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Grieķu kapu uzraksti.

Prof. K. Straubergs.

Mēmie akmeņi, rakstu zīmēm klāti, runā savu valodu arī pēc gadu

tūkstošiem, pārdzīvojuši cilvēkus, kuru zemes dzīves laiks jau izbeidzies.

Šie senie pieminekļi ir dažādu notikumu stāstītāji, un arī par cilvēka

pēdējo gaitu tie vēstī klusībā, gan īsi pieminot aizgājēja vārdu un

bijīgos pavadītājus, gan ari metriskā formā ar lielāku vai mazāku

veiklību veidotās vārsmās dod aizgājējam pēdējo vēlējumu, atspoguļojot
sevī ticējumus un paražas, kā arī neslēpto cerību par dzīvi pēc nāves.

Šim uzrakstam ir jāatgādina garāmgājējam, lai tas uz mirkli apstātos,

izlasītu vismaz aizgājēja vārdu, to pieminētu un tad ietu savu ceļu,
sveicienam pasacījis kaut vienu vārdu: yalpe. Nāve nepārtrauc mirušā

saites ar šo pasauli: palicēji rūpējas, lai viņa vārds būtu godam minēts;
uzrakstos ir viņa dzīves vērtējums un nopelni; dažādi epiteti ir viņam

veltīti. Kapu uzraksti ir izsacīti arī literārā epitāfijā, ko kā dzejas veidu

nemirstīgu darījis Simonids, Sapfoja v. c. lieli dzejnieki; uzrakstos jaucas

kopā arī dažādi uzskati; tur ir orfisms ar austrumu mistiku, tur ir

pītagoriešu mācība par jaunu dzīvi, tāpat kā uzskati par svētlaimi

Persefones valstī. Vienkāršie uzraksti ir vienmuļīgāki. Tos analizējot

var atrast visai nedaudzas pamata formulas, kas gan dažādi variējas

un tomēr paliek nedaudzu noteiktu elementu robežās. Šīs pamata

formulas, savukārt, ir atsevišķiem novadiem raksturīgas; topogrāfiskais

iedalījums ir visvairāk trijām grieķu kultūras territorijām piemērojams.
Vienkāršākie ir uzraksti pašā Grieķijā un sevišķi Atēnās, kurpretim

grezni un komplicēti tie ir hellēnistiskās pasaules jaunākās zemēs,

austrumos un rietumos, ārpus Grieķijas. Chronoloģiskdis iedalījums ir

varbūt visgrūtāki veicams, jo minētās pamata formulas ir visai konser-

vatīvas un maz pakļautas laika grozījumiem. Tikai kristīgais elements

nāk ar savu īpatību, sākumā nedroši, un vēlāk arvien jo skaidrāk

saskatāms; 4. gs. pēc Kr. jau kristīgie simboli grezno piemiņas akmeņus

un arī tekstā kristīgais elements ir skaidrāki saskatāms.



Literātūra par grieķu kapu uzrakstiem nav pārāk plaša, un arvien

ir jāgriežas pie šo uzrakstu izdevumiem. Rakstā būs šādi saīsinājumi:
C. I. G. = Corpus Inscriptionum Graecarum (cd. A. Boekchius), Berol.

1828—1877; /. G. = Inscriptiones Graecae (sev. I—III Atikas, IV Argolidas,

VII Megaridas un Boiotijas, IX Ziemeļgrieķijas, papildu sējums, XII

Aigeja jūras salu, XIV Sicilijas un Itālijas uzraksti); Kaibel — G. Kaibel,

Epigrammata graeca cx lapidibus conlecta, Berol. 1878; Kūmanud. =

KoupLavouSrjĢ, 'AxTtxfjc; ETCtypacpai £7UTU[i(!kot, 1871; Rpehl — Roehl,

Inscriptiones graecae antiquissimae praeter Atticas m Attica repertae,
Berol. 1882; I.P.E.

— Inscriptiones antiquae Orae Septentrionalis Ponti

Euxini, cd. Latyschev I, 11, IV; Inscr. ofCos =W.P. Paton and E. L. Hicks,

The inscriptions of Cos, 'Oxford 1891; Dittenberger = Dittenberger,

Sylloge inscriptionum graecarum, Lips.; M.A. = Mitteilungen des Kais.

Deutsch. Archāol. Institūts, Athenische Abteilung; Journ.of Hell. St. =

Journal of Hellenic Studies; Bāliet.
—

Bulletin dc Correspondance hellē-

nique; Larfeld= Larfeld, Griechische Epigraphik (Handbuch der klass.

Altertumswissenschaft v. Iv. Mūller I), Mūnchen 1892; Larfeld II ==

Larfeld, Handbuch der griechischen Epigraphik, Leipzig II 1898,1 1907;

Reinach — Reinach, Traitē dc Tēpigraphie grecque, Paris 1885. Bez

tam saīsinājumi ir šādi: N (nomen), P (patronymicum), M (metro-

nymicum), E (ethnicon), D (demoticon —Atēnās); locījumi pie tiem:

1 (nominativus), 2 (genetivus), 3 (dativus), 4 (accusativus), 5 (vocativus).

I. VIENKĀRŠĀS UZRAKSTU FORMULAS.

Lielais kapu uzrakstu daudzums, izņemot metriskās formulas, ir

bez individuālām, īpatām pazīmēm; pārskatot to simtus un tūkstošus,

maz ko var tuvāki uzzināt pārcilvēkiem, kas tais pieminēti; jo sevišķi

vecākie uzraksti ir visai īsi, bez tuvākām ziņām. Aizgājēja vārds (N) un

tēva vārds (P), kā ari svešzemniekiem viņu dzimtenes apzīmējums (E)

ir parasti viss, kas uzrakstos aizrādīts, Mēļas salas vecākos kapu uzrak-

stos, bet Tēras salā nav arī tēva vārda; lakonisks ir aizrādījums N2
aap.a

(I. G. XII f. III), vai N2 vai vienkārši N2
,

kam paretam pievienots

piemiņas zīmes uzstādītāja vārds, ir šo vecāko formulu saturs.

Atikas uzrakstus ir analizējis Larfelds (Handbuch etc), kura grā-

matas nodaļa par kapa, godināšanas un veltījuma uzrakstiem ir labākā

monogrāfija šai nozarē; viņš ir izveidojis arī locījumu sistēmu Atikas

uzrakstu klasificēšanai, liekot šo formālo iedalījumu pamatā uzrakstu

klasificēšanai; pretēja, piemēram, ir visai sarežģītā Renaka (Reinach)
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sistēma ar chronoloģijas principiem pamatā. Ārpus Atikas uzrakstiem

Larfeldam nav sekotāju; godināšanas uzrakstus pēc šī parauga gan

klasificējis Gerlachs (Gerlach, Griechische Ehreninschriften, 1908).

1. Nominatīva formulas. Aizgājēja vārds šeit ir nominatīvā (N),

un to plašākais veids ir šāds: (1) 'EvfraSs xaxai -f (2) N (+ P, Evai

D + apzīmējums radniecībai) + (3) epiteti + (4) profesija vai sabied-

riskais stāvoklis + (5) vecums + (6) sveiciens garāmgājējiem + (7)

veltījums dieviem. Formulā iespējami saīsinājumi visādās variācijās;

var būt pieminēts vienīgi aizgājēja vārds (N). Verbs (1) ir divos vei-

dos sastopams: xel\ioLi, pirmajā personā, liek stāstīt pašam aizgājējam,

bet xelxai, trešajā personā, ir stāstījums par aizgājēju. Pirmais veids ir

samērā retāki sastopams. Saīsinājumi, kur tikai aizgājēja vārds minēts

(N), raksturīgi sevišķi Boiotijā (Tanagrā 90%, Koronejā 80%, Tespijā

70%, kurpretim Plataijās tikai 25%, Oropijā 17%, Pagās 20%).
Daudz mazāk to ir Atikā un uz salām. Formula NP2

,
ar tēva vārdu

(KXsrcw KXslxwv6[jlou, C. I. Ati IV lb

,

49133
), ir sastopama visur* Grieķijā

un tās kolonijās; Boiotijā, Oropijā to ir 40%, tāpat arī Pagās. Tēva

vārds ir arvien ģenetīvā bez ulčc, (dēls); Atikā N2 ul6q aizstāj vienkāršo

NP2 tikai romiešu laikā, bez tam vokatīva formulās ir N5 uik P2
xa*P 6

(IPE 11, 204). Mātes vārds (M) ir tikai personām, kas nav no Atikas

(Larfeld 11, 846), un vispārīgi reti sastopams.

Tā ir Mīnoja salā 'EAtuģ AiovuaiocĢ v. c, Keas salā NP2 xal M 2

fruyaxyjp (I. G. XII f. V, 563), Friģijā NP2 xai M 2etc. (Buli. corr.

hell. XVII, 241, 5). Radu raksti iet dažreiz vēl tālāk atpakaļ, pieminot

tēva tēvu, kā Hxpaxwv 'AvSpovcxou xou KaAAčou Kyjcpi.at.s6c (I. G. 111
—

C. I.

Att. III2
,

1739), bet dažreiz arī vēl plašāki, kā: T.
s
lo6Xiov Atocpavxou xoū

c

HXiostbpou xou
c

HXwsa)pou xoū Aiocpavxou uiov TlALoSwpov etc. (Journ. of

hell. St. X 46 N 17).

