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Teza de doctorat „Infernul roman: simboluri, imagistică, realitatea” este o lucrare ce și-

a propus să prezinte și să analizeze modul în care conceptul de infern reverberează în 

societatea romană de la începutul perioadei imperiale. Studiul vizează impactul pe care 

concepția romană despre infern a avut-o asupra scriitorilor latini: Vergilius și Seneca, precum 

și modalitatea în care istoria și politicul și-au pus amprenta asupra conceptelor de infern și 

lume de apoi. Conceptul de infern este înțeles în accepțiunea sa antică, de factură romană, 

perioadă caracterizată printr-un înalt grad de interșanjabilitate culturală și religioasă, conflicte 

politice, și manipulări ideologice.  

Lucrarea are ca scop să studieze și să definească conceptul de infern în literatura 

imperială romană (începând cu perioada augustană și finalizaând cu cea neroniană) și modul 

în care acest concept a fost folosit în vederea implementării unor noi valori politico-culturale. 

Lucrarea își propune să dovedească faptul că infernul ilustrat de către Vergilius în epopeea  

Aeneida are un rol formator în structurarea valorilor augustane și că prin importanța acesteia 

în literatura antică și în cea de expresie modernă, aceasta reprezintă puntea esențială de 

legătură între republicanismul și imperialismul roman, dar și între păgânsimul roman și 

creștinismul primelor veacuri. În cuprinsul acestei lucrări sunt afirmate și analizate 

influențele culturale și religioase care au contribuit în mod determinant la crearea a ceea ce 

am putea defini cu ajutorul conceptului de lume de apoi în perioada incipientă a Imperiului 

Roman, respectiv în perioada de aur a culturii romane.  

O primă miză, analitică, este de a reliefa, într-o manieră comparativă, percepția 

romană antică asupra infernului și lumii de apoi. Comparația se va realiza având în vedere 

sursele arheologice și literare ce evocă percepția populațiilor și culturilor proxime romanilor, 

cu precădere cea etruscă, cea greacă și cele orientale, despre care s-a dovedit, de-a lungul 

anilor, că au fost supuse unui proces de influență substanțial. Incompletitudinea și lipsa de 

certitudine în emiterea unor teorii ce vizează credința religioasă romană comună a făcut ca 

acest aspect să fie lăsat la nivel ipotetic și deschis ulterioarelor cercetări. În concesință, 

epitafurile înregistrate de Francisvs Bvecheler în Anthologia Latina II. Carmina Latina 

Epigraphica au fost cele ce au stat la baza construcției concepției populare romane. În 

cuprinsul acestor epitafuri s-au putut identifica principiile religioase proprii nu doar claselor 

aristocrate, ci și claselor medii. O asemenea analiză se dovește necesară în vederea 

identificării elementelor ce au stat la baza conturării imaginarului poetic vergilian și ulterior a 

celui senecan.  



Sistemele doctrinare politice, alături de filosofiile regăsite în spațiul mediteranean, 

constituie adstratul ce se adaugă concepției populare romane dezvoltate în jurul ideii de lume 

de apoi. Din punct de vedere tematic, studiul prezintă trei niveluri, după cum urmează: 

nivelul întâi, cel al concepției religioase, al doilea ce vizează ideatica și filosofia, ca parte 

componentă a unui sistem religios, dar și literar, și un al treilea nivel ce urmărește 

identificarea planului politic, propagandistic.         

STRUCTURA LUCRĂRII 

Teza doctorală este alcătuită din patru capitole care converg în a reliefa percepția 

romană asupra lumii de apoi, așa cum se reflectă ea în cea de-a șasea carte a epopeei 

vergiliene și în satira senecană, Apocolocyntosis. Cele două lucrări, de o importantă valoare 

literară și culturală, reflectă, pe lângă elementele doctrinare, religioase, și elementul politico-

istoric, al cărui rol covârșitor în întâlnim în cuprinsul spațiului extramundan — infernul.    

