IV, Bucureºti, 1978, p. 404.



Traducere: 
Zeilor Manes. Lui Aelius Iulianus, decurion, fost cvestor, fost edil al coloniei Romula,

soþului care a binemeritat, i-a pus (epitaful) Valeria Gemellina. 
Scumpului soþ Iulian, pentru a lui vrednicie, eu soaþa, 
Casa aceasta de veci i-am ridicat-o cu lacrimi, 
Recele-i trup spre-a-ºi putea odihni dupã moarte într-însa. 
Trãit-a el ani patruzeci, în cinste deplinã
ªi datoria-împlinindu-ºi, de slavã ºi rang avu parte. 
ªi iatã cã eu, Gemellina, de pietate pãtrunsã, 
Soþului vrednic mâhnitã-i durai cu copiii lãcaºul
Între tufiºuri de viþã ºi desfãtãtoare verdeaþã, 
Unde stufoasele-i ramuri l-acopãr cu umbra lor deasã. 
Ureazã-i, drumeþ cãlãtor, sã-i fie þãrâna uºoarã.

Valeria Gemellina, aceastã matroanã educatã, membrã a elitei urbane din Romula, se
dovedeºte a fi deplin ataºatã valorilor morale ºi sociale promovate de filosofia stoicã. Astfel, pietas
este virtutea care a animat-o în acþiunea de edificare a monumentului funerar al soþului. 

În încercarea de creionare a personalitãþii defunctului sãu soþ, Gemellina se raporteazã la
valorile filosofiei Porticului, astfel soþul este înainte de toate un bun cetãþean, care ºi-a îndeplinit
datoria faþã de comunitate, fiind decurion ºi magistrat. 

Menþionarea ideii de datorie civicã, de cinste cuvenitã în urma unei vieþi puse în serviciul
comunitãþii atestã influenþa stoicismului pentru cã ideea de a fi de folos comunitãþii era promovatã în
secolele II –III p. Chr. mai ales de cãtre stoici. 

Valeria Gemellina laudã, prin portretul fãcut soþului, virtuþile cultivate îndeosebi de cãtre
adepþii stoicismului: chibzuinþa, cumpãtarea, onestitatea ºi comportamentul responsabil.  

Într-o inscripþie în versuri din Sarmizegetusa30 soþia este onoratã pentru devotamentul sãu
conjugal ºi pentru dragostea pe care i-a purtat-o soþului. 

D(is) M(anibus) / Hic pietatis honos / haec sunt pia dona / mariti cui multum /5/ dilecta fui
ego Mar-/ cellina pro merita / cernisque mihi/ solus coniux / Aelius coqus post /10/ obitum memor /
amoris dicat. 

Traducere: Aceasta este cinstirea devotamentului conjugal, sunt ofrandele pioase ale
soþului, cãruia foarte dragã i-am fost eu Marcellina, pentru meritele mele; ºi vezi (trecãtorule) pentru
mine singurul meu soþ Aelius, în amintirea dragostei chiar ºi dupã moarte (îmi) închinã (acest
monument). 

 Textul funerar al Marcellinei este interesant pentru cã atestã în mod clar dorinþa de a o
prezenta pe Marcellina ca pe o soþie desãvârºitã. 

 Virtuþile Marcellinei sunt pietas, castitas ºi indulgentia, ele nu apar în text, dar se pot citi
printre rândurile epitafului, pentru cã ele sunt sugerate. Aceste virtuþi sunt necesare unei soþii, pentru
a fi o uniuira. 31
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30 IDR III 2. 430 (trad. A. M. Sãmãrghiþan).
31 Uniuira este un epitet care apare relativ rar în inscripþiile din Imperiu. Vezi B. Comucci-Biscardi, op. cit., p. 69 ºi trimiterile 

acesteia la Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL), X 3058, 5159, 3351, 4885.



 Epitetul uniuira se poate traduce prin sintagma „femeia unui singur bãrbat“; prin acest
epitet erau elogiate matroanele care nu au divorþat ºi nici nu s-au recãsãtorit dupã moartea soþului ºi
cãruia i-au pãstrat astfel o pioasã amintire. 