Radniecība paretam atzīmēta arī citādi: a) NP2 oloc,, xhjyaxrjp (dēls,

meita), NN2 [lyjxrjp (māte); reti tāpat arī vecā māte: NP2 iĶ D
2,

N2

(C. I. Att. III2,1510), biežāki gan ir fruyaxrjp (N2 P2 vai N2 P2 D 2

fruyaxyjp), bet sevišķi reti citi apzīmējumi bērniem (tcoūc, aTcsčprjc,, piem.

N Latysch. 11, 293, NM2 xai xXuxou izalq P 2
,

Kumanud.

2968). Adoptēšanas gadījumā piemin kā īsto, tā arī otro tēvu: Ssvo-

xpixoc, 'AaxXyjTciaSou Kyjcpiaisui;, yovw Se TlpaxaWxoc, 'Pajxvouatou (C. I. Att.

II3
, 2179), vai arī N xafr' ufofreaiav 8s N, vai NP2 xafr' ahjyaxpoTcouav

NP2 Rodas salā (I. G. XII f. I, 894), kur uEofreača un fruyaxpoTcoua ir

dēla vai meitas adoptēšana.
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b) sieva — vīrs, dvy)p— yuvV); sievas vārds, kā to konstatē Larfelds,

ir vai nu tieši vīra vārdam pievienots, vai arī pats ar P un E paplašināts,

kā NP2D — N2P2D2
yuVYj. Vārds bieži sastopams datīva formulā

(xw auļifk'co...), bet nominātīva formulā visai reti (NVļ N2 aupvfkoc, Romā).

Vīra vārds ir pie sievas vārda (dvvjp) tikai vienu reizi sastopams Atikā.

Bieži piemin kā tēva, tā arī vīra vārdu: NP2
fruydxyjp, N2

yuvyj, vai īsāki:

NP2
,

N2 E2
yuvrj.

c) māsa — dSsXcpyj: NN2
dseXcpv] (C. I. Att. III2

, 3295), sal. NP2 D 2

•fruydxyjp, dSsXcpyj UN2 D 2 (ib. II3
,

2194).

Demoticon — dēma apzīmējums ir bieži Atēnu kapa uzrakstos,

izteikts ar adjektīvu (EufrudSrjc, 'btapieug), tikai vīriešiem (Larfeld 11, 846),

vai ar dēma nosaukumu un piedēkli — vai

arī ar šx +D 2(MxavSpoc, sx kas ir visai reti sastopams.

Ethnicon ir tikai svešzemniekiem, jo vietējiem šis zemes apzīmējums

nav vajadzīgs.

Ja minētie apzīmējumi ir personai, radniecībai un dzimšanas vai

piederības vietai, uzrakstos mēdz minēt arī aizrādījumus par profesiju

un stāvokli sabiedrībā. Tā ir: a) draXeufrspoc,, laoxeXrjc, Atēnās, 'Afryjvaiwv

X&ovoc, TcoXtxYj? Sicilijā, SouXoc, Boiotijā, arī icdxptov Sicilijā; b) ecprjļßoc,

taxpoc,, TcaiSaywyos, TZ&iboTpifirļc, TcatSwv, pvjxwp, SiSdaxaXoc,,

%tofJUDiB6c,, cpiXoaocpoi; 'EiuxotipEioc,, cpiXoXoyoc, ■vkpaTCWV, ayolckpioQ,

ft-pETZxoc,, x(x(b}, ypa[A{xaxixdc, Ta)[ia'ix6c,; c) dAoTC&Xic.
,

dviceXoupyoi;, dpxoxcTuoc, , LjxaxcoTrwXic
, xspap-eus, xujßspvyjXYjc,

xuxXiaxpia, jiuXtofrpoc,, vauxAyjpoc, XeppoTqaizriQ, TCoifxyjv,

Txpayjiaxsuxyjc xexvixyjc,, yjxlxoTzz-qc, yjpuooyooc, (Atēnās),

{Adyipoc, (Boiotijā), va6xXYjpoc,, xuxaiwv, vyjtcxgc;, xopoxufrapcaxyjc,

TC£pLosovixYj, Xifrsvrcopoc;
,

xuvdpioc,, dpyavoTccioc; (Sicilijā), SouXoc;

xavxsXXdptog, xpa[3dxpioc,; d) xaxaTtaXxacpexac,
, axpaxiwxrjs Ayjxxoc,

EupwcxYjc,, upaicpexxoc, yillixpyoQ Xsyuovoc;, axpaxdac, xpac,, axpaxLWXYjc;

7cpaixopiav6c,, itctcsuc;; e) sxyjaioc, xvjc, Eu[xsV£(dv tcoXswc,, 13quX£uxy}<;

xtls AaoSixscov tcoXswc, %o\ixeoG(k\iEVOQ, Ttopsuaac, TcapaxpVjaac,.

Kādā Smirnas uzrakstā ir Hermogena, Charidēma dēla darbu biblio-

grāfija minēta:
c

Epp.oy£VYjc, XapiSyjpiou fyxpEirjv dvaypddiac; ETcxd iizl IfsSo-

piyjxovx' Ixeolv xai iaaiC/ Itu (36[3Xoi<;. auvsypacļ;s Ss p\pXia iccxpixd jjlsv o(3,

caxopixa Se Tcepi Zuupvyjc, a(3, TU£pt xfjc,
c

O[xy)pou aocpčac, ā, xai TCaxptSoc, ā,

'Aaiac. xxta£o)V a(3, EupwTcyjc; xxia£wv a(3y§, vyjaawv ā, 'Acnac; oxaStaojxwv

ā, xai EupwitYjg ā, axpaxYjy[xdxtov a(3, 'Pwjxaccov xai Z[iupvauov, stasoxv)

xaxd ypovouc, (C. I. G. 3311).
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Epiteti ir samērā vienveidīgi Atikas uzrakstos, kur dominē xņrļox6q

un dyaftoc., bet visai reti citi. Xpyjaxoc, lieto bez substantīva, kā N xp-qcxrj

(Kumanud. 2511), N P 2
xpyjaxoc, bet un TcofreivV) tikai pie sub-

stantīviem. Tā yuvy] aya.&r} (Kumanud. 2886), yuvy) Tuofreivvj (ib. 1936),

jprļOTT) dyafry) xuxXtaxpia (C. I. Att. II 3
, 4112). Sicilijā un Itālijā epitetu

dažādība ir daudz lielāka (I. G. XIV). Tā šeit ir epiteti awcppwv (1482),

SĶuoc, (1623), maxoc (449 no 5. g. s. pr. Kr.), vļ d-Eoņilrļc, (480), suaef%

xai dyafryj (45), jpY\cxbc, xai čc[ae[atcxoc. (21), xprļcxrļ xat £ua£[3y)c, (332),

xep[iax' extov xyfe aocpčrjc. (1951), šie apzīmējumi ir bijības raksturojumam

(euažpeia), ir norādījumi arī par hēroizāciju; tā rjpws dyaftoc. (223, 225,

29; 232 v. c), xp-qaxbc,, Tjpwc. £ua£(3£axaxoc. dvvjp N (1480), un par godīgu

dzīvi, kā vj xdv pfov [kwaaaa (316); Rodas salā ir xaxd ?cav

GoioQ (I. G. XII f. I, 711), dyvĀc Yipa)S (ib. f. 11, 414).

Vecums aizrādīts pieskaņojoties verbam „šeit guļ" (N . . . ivftdSs

xstxai), kā: N Ixwv xrf (C. ī. Att. II2
,

1438), Ne Ixwv e (ib. 1465),

iviauxfiv v' (I. G. XIV, 675), ģenetīvā, vai arī kā adjektīvs (N veoc

SsxasxYjc,, ib. 43), vai arī ar divdabi: (ikwaac, exyj 5' [ifļvsc,... (ib. 1464),

eixoai Ķfļoac, lxr\ (ib. 842), eixoat 81c, TcXrjpwaaaa yjpbvouc, Xuxapdvxwv

(ib. 1336), dywv Ixoc, o' (ib. 1448). Dažos gadījumos iepriekšējo formu

neievēro, un vārdam seko tiešs stāstījums par nelaiķa dzīves laiku:

N eQrjOE .. . lxr\ . . . [atjvec;, vai ixsXsuxa exwv xpidxovxa S6o, [ayjvwv xpiwv

(C. I. Att. III1
,

128). Dažreiz ir īstas biogrāfijas sastopamas (Larfeld

11, 864). Arī šeit ir dzīves vērtējumi, kā Cvjaac. xaXwc, exvj ... (I. G.

XIV, 494), xaXwc. piwaaaa, [xyjSevi [xyjSev ocpsiXouaa (ib. 905), [A£XPlc- fravd-

xou euvoyjaavxa (ib. 1413) N diupoaxoTcxoc. Ixyj .. . (ib. 404), Tcpo-

(I. G. XII f. V, 3447), xoapiwc (ib. 314). Larfelds

aizrāda, ka Atikas uzrakstos vecuma apzīmējums parādās tikai impē-

rijas laikā.

