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IPOSTAZE ALE APEI ÎN RITUL ȘI  
RITUALUL FUNERAR ROMAN 

 
 

Nicolae Hurduzeu* 
 
 
* Universitatea de Vest din Timișoara; nicolae_hurduzeu@yahoo.com 
 
 
Abstract. In most religions water symbolizes the idea of purification, origin of life, a method 
of getting in contact with the divinity, the final stage of a cycle representing an access way in 
the world of the dead. The practicing of the rituals is a way of controlling the soul so it gains 
tranquility during funeral services as well as celebrations dedicated to the dead – Paternalia – 
Feralila (February 13‒21) and Lemuria, celebrated in May. Water has a very important part in 
the Roman funeral practices and symbolism, having various functions, playing by turns the part 
of barrier between the two worlds; of purification; to appease the deceased; of protection for 
the descendants of the deceased; of pathway which the marine Psyichopomps follow in order 
for the souls to reach the Happy Islands.  
 
Keywords: rite, ritual, soul, water, after life. 
 
 

Apa simbolizează, în cele mai multe religii, ideea de purificare, origine a 
vieţii, mijloc de intrare în contact cu divinitatea, finalul unui ciclu fiind cale de acces 
în lumea morţilor1. În ritul funerar practicat de romani apa are funcţii diferite, aspecte 
pe care vom încerca să le surprindem în demersul de față, făcând apel atât la sursele 
literare cât și la cele arheologice.  

Lumea de dincolo este o lume care a fascinat şi intrigat mereu pe cei rămaşi 
vremelnic pe pământ, ultimii încercând să imagineze călătoria spre şi prin tărâmul 
de dincolo. În acest context, prin intermediul datinilor şi ceremoniilor, cei rămași în 
viață, încearcă să dea călătorilor onoarea din urmă, de a-i îndestula şi de a le câştiga 
primirea în lumea de jos şi odihnă în lumea lui Hades. Îndeplinirea ritualurilor 
reprezintă până la urmă, strico senso, o metodă de control a sufletului astfel încât 
acestuia să-i fie asigurată liniştea, acesta trebuind să se bucure de riturile funerare, 
toate acestea fiind bine stabilite într-un cult al morţilor2.  

Romanii au practicat ambele rituri de înmormântare, atât incineraţia cât şi 
inhumaţia. Începând din secolul al II-lea dHr, înhumarea începe să redevină ritul 
dominant, mai întâi în Italia centrală şi apoi în provincii3. 

                                                      
1 Biedermann, 2002, vezi apa, p. 27-31. 
2 Coulanges, 1984, p. 25-39. 
3 Lascu, 1965, p. 301-303. 
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În lumea romană funeraliile sunt supuse unor rituri stricte. Corpul era spălat 
cu apă, uns cu substanţe mirositoare, îmbrăcat cu haine de sărbatoare şi aşezat pe un 
pat special (lectus funebris) în atrium. De asemenea, i se punea o monedă sub limbă, 
simbolizând plata pe care defunctul trebuia să o dea luntraşului Charon, care urma 
să-l treacă peste apele râului Styx4. Reies două ipostaze ale apei în ritul funerar, apa 
având pe de o parte rol de curăţire, de purificare a corpului defunctului iar pe de altă 
parte se sugerează idea de apă moartă în sens mitologic ‒ după dispariţia fizică pentru 
ca sufletul să ajungă în ţinutul lui Hades el trebuie sa traverseze Styxul cu ape 
veninoase şi ucigătoare5, apă ce nu poate fi traversată decât cu ajutorul luntrei lui 
Charon, singurul mijloc de transport care putea, în concepția greco-romană, să 
traverseze Styxul fără a se topi în apele lui. 

Ca inventar funerar, mortului i se puneau diverse obiecte pentru a-i servi 
în lumea de apoi, vase cu diferite alimente, opaiţe pentru a avea lumina necesară 
supravieţuirii şi monede, puse de obicei în gură. După incinerarea cadavrului, 
cărbunii erau stinşi cu apă sau chiar cu vin, iar rudele strângeau cenuşa şi oasele 
pe care fie le acopereau cu pământ fie le aşezau într-o urnă şi era aşezată în mor-
mânt.  