 Marcellina, al cãrei soþ menþioneazã în epitaf cã a fost unicul ei bãrbat, este prin urmare tot o 
uniuira femina. 

Epitetele carissima, dignissima, rarrissima, incomparabilis se înscriu în aceeaºi sferã
semanticã: femeia preaiubitã, sau prea demnã, incomparabilã cu alte femei; este de fapt femeia care a
dus o viaþã de familie exemplarã, care s-a achitat cu sârg de toate datoriile impuse de tradiþie ºi a dat
dovadã de demnitate în calitate de matrona, de respect ºi iubire conjugalã ºi de iubire maternã
(ca mater familias), menþinând în timp armonia din interiorul grupului familial. 

Expresia sine ulla querella, care apare în douã epigrafe ale unor locuitori din Dacia32, face
aluzie la caracterul tolerant al soþiei ºi la o cãsãtorie serenã, fãrã conflicte. 

D(is) M(anibus) / Sossia Sabina / vixit ann(is) XXVI / efecit in ma/ trimonio annis XI /
m(ensibus) X sine ulla q /5/ uerella Fusc /  inus verna ab ins / trumentis tabularii co(n)iugi / b(ene)
m(erenti) /  fecit. 

Traducere: Zeilor Manes. Sossia Sabina a trãit 26 de ani, a împlinit în cãsãtorie 11 ani 10 luni
fãrã nici o ceartã. Fuscinus, sclav imperial, funcþionar la arhive, soþiei care a bine meritat i-a fãcut (acest
monument). 

D(is) M(anibus)/ V(aleriae?) Ursin(a)e T(iti) filiae con(iugi) in(comparabili) d(e)f(unctae)
an(nis) / … m. VI, d. V Aur(elius) Aquila decurio Patavisse(n)sis neg(otiator) ex pro(vincia) Dacia
b(ene)m(erenti) / p(osuit) et sibi cum qua / uixit an(nis) VII sine ulla querella. 

Traducere: Zeilor Manes. Valeriei Ursina, fiica lui Titus, soþie de necomparat, decedatã (la) …
ani 6 luni, 5 zile. Aurelius Aquila decurion în Potaissa, negustor din provincia Dacia a pus (acest
monument) celei care a binemeritat ºi sieºi, împreunã cu cea cu care a trãit fãrã nici o ceartã timp de ºapte ani. 

Într-o inscripþie în versuri din Tibiscum este menþionatã o soþie al cãrei nume nu s-a pãstrat,
dar care este lãudatã pentru faptul cã a trãit într-o deplinã armonie conjugalã timp de treizeci de ani. 

IDR III 1. 174
………………………………………………
 quem Nilotica ripa suu]m patriaque notauit
ingenioque et Ale]xandria coniuge iunxit
quacum nil questus trigint]a pertulit annos
imaque leuis pereat uan]arum fabula rerum
permaneat modo re c]ongesta fama laborum

Traducere33:
… pe care-nãlþatu-l-a Nilului mal ºi a sa patrie
ºi prin talentul lui (?), iar (oraºul) Alexandria i-a dat o soþie
cu care fãrã gâlcevi trãit-a ani treizeci
iar de acum sã piarã frivola poveste a deºartelor lucruri
ºi sã rãmânã doar faima fundatã pe muncã ºi fapte. 
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32 IDR III 3. 364 ºi CIL III 2086 (Salonae); traducerile noastre.
33 Traducerea îi aparþine lui I.I. Russu.



În inscripþiile de mai sus cele trei femei, Sossia Sabina, Valeria Ursina ºi anonima din
Tibiscum, sunt lãudate pentru faptul cã nu au avut nici o disputã cu soþul în timpul cãsãtoriei.
Imaginea de soþii perfecte a acestor femei corespunde modelului colectiv de sorginte stoicã,
reprezentat de femeile virtuoase ºi devotate soþului, ca Arria, Paulina, Calpurnia ºi altele. 