Parastais verbs ir x£ī{xca vai xelxai ar īsu vietas apzīmējumu „šeit",

ko aizstāj arī «Se, vai plašāki apzīmējumi, kā žvfrdSe xeī[xocl

Etc. xov xdcpov (I. G. XII f. V, 356), x£B' uiu6 TCExpw x£ī[xai (I. G. VII,

2248), x£īxat iv x6ļi[3(p vexuwv lvi (Buli. corr. hell. XVI,

302, 2). Ir tomēr arī citi verbi, kā: IvftdSe xaxoou (C. I. Att. 1467),

N £vfrdB£ vatei (I. G. XIV, 1625), wSe dvaTcdexai (ib. 1717), wSe xis-wK-

xca (ib. 1837), xsB' utco yyj XeXujJtat (ib. 411).

Uzruna garāmgājējiem parasti ir sastopama metriskos uzrakstos;

šeit pieminami tikai daži īsāki tās veidi. Tā x<xķoixe (C. I. Att. III2
,

1378), x«īpe 7capoB£īxa (I. G. XIV, 494), rcdvxEc (I. G. XII f. VII,
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bieži Amorga), xaiP£T£ aTcavxec, (C. I. Att. IV2

,
3612b), xoic. TCapdyouai

Xaipetv (C. I. G. 2129), yuiņixu> 6 avayvouc. (I. G. XIV, 350).

Veltījums dieviem nav raksturīgs nominātīvai, bet gan datīvai for-

mulai, sevišķi Itālijā un Sicilijā, kāpēc apskatāms pie šīs formulas.

Atsevišķi var būt dažādas epizodiskas piezīmes, piemēram, par kapenes

pirkšanu: NP2 ixpwcxo Tudp N2 (I. G. XII f. VII, 40); ndp N2 xoū P 2

xat N2 P 2 iTCpiaxo (ib. 41); pieminētas personas, kas piemiņas zīmi liku-

šas (Romas ietekme). Tā, piemēram: 6soīc N Ixyj ...

lirocyjaev doc, N (I. G. XIV, 467, Sicilijā); tāpat yovstc, ercočrjaav (ib. 48),

[Jt7]xyjp eruotyas (ib. 477); sal. ib. 842. Ar šo atzīmi nav sajaucama

piemiņas zīmes darinātāja meistara atzīme, kā: "EvSoīpc, ercoiTjasv (Kuma-
nud. 3090), N !tc!yp<4s (I- G. XIV, 1904), lloX6xXeitos lizobqoz (I. G. VII,

2532), epyov 'Apiaxiovos (Kumanud. 2622), 'Apiaxwv [x etcosgev (ib. 2594).

'ETcoiYjayjv ir par pašu pieminekli, bet par uzraksta tekstu,

piemēram, Aiovooioc, izourjirļc, (Kaibel, Epigrammata

graeca 218).

2. Ģenetīva formulas ir visai vienkāršas. Tais mēs atrodam

parasti tikai aizgājēja vārdu (N2
), aizrādījumu par viņa kapu vai pie-

miņas zīmi uz tā un verbu (eč[xi), kas bieži var iztrūkt.

Vūrds (N
2): 'Apicmwvoc.; (N2 P2

): xfjc. 2>xpo\isix°u (Atēnās);

Rodas salā var būt arī paplašinājumi, kā N2 P 2 E2
xai xfjg yuvcuxoc.

N2 P 2 E2 (9 reizes sastopams).

Verbs eipi: el\xi; xou Euxu[xdxou Naucnaxpdxou el\il (Atēnās).
Atēnās šādi uzraksti ir reti sastopami; sal. Boiotijā ropycSao d\ii v. c.

vaipiemiņas zīme. Parastais apzīmējums ir afj[xa: N2 x6Se afjpia;

N2 eĒļJiī. arj[xa, bet ir arī citi apzīmējumi. Tā Atēnās: avjjxs 'kpoxXiooc, (C. I.

Att. II 3
,

3804), Elpoxpixou %-fļ%ri (ib. 4092), xacpv) XdpoTCoc. (ib. 4182), Zwloijaux-

vou xotcoc, ovtoc, (ib. II2
, 1432); 6 xotcoc, Nup.cpc§ou EleXixswi; xori xrjc, [XYjxpos ļiou

Sxpaxovixvjc; xyjc. ex KoAAoxecov. ToOxo xo TCEpicppaxxov xai 6

xotco<; laxlv xvjc. [xou (ib. III2
, 1866); EvidAou, '2tcousisou

xspapLsw? axYjAr] (ib. I, 467). Argolidā: N2 x6ss aajxa (I. G. IV, 48),
N2 P2

(ib. 127), Rodas salā N2 P 2 E2
y?psov (I. G. XII f. 1,

987), Andras salā N2
xotco?, Amorgas salā N2 (I. G. XII f.

VII, 141); Boiotijā N2
opoS (I. G. VII, 422), N2

TYj[x6piov (ib. 2183),

N2
alļia. (ib. 2117). Renaks (p. 428) min vēl šādus apzīmējumus:

xauaxpa N2 (C. I. G. 3290), uiroaxyj, 6 TcAdxac, (ib. 2667, 2884),

dyyslov N2 (3321), N2
(ib. 970), rj aop<5S N2 (ib. 2918).
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Lokālās atšķirības ir Boiotijā, kur N2 aizstāj ar lizi N3 (Tanagrā

53 uzraksti), tāpat iii N3 etci N3 P 2
,

eizi N3 rļpax, etci N3 7cpayp.axix<£

(Plataijās), sīci N3
yuvaLxi, [ivajia eicl xcp N3

.

Šis veids ir arī Fokidā

sastopams.

Plašākos uzrakstos ģenetīva formulai var pievienoties arī citas.

Tā Boiotijas uzraksts paplašināts ar hellēnistisko datīva formulu uzrakstā

'Eiu N3
xoci N3

xolc, N2
xexvolc.. ļļ To xouxov xaxsaxsuaasv eauxcji xal

xrj yuvouxE auxou eEc. dt (I. G. VII, 2166). Ar vokātīva formulu ģenetīvā
kombinēta formula 'Etci 'Apiaxwvt. 'Apiaxwvoc,. ļļ 'Apiaxwv xocXe XP7}^2

Xalps (I. G. VII, 3050). Datīva formula otrā daļā ir uzrakstā N2
.

ļļ N dSeXcpy) [ivečac IvExa (Sīmes salā, I. G. XII f. 111, 21). Beidzot,

Milasā ģenetīvā ir arī veltījums dieviem: Aaijiovcov dyafrwv. Uovziou xou

"Apxuyoc,. Xaipbxs, parastā datīva %-tolc,, &eoI<; xaxaxfrovioic. v. t. 1. vietā.

3. Akuzātīva formulas ir visai reti sastopamas kapu uzrakstos,

un tikai piemēroti verbi rāda to piederību kapu uzrakstiem; šīs for-

mulas ir līdzīgi sastopamas analoģiskos veltījumu un godināšanas

uzrakstos, un dažreiz vienīgi pienācīgie verbi vai citas pazīmes dod

iespēju uzraksta īsto nozīmi atšķirt. Tā ir sevišķi Tēras salā, kur kapa

uzraksti, kā
e
A (3ouXd xoa 6 Sočļioc. xov Ssīva Tcdaac. dpexac, evexsv

(I. G. XII f. 111, 864),
c
O Saļxo? xov ssīva fļpwa (ib. 879—881, yjpa) 883),

e
A pouXd xai 6 Sajxog tepea 'AaxAaTctoO Bid ysvoui; N4 x6v suspysxav xac.

TcaxpiSoc, (815),
c
O xal lx£L[iaae xov [spla 'AtcoX-

Awvoc, KapvsLou Slcc yivooc, N4 Tcdaac. dpexac, evsxa xat aa)cppoa6vac. (868,

869), ir minētajām divām citām grupām tuvu kā satura, tā arī formas

ziņā, jo godināšanas uzrakstos tāpat ir sastopami šādi elementi:

1) oficiālās iestādes pieminējums (d (fouAd xcv 6 sa(xoc), kas lēmusi

minēto personu godināt, 2) godinātās personas vārds, viņa nopelni un

nodarbošanās, 3) godināšanas motīvi (dpsxd? svsxev), 4) verbs, kas

izteic vai noskaidro godināšanas veidu. Ja hēroizācija minētos uzrak-

stos rāda, ka šeit ir ne godināšanas, bet kapa uzraksts, tādi būs

uzraksti arī ar vārdiem yctipe, [Avyjpjc. Ivsxoc, %-eiov (Buli. Corr. hell. XVII,

29), Tcp6[i,oLpov (ib. X, 63), xeAsuxYjaavxa, [xexeXXaxoxa, (kpuoxGxa, kas ir

ar aizrādījumiem par nāvi, kurpretim pat formas £/jaavxa, ļ3iwaavx<x var

apzīmēt arī tikai nodzīvotos resp. pagājušos gadus, un godināšana var

būt notikusi viņam vēl dzīvam esot (sal. Gerlach, Griechische Ehrenin-

schriften, Halle 1908). Vēl grūtāki atšķirt uzrakstus, kur godinātājs ir

privāta persona, no privātu personu veltītiem kapu uzrakstiem. Droši

piemēri ir: 1) Tfjibe cpEAyjv N xaxefryjxe •9-avoūaav N4 aiSotrjv, yfjc. aizo
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Tcaxpwfyc, (C. I. Att. I, 477); louXlov Zwaipuavov, xov xwv dird

Zyjvwvoc. Xoywv, o[ uEot IvfrdS' efradiav (ib. III2
,

1441), N4
ouoetcg) ovxa

exwv oSs xup-ftoc, 7}[xaat. tcevxe voawt 7CV£ū[xa Xitcovxoc [3tou (I. G.