Valorile doctrinare și cultice romane reprezintă fundamentul pe care se vor așeza 

elementele ce țin de percepția auctorială: parcursul experențial individual, formațiunea 

culturală, sursele informaționale identificate în trimiterile inter- și intra-textuale și nu în 

ultimul rând, ideologia politică pe care o susține. Infernul vergilian urmărește și exploatează 

mișcarea dinamică dintre trecut-prezent-viitor, cu scopul vădit de a reflecta o imagine a unei 

societăți politice dezirabile, la baza căreia se poziționează noul lider politic: Octavian 

Augustus. În ceea ce privește satira lui Seneca, aceasta prezintă o nouă abordare a tărâmului 

infernal, mult mai incisivă decât ceea ce ilustrase Vergilius în cuprinsul Aeneidei. Infernul 

senecan prezintă societatea romană așa cum se descrie ea la sfârșitul dinastiei iulio-claudiană, 

cu al său Nero, ca ultim reprezentat al ilustrei familii imperiale. Decadența reprezintă 

climaxul tematic al satirei, fapt ce subliniază impactul politicului asupra percepției auctoriale.     

În primul capitol, intitulat Terminologie infernală latină, se urmărește identificarea și 

analiza terminologiei specifice asociate conceptului de infern. Lumea de apoi se definește în 

raport cu elementele constituente și conexe, de la cele care definesc părțile componente ale 

ritualului funerar și până la cele ce definesc locul de veci și lumea de apoi (exempli causa: 

praeficae, muribundus, os resectum, tumulus, urna, sepulcrum, uro, epitaphius etc.). Analiza 

lingvistică a elementelor ce compun lexicul celor doi autori, Vergilius și Seneca, reliefează 

fondul operațional auctorial, în care observăm particularitățile culturale de care se face uz în 

construirea propriei versiuni poetice. Demersul este unul contextual și comparativ, ce 

pornește dinspre general înspre particular, care are menirea a ilustra dinamica discursului 



auctorial. Privirea comparativă a elementelor lingvistice demonstrează nota distinctivă prin 

care fiecare scriitor se definește și își conturează propriul univers creaționist. Studiul 

etimologic devine necesar în demersul identificării părților constituente a unor concepte, cu 

atât mai mult cu cât este supusă analizei o lume ce se află la congruența dintre sistemele 

doctrinare-religioase și cele politico-ideologice.    

În capitolul al doilea, este vizată observarea și analizarea modului în care se 

conturează concepția romană despre infern, în dezvoltarea cărui subiect s-au observat sursele 

culturale și cultice ce au stat la baza acesteia. Maniera în care infernul roman se construiește 

și definește până în perioada secolului de aur, constituie punctul de plecare în analiza 

epistemică și estetică a acestui capitol. Premisa de la care s-a pornit a fost cea conform căreia 

oamenii, indiferent de clasa socială căreia îi aparțin, se preocupă constant de problematica 

morții și de soarta sufletului după moarte. Caracterul misterios al lumii de apoi, alături de 

explicațiile ce s-au coagulat ulterior în multiple mituri și credințe, relevă modul în care o 

populație se raportează la realitatea proximă. Gradul de civilizație, factorii politici și 

interacțiunea cu populațiile vecine, sunt principalele aspecte ce s-au urmărit în identificarea 

percepției romane asupra morții și tărâmului destinat sufletelor.  

Principalele surse luate în considerare în studiul de față sunt cele care arheologice, 

artistice și literare, din multitudinea cărora s-a încercat extragerea doar a elementelor cultice 

specifice romanilor din interiorul Peninsulei Italice. Influențele primare identificate și 

dezbătute aici au fost cele etrusce, cele grecești și cele orientale, însă a stabili cu certitudine 

ceea ce este o concepție sau o practică autentică romană nu poate fi un studiu a cărui 

veridicitate se dovedește printr-un demers științific. În consecință, capitolul de față va 

prezenta și analiza posibilele influențe pe care religia romană le-a suferit de-a lungul 

timpului, în vederea conturării unei imagini complexe și complete asupra lumii de apoi în 

accepțiunea romană. Stabilirea multiplelor influențe doctrinare și cultice demonstrează nu 

doar deschiderea culturală a unui popor aflat în continuă expansiune, ci și multiculturalitatea 

cultivată între granițele acestuia. Marea majoritate a ipostazelor populare aflate în legătură cu 

ritul funerar și cu lumea de apoi se poziționează în raport de asemănare cu doctrinele orfice, 

stoice și pitagoreice. Calendarul roman și înregistrările literare cu privire la sărbătorile 

romane sunt cele care demonstrează existența unor practici ritualice, precum și credința în 

diferite zeități htoniene. Bogăția panteonului roman dovedește, într-o primă instanță, 

permisivitatea cultică, însă, la o privire mai atentă, ea stă mărturie a neputinței unor divinități 

autohtone de a răspunde nevoilor individuale, la rândul lor o expresie a contextului socio-



politic. Schimbări majore asupra cultului public se produc în perioada imperială, iar mulți 

dintre autorii vremii, dintre care îi reținem pe reprezentanții cei mai de seamă, Vergilius, 

Ovidius și Horatius, înregistrează, în opera lor, elementele ce definesc noul curent ideologic.  