Morţilor le erau consacrate o serie de sărbători: Parentalia – Feralia care se 
ţinea între 13–21 februarie şi Lemuria, care se ţinea în luna mai ‒ sărbători prezen-
tate în Fastele lui Ovidiu6. 

Cu ocazia Parentaliilor se aduceau mâncare şi băutură la mormânt. Morţii se 
întorceau pe pământ şi se hrăneau cu hrana adusă pe mormânt7. Pentru aceste ocazii 
mormintele erau înconjurate cu ghirlande de iarbă şi flori, şi pe ele se puneau 
plăcintele, fructe şi se vărsa lapte, vin şi uneori sângele unei victime. Hrana adusă 
era aşadar pentru mort, dovada fiind laptele şi vinul, care se vărsau pe pământul 
mormântului şi uneori se făcea o gaură pentru ca alimentele tari să ajungă la mort. 
Setea mortului 8 , potrivit căreia sufletele morţilor sunt supuse suferinţelor, este 
justificată prin practicarea libaţiilor funerare, a sacrificiilor lichide la morminte ‒ 
practică întâlnită şi pe teritoriul Daciei ‒, îşi are originea în mitologia greco-romană 
(potrivit căreia morților le este mereu sete, lipsindu-le factorul regenerator, libațiile 
funerare având tocmai acest scop de a le potoli temporar suferința9). Credinţa în 
“setea morţilor” este atestată de o descoperire de la Apulum, unde au fost găsite dis-
pozitive pentru libaţii funerare10 utilizate în ritualul funerar. Acest fapt relevă o 
anume credinţă în “lumea de dincolo” cu referiri la miturile Danaidelor şi a lui 
Tantalos11.   

                                                      
4 Protase, 1971, p. 495. 
5 Kernbach, 1995, p. 38. 
6 Ovidiu, 1965, p. 429-447. 
7 Aries, 1996, vol. 1, p. 565-576. 
8 Eliade, 1999, p. 163. 
9 Kernbach, 1989, vezi apa, p. 36-37. 
10 Wolski, Berciu, 1972, p. 107-120; Idem, 1973, p. 763-767. 
11 Bărbulescu, 2003, p. 200. 
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Credinţa privitoare la “setea morţilor” mai este atestată în Dacia şi prin des-
coperirea de vase funerare antropomorfe 12  al căror fund era spart ritual ‒ unul 
descoperit la Potaissa, celălalt la Napoca o reprezenta pe Clotho, una din cele 3 
Moire.  

În timpul celor trei zile de Lemuria (sau Remuria13; 9, 11 şi 13 mai) morţii 
se întorceau şi vizitau casele urmaşilor lor. Pentru a-i împăca şi împiedica să 
răpească pe unii din cei vii, capul familiei se trezea la miezul nopţii, umbla desculţ 
pe coridoarele casei, pocnea din degete pentru a speria spiritele, lua seminţe negre de 
bob în gură, apoi, azvârlindu-le în spate fără a întoarce capul14,  spunea de nouă ori 
formula “Mă răscumpăr pe mine şi pe ai mei, cu bobul acesta”. Urma stropirea cu 
apă sfinţită15 şi lovind cu zgomot puternic, ca să înspăimânte umbrele, cu un obiect 
de bronz, repeta de nouă ori “Mani ai părinţilor mei, plecaţi”16, existând credinţa că 
strigoii veniţi să sugă sângele oamenilor se mulţumeau cu acele seminţe de bob şi 
plecau17.  

Dacă este să analizăm cele două sărbători dedicate morților, scopul Feraliilor 
(21 februarie ‒ ultima zi a Parentaliilor) era acela de a menține prin ofrande aduse la 
morminte relațiile bune din familie inclusiv cu strămoșii care, cu această ocazie, nu 
părăsesc mormântul pentru a-i bântui pe cei vii. În timpul Lemuriilor sufletele 
morților ies din morminte, se amestecă printre cei vii, aceștia încercând prin vicleșug 
să le alunge18. 

Recălăuzirea rituală a morţilor după vizitele lor periodice pe pământ este o 
ceremonie amplu răspândită în întreaga lume19, apa fiind folosită în acest caz cu rol 
protector, având proprietăți magice. 