XII f. I, 143); 2) N4 P 2
vjpwa (I. G. XII f. 111, 886, 888), N xov icaxlpa

xal N xdv tSiov aufxfkov N4
(ib. 884); šādu tēva, mātes, vīra,

sievas un bērnu hēroizācijas uzrakstu Tēras salā ir ne mazāk par 30

(ib.); 3) N xai N xov Ttaxspa N4 %ač N4
xov avSpa TcapapiuiKac. svsxa

xai frsoLc. (ib. f. I, 1064). Līdzīgi šo tipu formulām kādā pla-

šākā Līdijas uzrakstā vienīgi pēdējais vārds xaīP£ rāda, ka šeit ir kapu

uzraksts; pieminēti plaši jo plaši visi aizgājēja cildinātāji: "Exouc, 9y/

[ATjvog uTCsppspexaiou "Avfroc, Sxpaxovsixvj "Avfrov xov utov Ixwv xy', NNNN

xov dSeXcpov, NNN ai dSeXcpai, NNNN x6v Tcdxpwv, NNNN x6v [xyjxpwv,

'AyafroTCouc. TSiov frslov, NN (2 rindas bojātas) xe xwv dSeXcpwv

yuvixec. xs; Tcaxpoc. xs; pjxpoc. auyysvsi? Ixscjxaasv "Avftov. Xaips. (Bull.

dc corr. hell. XI, 445 Nz 10).

4. Vokātlva formulas, turpretim, ir visai iecienītas; šeit aizgājēja
vārds ir vokātīvā (N 5), pie kura ir verbs xalP £

>
sveicinājumam. Ar to

šo formulu konstrukcija ir gandrīz pilnīgi izveidota, bet to vienkāršais

saturs parasti ir dažādā veidā kombinēts ar citām, sevišķi ar nominātīva

formulu. Tā kā šeit ir tieša aizgājēja uzruna, to bieži arī paplašina,

pievienojot sveicienam xcdpe arī citus novēlējumus (uyiaivs v. t. 1.), bet

daudzreiz arī plašākus izteicienus no tautas gudrības vai arī filosofijas

darinājumiem. Tāpat rodas arī dialogs; garāmgājēja sveicienam var

ar to pašu atbildēt aizgājējs; x°"P£ KapTucov ir ar atbildi joūpe, xGPL l

(I. G. XIV, 1739); sal. arī xoct au xaīP£ (ib. 60) v. t. 1. Ja nominātīva

formulai pievienotos sveicinājumos tie ir no aizgājēja puses, arī kā

aicinājums brīdi pakavēties, šeit ir otrādi, jo garāmgājējs, izlasījis aiz-

gājušā vārdu, sveicina viņu un ari mierina cpdoc, rļ£Xioio atstājušu. To

prasa grieķu euasfteia.

Bez x<xlp£ vokātīva formulas ir visai reti sastopamas; tā, piemēram,

N5
xprļaze (I. G. VII, 31), kurpretim parastā formula ir N5 (N 5 P2

) xalP £
>

kā 'AvSpcvixs xcdpe (C. I. Att. III2

,
2991), sevišķi lonijas salās (Korkira v. c).

Pantikapējā cītīgi apzīmē radniecību vai aizgājēja sabiedrisko stāvokli.

Tā N5 tie N2
xaīp£ (Latyschev 11, 16), N5 P 2 N2

dSsXcpe Xaīp£ (ib. 118, 138),

N5 N2
yuvyj xa^P£ (ib- 30), N5 N2

xaīP £ (ib- H), N5 Tcsvfrepa x°"P£

(245), N5 6 sx twv £uvo6xwv x°"P£ (121), N5 dTcsAsufrsps N2
xalP £ (129),

N5 P2 Itcl zfļc, TcivazEīSo; xaīP£ (131), sal. arī Rodā N5 P2 E5
to yj E-rciSyjfjua

iood-t] yxioe (I. G. XII f. I, 317). Vārdam biežāki pievieno arī epitetu
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Xpyjcjxe: N5
y,pr)oxz x°"P£ (C I. Att. III 2

,
3175), arī N5

dyafrd xaīP£

(Boiotijā) u. c.

Vokātīva formulai var pievienot arī nominātīva, kā N5
XP7]

djx£[x7ux£ x°"P£ !l £^ a£ £xy] etc. (I. G. XIV, 18 — Sicilijā); N5
xP77

ycāpe ļļ ettj .. . [ifjvsc; .. . vjpipac;. . . (ib. 31).

Veltījams dieviem: Sedic, yftovioic. N5
xatp£. etc. (ib. 457).

Izteicieni: Bsoic; N5
xsxvov xa^P£- TusTcpwxat.

(ib. 44) N5 £U(lj6xi (ib. 782, 876, 1314); eucļ>6xi, ouSl? dftavaxoc. (ib. 420,

1531, 1536, 1699); xupid, xal Solyj aoi "Oaipic. x6 OSwp

(ib. 1488, 1782), sufyuyi Miowv. ouoVic, dfrdvaxoc/ xal 6 TlpaxAyjc; d-niftave

(ib. 1816); 'AxaAdvxyj" oaa yevvaxa xsXsuxa (ib. 1832); dxucpi
N5 (2094) euaxdfri (ib. 1464), eppwao (ib. 1482).

Dialogi: N5
x°"P£: xai Xa*Ps 0D- 60); xat au (ib. 233);

xat au y' oaxic, d (ib. 319); xai x6 ys (I. G. XII f. I, 946); N5
xa*P £' xaL

au ys, d) TcapoSslxa yjxpoic,, bxi xo asļivdv aiuac. iļioi yaipeiv evsxev suasflJiac.

(Misija, Buli. XXV, 520, 28).

5. Datīva formulas raksturīgas tikai zemēm ārpus Grieķijas un

iedalāmas topogrāfiski divās lielākās daļās: 1) Romas (makedoniešu-

friģiešu pie Štemlera, Die griechische Grabinschriften Kleinasiens, 1909)

tipa uzrakstos Romā, Itālijā, Maķedonijā un Mazazijas ziemeļu daļā un

2) heūēnistiskū tipa uzrakstos sev. Mazazijas dienvidu daļā. Pirmo

raksturo šādas pazīmes: a) vienas vai vairāku personu, kas pagodinājuši

aizgājēja piemiņu, vārds, b) to nodarbošanās vai sabiedriskais stāvoklis,

c) mirušā vārds datīvā (N 3 ) ar iepriekšējiem līdzīgiem aizrādījumiem,

d) radniecības pakāpes vai draudzība, vai atkarība, c) motīvi, f) aizrā-

dījums par piemiņas zīmes veidu, g) verbs. Otram tipam raksturīgā

pazīme ir austrumiem raksturīgā ģimenes kapeņu juridiskā stāvokļa un

to lietošanas noteikumu formulējums ar personu sarakstu, kurām tiesība

būt šais kapenēs guldinātām; paredzēts arī sods par šo noteikumu

neievērošanu un tāpat sods arī tiem, kas traucējuši aizgājēju mūžīgo

mieru un atdusu. Tas šiem uzrakstiem piešķir it kā juridisku dokumentu

nozīmi, pie kam nav reti gadījumi, kur to kopijas ir arī nodotas uzgla-

bāšanai oficiālos archīvos; beigās var būt pievienota uzruna garām-

gājējiem un dažādi izteicieni, kā tas parasts arī citur pārējās kapu

uzrakstu formulās. Pārējas formulas ir Sicilijas uzrakstos, kur atrodam

nominātīva un datīva formulas kontāmināciju, kā ©eotc. xaTaxfrovfotc..

'AvSpoļikoc, Auxwc, vauxXyjpoc., dTcpoaxoTCxoc, etvj XĻ |ļ AtcoXXwvioc. auv

LUR. Filoloģijas un filosofijas fakultātes sērija 111. 9. 21
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Mouaaicp xod ©£os6p(ji d§£Xcps isi(p |xvy)[ayjc, eilvsxev (I. G. XIV, 404) — ar

veltījumu dieviem, aizgājēja vārdu (N), tā nodarbošanos, vecumu un

dzīves vērtējumu, kam pievienojas Romas datīva formulas elementi:

Šis veltījums dieviem ir sevišķi Itālijā un Sicilijā, kaut gan sastopams

arī visur citur; tādi uzraksti, kā IlapaStStoļju zole, xuzayd-ovloic, %-zole, zoūzo

xo yjpyov cpuXdaa£LV llXo6xtoVi xai Ar/|iy]xpt xat Ilzoozņbvg xat
s

Eptv6at xat

Tcaai tolģ xa-caxfrovioxc. %-eolc,, skaidri rāda, ka chtoniskiem dieviem nodod

kapa vai kapenes apsargāšanu, pie kam, protams, to miera traucētājs ir

pakļauts likumam par svētuma apgānīšanu vai arī dievu sodam, kaut

gan tas uzrakstā tieši nav minēts. Aizsardzībā ir kā visas kapenes, tā

arī to atsevišķās daļas (xori ol xiovec, &Y}\irļzpoc, xcd Kbp-qc, dvdfryjfjia xal

xfrovuov — I. G. XIV, 1390). Šīs dievības ir minētas datīvā pie

parasti izlaistā TCapaB£B<i>ni vai līdzīga datīva prasītāja vārda, kā fr£oīc.