Modul în care infernul a ajuns să fie cunoscut în secolul de aur augustan reprezintă un 

rezultat al unui nexus ideatic și simbolic al cărui lanț se va urmări în cel de-al treilea capitol al 

prezentei teze. Intitulat Vergilius și infernul suprem, acest capitol constituie primul pas 

realizat la nivel aplicativ literar. Epopeea creată de către Vergilius reprezintă o comemorare a 

trecutului și o manipulare a timpului, a cărui materializare poetică se urmări în cea de-a șasea 

carte a Aeneidei. Elementele religioase și escatologice sunt identificate și analizate printr-un 

proces comparativ și contextual, la care se adaugă interpretarea stilistico-literară. Etajul 

filosofic al epopeei se identifică în modul de construcție ideatic, ca expresie a formațiunii 

culturale puse în slujba îndeplinirii scopului propagandistic. Catabasa aeneiană constituie, 

pentru eroul Aeneas, un bun prilej de a dobândi cunoașterea supremă. Parcursul infernal 

devine modalitate de observare a culturii și a realității istorice și politice romane. Realitatea 

istorică este transformată în realitate poetică, în desfășurarea căreia se identifică prezența unei 

voci narative subiective. Multiplele digresiuni sunt identificate în opera lui Vergilius, au 

menirea de a idealiza istoria romană și de a evidenția, și chiar a produce, evenimente ce se 

clasifică drept favorabile scopului propagandistic. Expunerea, în cuprinsul infernului, a unei 

pleiade de personaje politico-istorice, vine să satisfacă nevoile imperialismului augustan, a 

cărei istorie este prezentată succint.  

Topografia lumii infernale, de la intrarea în adâncimea sa, la Cumae, și până la ieșirea din 

acest tărâm, reprezintă mireaza societății romane, așa cum se prezintă ea din momentul 

fondarii cetății și până în vremea imperialismului augustan. Imperium terris (Publius 

Vergilius Maro, Aeneida, VI:782) reprezintă, în consecință, punctul central al descrierii 

fondării Romei, a cărei expunere se aseamănă cu tehnica retorică a Mittelpunktului, în vreme 

ce Imperiul Roman fondat de Octavian Augustus constituie o întoarcere a la secolul de aur. 

Imaginile acestei societăți multicolore se oglindesc în arhitectura infernală și în pleiada 

eroilor, așa cum se poate observa ea și în scutul lui Anchise, cu care este ea comparată printr-

un excurs în mise en abyme. Latura simbolică și impactul produs asupra receptorului textual 

pricinuiește omiterea unei descrieri spațiale scrupuloase. Descripțiile exacte și amănunțite nu 

constituie interesul auctorial, dovadă fiind inadvertențele produse în aceată direcție, a cărui 

urmărire nu reprezintă scopul lucrării de față, dar care nu au putut fi omise, pentru o mai clară 

interpretare hermeneutică. 



Structura infernului și secțiunile acestuia sunt observate din punct de vedere stilistic, în 

expunerea căror idei se face apel la simbolismul poetic și politic din etajele sale narative. 

Trecerile narative și secvențele simbol sunt urmărite cu atenție pentru a putea justifica 

dimensiunea poetică a textului și particularitățile de construcție ale mesajelor auctoriale, 

principale și subsidiare. Ca urmare a acestei modalități de abordare interpretativă, se pot 

urmări toate secțiunile infernului: zona neutră, campi lugentes, cuprinsul infernului, Tartarul 

și Câmpiile Elysee. Zona neutră va reliefa spațiul în care se găsesc sufletele acelora care nu 

se fac vinovați, în mod direct, de păcatele ce i-au dus în acest loc, a cărui imagine va 

reprezenta, așa cum o dovedesc sursele creștine și medievale, drept sursă de inspirație pentru 

ceea ce se va defini prin Purgatoriu. Trecând dinspre general înspre particular, Vergilius se 