Absenþa unor conflicte conjugale se datoreazã calitãþilor ºi virtuþilor acestor
femei, care, din respect ºi încredere (obsequium), aplaneazã orice tensiune ivitã, fiecare putând fi
onoratã cu titlul de obsequentissima sau reverentissima. 

Respectul conjugal atestã încã o virtute a acestor femei, pietas, care, la rândul ei, presupune
un întreg convoi de virtuþi în perfectã concordanþã cu idealul feminin din epocã: castitas (castitate),
simplicitas (modestie), indulgentia (blândeþe) etc. 

 De toate aceste calitãþi trebuie sã fi dat dovadã ºi Valeria Frontina, dar nu în calitate de soþie, 
ci în calitate de soacrã34 a unui militar, fiind preþuitã într-o inscripþie aºezatã în for prin decret al
decurionilor. 

IDR III/2. 127  
[V]aleriae/ L(uci) fil(iae) / Frontinae / stolatae /5/ [T(itus) 

 A]ur(elius) emeri / tus ( centurio) leg(ionis) VI [V]ictric(is) 
Severi / anae socrui / digniss(im)ae/10/ l(oco) d(ato) 
[d(ecreto)d(ecurionum)].  

Valeria Frontina este o femeie din elita urbanã a Sarmizegetusei, al cãrei ginere, Titus
Aurelius, centurion în legiunea a VI-a Victrix, o onoreazã prin punerea unei inscripþii în care o prezintã
contemporanilor ºi posteritãþii ca pe o matrona ºi socra care se distinge prin calitãþi morale ºi demnitate. 

Termenul stolata desemneazã calitatea de femeie romanã membrã a ordinului ecvestru ºi
soþie (matrona), care se distinge prin practicarea vechilor virtuþi ºi tradiþii romane. 

Imaginea relevatã de monumentul Valeriei Frontina atestã influenþa filosofiei stoice, care
propunea un nou ideal uman: femeia educatã, virtuoasã, cumpãtatã, modestã ºi devotatã soþului ºi
familiei. 

Aceastã imagine a soacrei, care se poartã în mod exemplar cu ginerele, era probabil destul
de rarã în epocã; soacra apare în cultura romanã, dar ºi în alte culturi din alte spaþii ºi timpuri, ca un
personaj odios, care distruge armonia conjugalã prin subiectivitate ºi pretenþii exagerate35.

 
Cercetarea inscripþiilor latine din Dacia atestã faptul cã mediul din aceastã provincie nu era

izolat, suferind aceleaºi procese ºi fenomene economice, sociale ºi spirituale ca ºi restul Imperiului,
deoarece curentele filosofice ºi religioase din epocã îºi fac simþitã prezenþa ºi aici, fiind vehiculate de
cãtre funcþionari de rang înalt din administraþia imperialã ºi de armatã. Atât bãrbaþii, cât ºi femeile din 
Dacia acþioneazã în conformitate cu valorile etice ale filosofiei Porticului ºi þin sã rãmânã în memoria
colectivã ca adepþi ºi practicanþi ai virtuþilor stoice. Studiul de faþã a urmãrit sã descopere – prin
cercetarea textelor dedicate femeilor – influenþa stoicismului în planul privat ºi, prin urmare,
pãtrunderea valorilor sale în sfere din ce în ce mai intime ale societãþii.
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34 O altã inscripþie pusã unei soacre este IDR II 354, pentru Plicia Var(ri) Capitonis, soacra lui Ulpius Pulcher.
35 Vezi un pasaj din Juvenalis, Satire, VI, Paris, 1923, p. 77: „Dacã-þi trãieºte soacra, ia-þi orice speranþã de înþelegere în

casã. Ea-ºi sfãtuieºte fata sã se bucure de jefuirea soþului rãmas fãrã avere, ea o învaþã sã rãspundã gentil ºi cu abilitate la 
bileþelele amantului, ea înºealã pãzitorii sau îi îmblânzeºte cu bacºiºuri […]“ (trad. n.).