xtxzax&ovioic, ieobv, kas sastopams arī latīņu valodā grieķu formulās

(Diis manibus saerum — ib. 1699), tāpat kā īsākais, parastais veids

Seolc, xaxaxfrovfotc,, Diis manibus. Šo dievību sarakstā ir šādi veidi:

Beolc, %-zolq x^ visbiežāki, %-solc, SatfAoatv (ib. 2505),

xaXotc sai[xoacv (ib. 848, 938, 1337), Satļioatv (ib. 878), SatfAovt

(ib. 1653), Sai[xoaiv £ua£(3eatv (ib. 1683), uizoyJd-oviGic, (ib. 1801),

beolļ yjpwaL (ib. 2257, 1572, 1795), %-eolc, (I. G. XII f. I, 355, 1064),
%-eolc, afravdxoic. Tuaat (ib. f. 111,28), %-eolc, notat (ib. 41, 44), frsolc, [xaxpwotc;

xat TraxpwoL? (ib. 39), Tuxifl (ib. f. V, 377). Minēti arī atsevišķi

dievi, kā uzrakstā ApoauXa \ir}zrļp nXouxwvt (I. G. XIV, 2249), tāpat

'Afrdvat IloXidSi xat Ati TLoliel (I. G. XII f. 111, 40), Ati ļ3povīwvīt (Frīģijā),
Att utjxcjxcp xcd %-el(y tāpat austrumos. Tāpat austrumos sastopam arī

neparasto ģenetīva formu šai daļai: Satjxovwv dyafrwv (Buli. XII, 8, N° 14,

15), sai[x6vwv dyafrwv (M. A. XIV, 89), sevišķi Kārijā.

a) Romas tipa uzraksti ir jau tikai ar aizgājēja vārdu datīvā (N3),
bet tos ievada un pirmajā vietā ir novietots aizrādījums par personu,

kas viņa piemiņu godinājusi, un nereti iespaids ir tāds, ka grūti saprast,

kas vairāk ir godināts, vai donātors, vai aizgājējs. īsākais donātora

atzīmēšanas veids ir NN3 (I. G. XIV, 765, vai arī plašāki N z& dvSpt

xal NNN xfi) Tuaxpl eicongaav x&piy (Buli. XI, 445, 2). Šim vei-

dam pievienojas radniecības apzīmējums: N icax-yjp x% iSta ftuyaxpi

iizolrļozv, vai arī iizoirļazv uibe, N (I. G. XIV, 467), yovac. iizovqacw (ib. 481),
N (ib. 477), dvSpt lzr\ ļxa N au|xfkoc, eizotrjoz (ib. 40).

Donātora persona apzīmēta arī tiešāki: N3 N xiXiccpyoq XEytwvoc. Ķ' x£pivatc

(ib. 791), N3 TCatSt £y)aavxt lzr\ vr\ b sisdaxaXoc, (798); N AaoBtx£wv

zr\ļ N3
... (Journ. XIII2

,
13); NP2

7coXtx£t>6ļj.£vo£ xcd yj
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ya\iEzrļ auxou N N3 7CoXix£uaa|iiva/ xat N3
xai N3 d§£Xcpoīc, [AvVjfirjc,

XapLV (ib. 13).

Aizgājēja vārds vienkāršākā veidā ir N3
,
kam pievienojas vērtējums,

radniecības apzīmējums v. c. paplašinājumi. Tā N3 N abzlņņ xal N3

[3oux6Xa X^PIV II wc- XP~Qoze XaīP£ (I- G. VII, 207), N3 N2

(I. G. XIV, 332), fruyaxpt (ib. 478), icaiSi dyafr# (ib. 798),

T<Ļ dauvxpixw cptXqj (ib. 1309), xaXoļj,dXXa) xsxvw (ib. 1420) v. t. 1.

Tāpat pieminēts viņa sabiedriskais stāvoklis un nopelni: AupyjXta

'AxaXdvxyj iSlw Tudxptovo xaXwg ftejßitoxoxt. luoiYjaav (ib. 783) u. t. 1.

Raksturīgs vēlākiem laikiem ir Seksta Varija Markella, imperālora

Heliogabala tēva sarkofaga uzraksts: Ouapup MapxsXXcp etuxpotcsu-

aavxi uSdxwv, Imxporauaavxt. ercapxeiou BpixaWEiac,, £TuxpoTC£oaavxc, Xoywv
TaaxEufrevxi xd (lipyj xffiv ETcdpxwv xoū Txpoaxopfou xai 'Pwjxyji;,

Xa|i/7cpoxax(p dvSpi, eTCapxw Ipapiou axpaxiamxou, v)ye(iovi Xsysiwvoc

y' AuyouaxYji;, dp£avxi sraxpxsfou Noujxiolas, 'louXta Soaiļjudc. Baaaiavy} auv

xotg xexvoic. xcjj 7cpoacpiX£axdxco dvSpt xai yXuxuxdx(p Tuaxpi (I. G. XIV, 911).

Aizgājēja tituli šeit uzskaitīti pilnīgi.

Godināšanas motīvi parasti ir jau pazīstamais evsxa, ivexsv,

Xaptv vai x^Pcv
>

retāki [xvyjļxoa6vyjs evexsv (I. G. XIV, 1495), \ivd<zQ

XapLV aitovčac. (ib. 1543), [xvaac. X<*PIV xai euepysatwv xai Tcdayjc,

(ib. 1413), icapafwiKac. eyexa xai (I. G. XII f. I, 1064); bez ļivrjļArj

ir tikai atsevišķos gadījumos, kā iedale, stvexsv euvoia? (I. G. XIV, 815),

Trdaac, dp£x?jc. svsxa xai awcppoauvyjc, (I. G. XII f. 111, 868), axopyyjc. xai

xaXoxayafriac. yjc sax£V tc ifxs (ib. 916).

Verbs var būt izlaists, kā N3 N (I. G. XIV, 798), bet parasti šais

formulās ir darīšanas verbs iicotyas v. t. 1. Tā: iicofyjaev N3 (ib. 35, 467),

xrjv iaxTjas (ib. 1660) vai xaxeaxeuaae (ib. 1431), arī iizolrļaev

Friģijā vai £x6a{iyjaav (turpat M. A. XIII2
). Tāpat x6[a{3ov (I. G. XIV,

842), xo xoftouxXiv (= cubiculum) d-rcyjpxtaa (ib. 1451), aapxocpdyov

(ib. 1472), ixapiaaxo xov xotcov (I. G. XII f. V, 786), xauxa

(ib. f. 111, 1068), (Kumanud. 2537), dveaxyja£ (xov [3u)|i,ov, x6v

x(xXov) Friģijā u. t. 1. Teksta autors pieminēts ar izteicieniem N3

siclypacpa (I. G. XIV, 1317, 1332), x6v xixXov dvefryjxE (ib. 1500). Verbu

izlase piemērota piemiņas zīmes dažādiem veidiem, kas pa daļai jau
tikko minēti. Šī dažādība ir liela pēdējās atpūtas vietas apzīmējumos.

Renaks (Reinach, Traitē dc l'ēpigraphie grecque) dod diezgan pilnīgu

sarakstu, pie kam „piemineklim" atbilst nosaukumi [ivfjjxa, kas ļoti bieži

sastopams uzrakstos, |xvy][X£īov, [ivrjpiov, ~{ivrļ\i<xbiov, \i£\l6ģiov, {xvrjpjpiov,

[iV7]fidpLov, [JtVYjfxopiov, ļj,V7]jj,dcpLOV, ļXYj[x6pLov, uTCOļxvr][xa, n:p6ļjivy}fia, jJi,vyļ[x6au[xov.

21*
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Ir arī speciāli apzīmējumi, ka aftjxa, ofļ\ia. kapu uzkalns, kapene, kaps,

arī tdcpoĢ, xdcpyj, xu|a[3oc,; xauaxpa ir pie līķu dedzināšanas (C. I. G. 3290),

kauliem ir Xdpvaxsc. (C. I. G. 4003), (Buli. VII, 292),

apbedīšanai ir tcusAoc, tcusAčc. (C. I. G. 3517), p.dxxpa (Buli. VI, 292), Xyjv6ģ

(ib. 2050), awtiaxofrrjxY] (Buli. VII, 235), aoP 6? (C. I. G. 2050). Kapenes

ir r)pG>ov (ib. 1098), xajxdpa (ib. 3104), xafxdpiov, Ivxdcpvj, x.ap,o-

acpiov, uTuoaopiov, evaopiov (C. I. G. 3264), žaaopiov (ib. 3270), iaoptov

(ib. 3332), siawaxrj (ib. 2824), uTrdbaxyj (ib. 2667), Ivxdfife (M. A. XVI, 368).

Pieminēti arī kenotafiji (C. I. G. 469). Kristīgos uzrakstos klāt nāk jauni

apzīmējumi: xu|i,y]xVjpiov, xoijj/yjxVjptov, xoqjiYjcnc, (Buli. I, 399), oExvjxYjpiov,

xoitoc, dvaTCauaewc. u. c.

b) Visbagātāko materiālu dod kapenes hellēnistiskajos uzrakstos;

paradums tās izcirst klintī vai arī ierīkot apakš zemes ir nācis no

austrumiem, un visvairāk ar tām jāsastopas Mazazijas uzrakstos, kur

katrā ziņā ir aizrādījums par to, kā ierīkots v)p(pov, un ir priekšraksti

par tā lietošanu. Uzraksti dod arī diezgan pilnīgu šo kapeņu aprakstu.