îndreaptă de fapt dinspre păcatele strămoșești, legendare, înspre păcatele comune, specifice 

existenței mundane. În aceeași direcție se înscrie și Tartarul, al cărui tablou corespunde 

imaginației ubicue asupra Infernului. Structura Tartarului corespunde cu cea a Infernului în 

complexitatea sa, asemeni unui microcosmos în interiorul unui macrocosmos. Prima secțiune 

găzduiește damnații vremurilor ancestrale (titanii și aloizii), în concordanță cu cea de-a doua 

categorie a infernului în care se poziționează ceilalții monștrii mitologici care nu se fac 

vinovați de a fi comis acte de sacrilegiu (centaurii, Scylla, Briareus, Hydra, Harpiile etc.), în 

vreme ce a doua secțiune este populată de umbrele celor nenumiți, dar care au fost uniți prin 

identificarea cu un păcat comun, a cărei corespondent poate fi identificat în grupul 

războinicilor fără nume aflați în zona neutră. Indiferent de epoca la care se face referire, 

elementele componente și definitorii ale acestui tărâm vor fi aceleași: frontierea de nepătruns, 

gardieni înfiorători, judecători infernali, pedepsitorii păcătoșilor și sufletele/umbrele celor 

omorâți de păcat. Atât aspectul exterior al Tartarului, cât și cuprinsul său, se dovedește a fi o 

expresie a societății romane, a cărei interpretare alegorică se adaugă, în mod inevitabil, 

aspectului real, în aceeași notă în care se înscrie și ultima secțiune, Câmpiile Elysee. Coloritul 

se schimbă, negrul devine verde, întunericul lumină, iar sufletele sunt acum cele ale eroilor 

Romei. Spațiul recompensei eterne își găsește originea în filosofiile antice, cu precăredere în 

cele epicureice și stoice, și se transformă în sursă de pornire a imaginarului creștin, în 

expresia Raiului.  

Nuanța emoțională a catabasei lui Aeneas se accentuează în momentul în care eroul se află în 

fața umbrelor infernale, acesta poziționându-se într-o situație inedită, în condiția în care încă 

beneficiază de materialitate trupească (corpora uiua). Încercările repetate de a cuprinde sau, 

dimpotrivă, de a lupta cu spiritele infernului constituie o expresie a vanității efortului uman 



și/sau o nostalgie a palpabilului. Elementul vizual potențează nota emotivă, stilul auctorial 

emfatic observându-se cu acuitate în imaginea dureroasă a părinților ce își văd copii murind 

sau, pe de altă parte, în imaginea puzderiei de frunze aflată la malurile granițelor atavice ale 

infernului. Viziunea poetică este observată luând în considerare și alte surse literare de limbă 

latină, exempli causa: Ennius, Plaut, Cicero, Ovidius, Horatius, precum și la cele de limbă 

greacă: Homer, Plato, Euripide, Aristofan et alii. Abordarea comparativă se dovedește 

necesară în vederea reliefării spiritului latin și a notei comune definitorii.  

 Elementul simbolice din opera vergiliană corespunde unui vast spațiu din mitologia și 

literatura antică, a căror îmbinare și contopire rezultă într-un complex domeniu imagologic, 

ale cărui înțelesuri și intenții se vor discuta în închiderea celui de-al treilea capitol. 

Principalele simboluri, labirintul (privit în comparație cu cel din cartea a II-a – urbs capta), 

bifurcarea drumului în raport de asemănare cu Y-ul pitagoreic, crenguța de aur, ulmul 

infernal și lumea visurilor, poarta de fildeș – ca element conector între două spații opuse. 

Anabasis ex inferis constituie o ieșire dintr-un spațiu al misterului de care realul nu se 

desparte în totalitate, ci se întrepătrunde cu imaginarul pentru a contura o lume exterioară 

celei mundane, în care sufletele vor continua să existe.      

Din punct de vedere stilistic și compozițional, Aeneida devine dovada clară a faptului că 

limbajul ciceronian, filosofiile epicureice, pitagoreice, platonice și stoice, alăturate retoricii 

patriotice, se contopesc pentru a desăvârși gloria militară și culturală a Imperiului Roman. 

Îmbinarea culturală și doctrinară reprezintă fundamentul nu doar a epopeei vergiliene, ci și a 

satirei lui Seneca, Apocolocyntosis, a cărei analiză este urmărită în ultimul capitol al lucrării. 