Tritonii, Scylla20, delfinii21, care apar în simbolistica monumentelor funera-
re, aveau probabil rolul de mijloc de transport pe mare pentru zei, eroi, dar şi pentru 
sufletele defuncţilor spre Insulele Fericiţilor22 situate în apele Oceanului, la multe 
zile de călătorie din Libia către apus, potrivit lui Diodor, apa fiind calea pe care 
psychopompii marini o parcurg pentru ca sufletele să ajungă în Insulele Fericiților. 

Dacă cineva murea pe mare şi era înmormântat în mare sau se îneca, familia 
rămânea curată, şi dacă familia nu pute face cele cuvenite la momentul respectiv, era 
necesar ca înainte de seceriş să fie sacrificată zeiţei Ceres o scroafă23. Exista credinţa 
că toate râurile se scurg spre împărăţia morţilor de unde şi obiceiul de a trimite pe 

                                                      
12 Isac, Bărbulescu, 1976, p. 177-184. 
13 Ferrari, 2004, p. 492. 
14 Georgescu, 2011, p. 63. 
15 Georgescu, 2011, p. 63. 
16 Ovidiu,1965, p. 429-447. 
17 Georgescu, 2011, p. 63. 
18 Dumézil, 1993, p. 952. 
19 Eliade, 1994, p. 117. 
20 Gramatopol, 1967, p. 163-168. 
21 Gramatopol, 1967, p. 155. 
22 Andriţoiu, 2006,  p. 137. 
23 Marinescu, 2005, p. 318. 
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calea apei lucrurile vechi sau obiecte ce au aparţinut defuncţilor24, apa având aici 
rolul de intermediar, transportând direct sufletului celui decedat în împărăţia lui 
Hades ofrandele puse de rudele în viață. 

Credinţa potrivit căreia morţii se duc într-un imperiu al sufletelor, în Hades, 
lumea zeilor subpământeni, lăcaşul Persefonei şi al nopţii primordiale, unde dom-
neşte o viaţă diminuată stăpânită de uitare după ce se bea din apa Styxului, sufletul 
uitând de viaţa terestră, este reflectată şi-n literatura latină. 

Infernului prezentat de Vergilius25 este provizoriu. După ce se purifică şi se 
eliberează de povara faptelor rele săvârşite în viaţa terestră, sufletele morților 
poposesc un timp în Eliseu, apoi, peste alţi o mie de ani, după ce au bătut din apa 
uitării din râului Lethe, se reîncarnează într-un alt corp. Lucian de Samosata ajunge 
la concluzia că viaţa oamenilor poate fi asemănată cu un lung alai26, numărul sufle-
telor nu este nelimitat, de fiecare dată când un om este conceput, sufletul care vine 
să-l locuiască nu este neapărat unul nou. Poate fi unul care a cunoscut una sau mai 
multe experienţe anterioare şi, de obicei, acesta nu-şi aminteşte nimic din viaţa 
anterioară după ce a băut din apa râului Lethe sau a fluviului Ameles sau din cupa 
lui Dionysos. Apa are aici, pe de o parte, rolul de barieră, de element care desparte 
cele două lumi, iar pe de altă parte are proprietăți terapeutice, permițând reîncanarea, 
revenirea la viață într-un alt corp. În mitologia românească, apa moartă (așa cum 
este apa fluviilor infernale, de exemplu) are proprietăți terapeutice ‒ eroul ucis și 
tăiat în bucăți este reconstituit și lipit cu apa moartă apoi este stropit cu apa vie și 
readus la viață27. 

Apar în literatură şi alte idei potrivit cărora sufletele ajung pe Insulele 
Fericiţilor28 sau în Elysion, lăcaşul eroilor şi al semizeilor stapânit de Radamante29. 
Elementele acvatice prezente pe monumentele funerare au o neîndoielnică legătură 
cu lumea de dincolo.  

În concluzie, în practica funerară romană, precum şi-n simbolistica funerară, 
apa apare în diverse ipostaze având rol de de barieră între cele două lumi, de 
purificare, de a potoli setea defunctului, de protecţie al urmaşilor defunctului, de 
cale, pe care psychopompii marini o parcurg pentru ca sufletele să ajungă în Insulele 
Fericiților. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
24 Evseev, 2001, p. 40. 
25 Minois, 1998, p. 53. 
26 Samosata, 1959, p 185. 
27 Kernbach, 1989, vezi apa, p. 36-37. 
28 Ferrari, 2003, p. 457-460. 
29 Ibidem, p. 216. 
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