Tā Diofanta kapenes uzraksts Likijā (Journ. of hell. St. X, 46, 8)

piemin kapenes ierīkošanu ar "diviem sarkofagiem: Tguxo x 6 yjptjiv

T. 'lo'ohoc, T. 'HXioSwpou uicq Aiccpavxoc. xaxeaxsuaasv xai xac. sv auxq>

lauxcu waxs xacpyjvai ev x$ ecp' yizeo xal

eTZifSYpoLTzxca auxou xo ovojxa xat eauxou yuvoaxl Koxxcct

SapiueSoviSc 7]V 51 xti; icapa xaOxa xt dTOXEiadxw xS AuSaxwv

* cpp'. Šeit divi sarkofagi ir atrasti: pirmais ir IYlouXtou r.'louAioo

'HXioScbpou inou, Atocpdvxou >j atofxaxcaHjxyj [xovou, bet otrais Koxxiag Sap-

tcsSovlSos ij jx6vyļs (Journ. of hell. St. X, 46, N» 9, 10).
Marka Klaudija Foiba kapenes Lāodikejā ir ar apakšzemes un virs-

zemes stāviem; augšējā stāva vidū jau guldīta viņa sieva un tur arī

viņš paredzējis sev pēdējo dusas vietu, bet citam nevienam; paredzēts

arī naudas sods šī noteikuma nepildītajiem; pēc Diofanta nāves kape-

nes pāriet viņa bērniem un bērnu bērniem bez tiesībām tās atsavināt

(M. A. XX, 207). Diofanta kapenes ir arī ar 4 statujām, no tām viena

pašam Diofantam, otra viņa sievai (Journ. of hell. St. X, 46, Ns 16,

17, 19). Zināmi arī citi detaļi to iekārtā (C. I. G. 3902) un apkārtnes
izveidošanā. Tuvāki pie tā pakavējas Štemlers (op. cit. p. 10 sg.), bet

uzrakstus par šādām yjp£ov tipa kapenēm analizējis Berārs (V. Bērard,

Les inscriptions olympiens, Bullet. dc corr. hell. XVI, p. 213—239),

kura slēdzieni ir šādi. Šie uzraksti ir ļoti vienveidīgi un līdzīgi kon-

struēti un sastāv no 1) viena vai vairāku īpašnieku vārdiem ar vienu

Ethnicon, 2) formulas xaxeaxsuaaev xo [xvyjfxelov un līdzīgi, 3) to per-
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sonu saraksts, kuras atļauts šais kapenēs apbedīt, 4) aizliegums tās

apgānīt, kam pievienoti lāsti vai noteikts naudas sods miera traucē-

tājiem 5) aizrādījums et \irļ xtvt, eyypdcpwc. eTuxpe^u) — ja es ko negro-

zīšu rakstītā veidā; šis aizrādījums dod iespēju papildināt personu

skaitu vai grupu, kurām apbedīšana kapenēs atvēlēta, 6) ir dažreiz

arī šis papildu saraksts. Pakavēsimies pie šiem novērojumiem tuvāk.

1. Kapenes ierīko ģimenes galva sev un ģimenes locekļiem vai

arī iegūst tās pirkšanas ceļā. Pērk ne tikai jaunas, bet arī jau lietotas

kapenes (Stemler, op. cii, p. 39). Tāpat ir gadījumi, ka ierīko tās

visi ģimenes locekļi un tās skaitās par kopīpašumu:

Tcdvxwv (Buli. VII, 502, 2), cpa[uA£a£ (M. A. VI, 226);
NP2 x6v xoTCov xal xyjv xa[Adpav xat zrjV xax' avzīļc, stat.xav xat xd žvaopia

[xsxd xat N2
xai N2 P2

xwv auvxpocpwv (C. I. G. 3208). Par

savienībām vai sabiedrībām jautājums nav pietiekoši noskaidrots

(Stemler 41).
2. Bez šiem diviem iegūšanas veidiem ir pazīstama dāvināšana

un ouyyjfop-qciq, kur kapenes dod valsts. Tā auyxwpvjaiv Aafswv xou xgtcou

Tcapd gt)[aou Kayuexxeoc. (Ramsay, The cities and Bishopries of Phrygia,

Journ. of hell. St. 1884, 63). No valsts var tās arī pirkt, tāpat kā no

privātām personām: To [xvyjjxeiov N Trapa KappuSewv xoū Syjjxou

(C. I. G. 4303 h add.), sal. ibid. 3260, kur pirkts (ivkjiasīov tcočv auv

xaīc, aopoīc, wc; xai yj wvy] rapiixsi xat xcp dvSpi; biežāki sastopams

aizrādījums x 6jxvfj[Aa Tcapd N'2
.

Arī dāvināšana ir pieminēta

parasti ar vārdiem Swpoo x^PLV (C- I- G. 3963), sal. N x6y)p£ov xajxa-

pwxov sv xotuw, cp eXaSs Swpsa (Buli. XV, 606, 49).

Sarakstu sastādot tai ieved visus ģimenes locekļus; tur ir tēvs,

māte, sieva, bērni, brāļi, vectēvs, vecmāte v. t. t. (sal. Bērard, Buli.

XV, 226 sek.). Štemlers (op. cit. p. 46), pamatojoties uz C. I. G. 4584

(xat xai z(Ļ 7upo[xo(p(i) \iov dvSpc... xai zole, xexvoic, zole, dpasVLxotc,),

secina, ka ģimenes kapenēs no bērniem paredzēta tikai vīriešu līnija,

bet ne meitas, bet piemēru viņam nav daudz, un parasti xsxvooc. ir bez

kāda ierobežojuma. Mēs varam gan saprast, ka meitas laulībā pāriet
citā ģimenē un līdz ar to arī tiek guldinātas vīru dzimtu kapenēs, bet

izslēgt viņas nevar, ja tās paliek sava tēva ģimenē. Dažreiz piemi-

nēti visi pēcnācēji xexvotc xai sxyovon; (Bērard, Buli. XVI), ģimenes

locekļiem pieskaitīti arī tuvinieki, kā 6 dvafrpdjdļjisvoc. (ib. 60), vj ava-

•v>p£t];a[x£VY] (ib. 70), 6 ft-peizzoc, (ib. 34), 6 dvaxpocpy)c (ibid.), 6 cuvxpocpoc,

(ib. 6), arī vergi (ib. 80). Patrons dod vietu vergam ar sievu, dēlu un

radiem, viņa yapi[3poīc, xai lyyovotc, v6|i,cpa xat yuvaixfjc dSsAcpoīc. (ib. 13).
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Šis pats vergs vēlāk brīvē atlaists ierīko pats kapenes sev, sievai, mātei

un turpmākām paaudzēm (ib. 28).

Jau minētais papildinājums d xivi iffpdcpuc, d ptVj xivi

(Bērard loc. cit.) paredz svešu, pamata sarakstā neparedzētu

personu guldināšanu šādā ģimenes kapenē tikai ar papildu atļauju,

kas papildu saraksta veidā arī sastopama. Tā jxsxpt 5e £w ov frsArjaa)

{Hjvai. {XExa Se zi]V £Ijly)v xeXeuxyjv ouSsva... xefrfjve, {aovov x$ ■9-uyaTpt [xou

N3 (Journ. of hell. St. IV, 370, 24). Noteikti norādījumi: 2uyxwp6>

£xxY]s£ufrfjvai Jtai ļjiou N4 'OXu{x7cyjv6v (Bērard Buli. XVI, 21, 19).

Sal. Stemler op. cit. 49 sek.

4. Kapenes aizsargāšana pret tās apgānīšanu un aizkaršanu ir

daudzos uzrakstos paredzēta un minētas arī personas vai iestādes,

kam piekrīt uzraudzība šai ziņā. Štemlera domas ir (op. cit. 53), ka

rūpes par to (jdjSeafrai, <ppovx££e<x9m, upovoeīv, Tcoielafrou xrjv

liufJiiAetav, icpovoiav Tuoieīafrai) piekrīt vispirms ģimenei, arī brīvatlais-

tiem (sal. izpovo-qaouai ol tŽTceAeufrepoi |aou ol Iv x$ SwcaWjxig, C. I. G. 3922),
retāk valstij, varbūt tad, ja apbedīšana bijusi uz valsts konta (p. p.

xouxou xou fk>|JioO yj [tauAy} xafrtoc, y)aa£ axEcpavamxov — Ram-

say 7, arī C. I. G. 3916); dažos gadījumos pieminētas arī apbedīšanas

kollēģijas: izpovorļcsei zfļe, imjieAeiac. zfļe, aopoū yj ipyaaia xwv xacpswv

(Stemler 54).
Valsts pienākums ir cits, jo tās rokās ir juridiskā pieminekļu aiz-

sardzība, kas paredzēta likumos. Tāpēc līdzās lāstiem, kas domāti

kapenes apgānītājiem, ir arī pieminēts naudas sods vainīgajiem;

uzrakstā tieši minēta arī attiecīgā summa. Bez tam kopijas no šādiem

uzrakstiem deponētas arī valsts archīvos: dvxiypacpov aizzxis-q etc. zb

dpxslov (Buli. XI, 97, 20). Tā uzrakstos top minētas tīri juridiskas

saistības, formulētas ar likumu precizitāti, paredzot noziegumu un

sodu par to. Ir aizrādījumi arī tieši uz likumu par kapeņu aizsardzību

(voļioĢ xuļj,(3wpux£as, Stemler 64): uTceufrovoc, xfi) zfļe, xu[x(3a)pia<; voļjup

(C. I. G. 3509), uTuoxEtaexai x& zfļe, xufifJiopuxucc. (Journ. of hell.