Capitolul al IV-lea este intitulat Apocolocyntosis. Infernul și răzbunarea literară și are drept 

scop demonstrarea faptului că satira sau literatura în general, devine o armă în mâna aceluia 

ce își dorește să expună propria realitatea politică și culturală, în cazul lui Seneca, o 

răzbunare. 

Infernul expus de către Seneca în satira manipee, Apocolocyntosis, devine o modalitate de 

analiză critică a elementelor reale din  societatea contemporană. Concepția despre moarte a 

filosofului și omului politic roman își găsește rădăcinile în tradiția literară a morții, reușind să 

aducă laolaltă, într-o manieră creativă și inspirațională, viziunea despre sfârșitul vieții 

mundane și lumea de apoi a gânditorilor antichității, de la lucrarea lui Lucretius, De rerum 

natura, până la Republica lui Cicero și Aeneida lui Vergilius. Toate aceste lucrări cu caracter 

filosofic au condus spre compunerea unei concepții singulare cu privire la ultima necessitas.  



Viața privată a lui Seneca conturează viziunea auctorială exprimată în lucrările literare și 

filosofice, aspect urmărit în incipitul acestui capitol. Imago vitae devine imago mortis, iar 

abordarea operei senecane este realizată, în mod inevitabil, în raport cu viața privată, dar și cu 

întreaga sa operă.  

Percepția auctorială asupra morții și lumii de apoi este urmărită dintr-o perspectivă extinsă, 

mergând pe considerendul că nucleul conceptual nu se găsește doar într-o lucrare a 

scriitorului, ci este compusă din abordarea intertextuală. În consecință, viziunea despre 

moarte și viață de apoi a lui Seneca este analizată făcându-se apel, nu doar la satira 

Apocolocyntosis, ci la toate celelalte lucrări ale sale în care s-a putut observa viziunea 

auctorială cu privire la aceste două concepte, spre exemplu, s-au folosit tragediile (Oedip, 

Agamemnon, Hercules, Troades), epistolele, epigramele, dialogurile, consolațiile (Consolație 

către Polybius) și lucrările cu caracter filosofic (Despre scurtimea vieții). Intertextualitatea 

operei reflectă puternica forță culturală la care Seneca se raportează în conturarea propriei 

viziuni, în ciuda opiniei conform căreia Apocolocyntosis ar reprezenta o lucrare lipsită de 

seriozitate literară. Etapele ritualului funerar, moartea trupească, trecerea în tărâmul de apoi, 

judecata finală și înscrierea sufletească în interiorul infernului corespunde modelului roman 

imperialist, cultivat de către regimul pus în funcțiune de aparatul de propagandă augustan 

(accentul este pus pe elementele ce sunt favorabile regimului imperialist augustan). Tonul 

burlesc și cinic al satirei urmărește reflectarea decadenței politice a societății romane din 

perioada guvernării neroniene. Figura împăratului Claudius constituie imaginea bufonului 

moralizator, ce trivializează însemnele imperiale și importanța pe care individul o are în 

raport de legătură cu religia și sacralitatea. Milieului istoric se materializează într-o diatribă 

cu caracter politic, la care se adaugă elemente particulare ce definesc concepția romană vizavi 

de moarte și lumea de apoi. Principalul aspect urmărit este apoteoza, față de care Seneca și-a 

manifestat fățiș dezacordul. Nero, în postura de împărat-marionetă, bagatelizează noțiunea de 

divinitate și permite excesul influențelor orientale (văzute drept un factor ce permite 

decadența culturalo-religioasă), fapte ce conduc spre necesitatea decodificării mesajelor 

subiacente. Consecința imediat următoare este observarea modalității în care particularul 

trece înspre general și interferează cu noțiunile abstracte ce definesc infernul. 

Ambele lucrări literare avute în discuție au ca numitor comun atenția pentru societatea 

și istoria Romei, așa cum se reflectă ea în lumea de apoi. Întâi de toate pentru că au în vedere 

fapte istorice, instituții și personaje care au schimbat sau au dat sens istoriei. În ambele 

situații e vorba despre aducerea evenimentelor contemporane autorilor într-o lumină cu 



caracter corectiv. Ficțiunea a căpătat un caracter documentar, așezând cercetarea literară pe 

un alt nivel hermeneutic. Arheologia ideatică a scos la iveală ideile moral-propagandistice 

cultivate la începuturile imperialismul roman, precum și raportul individului cu religia într-o 

societate în care puterea începe tot mai mult să se sprijine pe efectele doctrinelor religioase. 

 

 