St. XXIV, 32, 43), auvxeXeiafra) Tudvxa xat' auxou dicsp Iv zole, vofioxc, zole,

Tuspt (Buli. IV, 115), arī zfļe, aaefidae, voļjup (C. I. G. 4266c ) un iepoooliae,

v6[xq). Pēdējie divi likumi ir reliģiska rakstura likumi, un kapeņu

apgānīšana tiem piederas tāpēc, ka tās ir nodotas chtonisko dievību

aizsardzībai un līdz ar to top jau par neaizkaramām, nāk sakrālo

likumu aizsardzībā. Tāpēc uzrakstos ir arī par to aizrādījumi: \irļbiva

doY/ojaat xaxa xwv fts&v (I. G. XIV, 772). Ja veltījumi apakšzemes
dieviem ir jau pazīstami no citiem kapu uzrakstu veidiem, parasti
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formulā &£oZc, xaxax&ovfoic., šeit austrumos tie ir tikpat sīki izstrādāti,

kā juridiskā puse, pieminot arī atsevišķās dievības, kuras pastiprinās

lāstus un dos atmaksu. Tā IlapaSiSoojju zole, xaxaxfrovioLs %-zole, xoGxo zo

cpuXdaasLV llXoutwvl xal ArļļLfļzpi xal 'EpivGat, xai Tcaat, xoīc. xaxaxfrovioic,

■8-soīg (Kumanud. 2578). Tāpat OuSevl (Jtexaxivfjaat. ix xoū TpLOTu'ou, o

ecJTtv liet xoū zpizov Iv zfļi cSak xfx 'Atticcai iv xax TlpwSou dypak ... [xdpxuc.

Sa£[id)V 'EvoSia. Kac ol xiovec. AyjjiYjxpoc. xai Kopyjc; xal x,9'ov^wv

frewv (I. G. XIV, 1390). Kapenes uzrauga arī pats aizgājējs, kas ir

hērojiem pieskaitīts: Xocipsxe ol Tcapiovxec., iyw 8s ye xdjxd cpuXdxxw

(I. G. 11, 3385).

Noziegumi var būt 1) kad pārkāpts aizliegums guldināt kapenēs

svešas, sarakstā neminētās personas. AaxAyjTudoTjc. xat Apxefjuaia x$

yAuxuxdxq) xsxvw xai icczolc, ļivrjļirļc, y&Qiv. e
"

Ttc- £7cav6£a<r9m

exxoc Y£TPa[JL [J1'£VwV (Kaibel, Epigrammata Graeca 340); sal. M-q xoixobo\i£lv

evxdc. xwv opwv iSlwxyjv (I. G. VII, 442), b\ dv elq xoūxo x6 rjpčjjov e£o>

xoO yevoix; (I. G. XIV, 1940) u. t. 1. Paredz ari patvaļīgu ielau-

šanos un sveša līķa novietošanu kapenēs: ci be xic, exepov

xaxaxKjxat. (M. A. XXVII, 305, 2); 2) aizgājēja līķa aizkaršana vai

aplaupīšana: Bc. bk dv (I. G. XIV, 1901), caxic. vexpdv rcpoaocpLV

dcpavčaei xixvou (Kaibel, op. c. 376), xtc. dv 5s xeī Pa

(Č. I. G. 3843).

Otrā grupā paredzēta kapenes aiztikšana. Aizliegts to 1) pārdot

vai nodot citiem: [irļ ouSsvl (M. A. XXVI, 133, 168);

st xi? 6s y) luapd xauxa xi TcotVjaig (Buli. XI, 94, 13); 2) to pār-

veidot, [A£xa 8e xtlv xsXsuxrjv auxoO xo auvoXov ouSevl e£eaxat

sxspav aop6v iirl x6v ptoļjtov. oux 8e ouSevl xou {3wfJioo
xaxaaxeudaeiv xt 8 xa3 pwfia. £7ux£i{A£Vļ] xat auxou aoptp

(C. I. G. 3915); 3) to bojāt: bc, dv 8e xaxffic. x$ dvSpidvxi .. .

(Kaibel 406); o 71 Xu[X7ivd|i,£Voc. xyjv axyjXyjV (Buli. XVII 543, 13);
6 xsLVvyaac. xov pcajxcv 71 dXXo xi ex xou xdcpou (Kaibel 584); si xic, dnro-

xoajAYjaa xouxo x6 yjp&ov y) dvaaxofjubaa 71 xt xat EXEpov {xexaxuvyjasi 7ļ auxcc.

7) 8? dXXou ... (I. G. 1423). Vissīkāki un garāki visus iespējamos nozie-

gumus paredz uzraksti (Kumanud. 2559, 2560, 2562) ar lāstiem vainī-

gajiem, bet ar laba vēlējumiem godīgajiem. Elpo? ■vtewv xal yjpwwv oaxig

£L 6 xov xwpov [A7ļTCox£ xouxwv xt, xai xdc, xouxwv xwv

dyaXfidxwv e£x6vag xai xijidi; ccxic, 71 xafreXot, 7ļ [i.£xax£ivoČ7ļ, xouxw \i-qxe

yfjV xapicdv cpepscv [j.y)x£ -9-dXaaaav icXwxrjV Elvai, xaxtoc. auxouc.

xal yevoc. oaxic. 8s xaxd cpuXdxxot. xai xijxwv xd Elxofrcxa xai au^wv
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sia[A£Voi, TCoXXd xal dyafrd sīvai xouxq) xai auxy xal exyovoic,. AuļJLTļVaafrat, Be,

[X7ļsc pjSev v) dTcoxpoOaai 77 auvfrpauaat. 77 x>ļc. [iopcprji;
xal xoū ax7ļ[iaToc. cc 8s tic. . Papildinājumi ir līdzīgos uzrakstos

(Kumanud. 2561, 2563): dXX' sav xd x£ siuftsjAaxa xwv [xopcpwv daivrj,

xcd dxspoaa xai xd xdc. wc, xat Itcl icpwxcp

xs xal iizl Tzp6izoiQ, ocrac. 71 Tcpoaxd(;£i£V, 77 yvcofXYjc ap£i£V 77 aufx-

pdXXoixo 7C£pl xoO xouxwv xi 7) xeivyjfrfjaai 77 a\jvyj]%-fļoai. 4) uzrakstu

bojāšanai: sdv 8s xic xauxa 71 xwv lxīa£ Y£ypa[A[iiv(!)V

(M. A. XII, 231, 11); aXXw 8s ouSevl . . . oux£ TCpoa£Vypdcļm v)

xfjc. sTCrfpacpfļc. xou [xv7ļ[x£iou (C. I. G. 4224d), jo ar uzrakstu

grozīšanu mainās arī ierīkotajā testamentārie noteikumi.

Naudas sods jāmaksā vainīgajam, kad ierosināta speciāla prāva

par kapenes apgānīšanu; to dara kāda persona, uzrādot vainīgo; kasē

jāiemaksā tāda summa, kas uzrādīta brīdinājuma uzrakstā. Tā ir uzrakstā

noteikta: "Oc; dv dc, xoūxo xo vļpcpov xou yevouc, %-fji, owaei xG> cpiaxw

Srjvdpia p' (I. G. XIV, 1904) v. t. 1.

Bez šāda oficiāla naudas soda vainīgais ir arī pakļauts lāstiem.

Tā urauftuvoc. eaxai aosfidac, %-eoīc, (C. I. G. 4290), saxto fteolq

oupavfoic. xal %-eolc, xaxaxfrovfoic. (ib. 4230). Šīs lāstu formulas ir

divējādas. Nododot kapenes chtoniskiem dieviem Plūtonam, Dēmētrai,

Hekatei un viņas daimoniem, atriebības Erinnijām, Nemesidai (I. G.

XIV, 1930; I. G. 111 1360), kapenes īpašnieks izsauc viņu atriebību pār

vainīgo, novēlot tam visādas nelaimes. ...(xooxw) jitj yfļ (3ocxy), \xfj frdXaaaa

ttX(OX7I, dXXd 7uavy£V£r Ttaat. xoīc xaxclc Tuetpav Sunjel xal

xai Ttupexy xpixaiw xal x£xapxauo xoci IXecpavxi xai oaa xaxd xal

oXsftpta yiV£xat, xauxa xtp xoX[A7ļaavxL sx xouxou xou yjp&ou piExaxi-

vfjafrai (Kumanud. 2578, 2579). Sal. arī |jw)xs yvj, |ay)x£ frdXaaa Be§ig auxou

xd oaxa (I. G. 111, 1426), Bc, dv 8e xaxwc. x£ dvSpidvxt opcpavd xexva

Xfaoixo, yjjpov PL
'

OV
>

°~Lxov (Kaibel 406). Otrs veids ir bez tiešas

nelaimes norādīšanas, bet ar dievu dusmu draudiem: saxw lEpoauXoc,

%-zole, oupavtoic. xai (C. I. G. 4253), x£xoXw|i£Vov eyoixo Mfjva

Pisidijā un kaimiņu Mazazijas novados chtoniskās dievībās

ir mēnesis (MrļV, saule ("HXioc) un Atjxw. Šie lāsti ir tuvu tiem,

ko atrodam uz svina tabulām rakstītus un kapos vai arī citur zemē

paslēptus.

6. Chronoloģija un territorialas īpatibas uzrakstos. Senākie

uzraksti līdz 600. g. pr. Kr. ir īsi. Tā ir Mēļas salā, kur šie uzraksti

328



dod tikai NP(E), aizgājēja vārdu un tēva vārdu, bet svešzemniekiem

ari viņu tēvzemes apzīmējumu; Tērā nav pat tēva vārda, un īsās

formulas N2
aajxoc, N2

vJejač vai vienkārši N2 dod tikai vārdu un kapa

vietas apzīmējumu. Turpmākais laika posms sakrīt ar territoriālo ieda-

lījumu. Līdz romiešu laikam nav arī šī laika plašo datīva formulu,

tāpat tā hellēnistiskās formulas ir tikai hellēnisma kultūras ietekmei

pakļautās austrumu zemēs. Pati Grieķija datīva formulu nepazīst,

agrākajā laika posmā un arī vēlāk viņai šādi uzraksti ir sveši; daži

Grieķijas novadi tāpat ar savām formulām īpati atšķiras no citiem un

arī vēlākiem laikiem šo īpatību uzglabā. Atikas uzrakstos ir visas locī-

jumu formulas sastopamas, jo līdzās pārējām arī datīva formula parā-

dās šeit romiešu laikā, un, no otras puses, arī tipiski grieķiskos uzrakstos

ar nominatīvu un vokatīvu atrodam šeit pēc romiešu parauga vārdu

konstruējumu ar Praenomen, Nomen un Cognomen. Tas ir pierādī-

jums, ka gadsimteņu tradicija noteic kapu uzrakstu formu, kas nav

viegli pakļaujama pārmaiņām, kāpēc arī romiešu laika formulas Atikā

nav iesakņojušās. No ziemeļa Grieķijas zemēm īpata ir Boiotijā uzrak-

stu īsuma ziņā. Šeit Tanagras uzraksti dod 90% īsajam N apzīmē-

jumam, pieminot vienīgi aizgājēja vārdu un neko vairāk, Tespijā šis

N tips dod 70%> Koronejā 80%- Arī citur Ziemeļgrieķijā (Boiotijā,

Fokida, Lokrida, Aitolija un lonijas salas, kā Itaka, Leuka) dod īsus

uzrakstus N, NP2

,

NP2D, N5 (P2

,
xprļ<3-zk, dyafre) xcclpe. Bez tam Boio-

tijā ir sava īpata forma uzrakstiem shri N3 (Tanagra, Plataijas, Tēbas

v. c), liti N3 eiļil (Tanagra, Lebadeja), ar paplašinājumiem ļj-vapia iizi

x(Ļ N3 Tanagrā un i%\ N3
xpvjaxy. Xaīps turpat. No lonijas salām

Korkīrā dominē uzraksti ar xaīP s (90%)- Grieķu tipa uzraksti (N, N2

,

N4
,

NB ) tāpat ir pārsvarā grieķu tiešajās kolonijās pie Melnās jūras,

Kaukāzā un arī pie Vidus jūras. Tā Masilijā līdzās N xocl N xwc uččp

xod eauxoLc. (I. G. XIV, 2441) sastopami uzraksti, kā NP2
ypajxfxa-

xixog
c

Pa)ļjLai'x6c (ib. 2434), NP2
yspoaxspoc. vixyjaac, xal

Yufivaaiapxvjaac. Sfc,. Xalpe. eu^oyei.

Pantikapējā nav atšķirības no parastās grieķu tradicijas, izņemot

N5 ole N2 parastā NP2 vietā. Mazazijū arī vērojama līdzīga parādība:

uzraksti ir grieķu tradicijai tuvāki tiešās kolonijās un piekrastei tuvāki,

kurpretim jo tālāk zemē iekšā, jo vairāk no šīs tradicijas aiziet prom

(sal. Stemler op. cit. p. 36). N tipa uzraksti ir atrodami Sirijā, Friģijā,

Kārijā, bet biežāk Kiprā (N5
xp^ax£ XaīP£); Friģijā ir kontāminācija

NP2 [Avy)p]s yapiv (C. I. G., 2732), Misija NP2
,

tāpat Kārijā (C. I. G.

3682, 2684), Bitinijā ar vecuma aizrādījumu (īļrļoaic, v. t. t. Buli. XXIV,
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385), Sirijā tāpat ar tipiskiem apzīmējumiem 1x0u<:..., NP2 IxeXsuxa

Ixwv ... [jiTļVffiv... (C. I. G., 4518). Ģenetīva formulas tāpat ir vairāk

piekrastē, arī Likijā (C. I. G., 4203), Kārijā (arvien ar P2
), Lidijā bie-

žāki xo [AVTļjJLsiov N2 (C. Ļ G., 3006); tās ir arī Kilikijā, Sirijā. Visbie-

žāki sastopamas tomēr vokātīva formulas ar xaīP £- Raksturīgi ir Slcl-

lijas uzraksti kā grieķu un romiešu formulu kontāminācija ar nominātīva

formulu sākumā, kam pievienojas datīva formula otrā daļā ar aizrādī-

jumu par piemiņas zīmes vai kapa darinātāju, kas Romā nāk it kā

galvenā vietā, pretēji Grieķijai, kur visai rets ir aizrādījums N i-Koirļozv.
Šis uzrakstu veids ir raksturīgs divām spēcīgām kultūras ietekmēm

(Grieķija, Roma) Sicilijā. Datīva formulas Romas paveids bez austru-

miem raksturīgās kapeņu aizsardzības sastopams Romā un Itālijā, bet

tāpat arī Maķedonijā, Trāķijā, Friģijā, Galatijā, Likāonijā, Isaurijā

(Stemler p. 35). Datīva formulai pieslejas arī īpatā Knldas grupa

N uTCep N2 {AVa'ac. X"*PIV tipa >
parasti bez uiuep. Tā NN2 Ihiov a.vbpdc,

ļxv. x- (M. A. 1911, 97, 5) v. t. 1., bet arī N uiuep dvSpoc. xsxvwv

'AcppoSiaiou "xal N2 xat N2
[jivsiac x^Ptv (ibid. 11), kas pēc būtības ir

datīva formula ar donātoru galvenā vietā.

Hellēnistiskais šīs formulas veids ir Mazazijas dienvidu daļai

raksturīgs. Pretēji Romas veidam, kur pieminēts donātors, kas aizgā-

jēju godam pieminējis, šeit kapeņu darinātājs vai ierīkotājs parasti ir

vēl dzīvs un ierīko tās savai un ģimenes vajadzībām; tāpēc Likijas

uzrakstos ir ziņas par viņu (vārds, celtnes vieta un ierīkošanas laiks),

apbedīšanai paredzēto personu saraksts ar aizliegumu citiem, soda

(lāsti, naudas sods) noteikumu pārkāpējiem, dažām sentencēm un ziņām

par kopijas novietošanu archīvā. Likijā kārtība ir šāda: monumentum,

verbum, N N3
v. t. t., Friģijā N, verbum, monumentum, N3 x-)>

aizliegums (C. I. G.3902c ). Šī tipa uzraksti dažādās variācijās sastopami
visos minētos novados.

7. Oficiālie kapu uzraksti. Oficiālie kapu uzraksti ir godināšanas

veids no valsts (pilsētas) puses aizgājušiem nopelnu bagātiem pilso-

ņiem; tāpat godināt var aizgājēju dažādas apvienības, kāpēc nopelnu
minēšanai šādos uzrakstos piegriezta sevišķa ievērība, un no parastiem

godināšanas uzrakstiem tie atšķiras tikai ar to, ka tais ir aizrādījumi

par godināmās personas nāvi. Godināšanas uzrakstiem ir raksturīgi

4 elementi: 1) godinātāja un 2) godināmā pieminēšana, 3) godināša-

nas verbs un 4) tās motīvi, kam kapu uzrakstos pievienojas vēl šo

uzrakstu tipiskā pazīme.
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Vienkāršākie oficiālie kapu uzraksti ir, piemēram,
;
0 bfļiioc, axecpavsl.

NP2
vovfļ bk N2

xaīP £ (Buli. XI, 445, 44, Lidijā), Adcpve Wuxap£o>voc. etcl

xtl£ ocuXtjc (pils pārvaldnieks) xaīP £-
Ol suvos£īxai (Latyschev 11, 65), kur-

pretim jau plašāks ir uzraksts
C
H auvoboc, yj Tcepi auvaywyov Mvjviov (3...

xai ol Xoltcol auvoSaxai 'AxaijJtivyjv 'AyafroxXeouc. fjt,vr)p}<; x<*Ptv (ibid. 11, 60)
Ja godina valsts (pilsēta, tauta), godināšana ar apbedīšanu un kapa

vietas dāvāšanu var būt uz valsts konta xacpy) passim); tā

EuxpaxiSac. U.eiaib<x\iou
c

P6bioc, cptXiaocpos 'E7axo6p£iog xov xotcov xfjc. $oebe-

aivwv {3ouXyjc. ečc. xacpyjv (I. G. XIV, 674). Tāpat to var

godināt ar pieminekli. Tā Korkīras iedzīvotāji šādu pieminekli dod

Menekratam Tlasija dēlam no lantas, kas ieguvis pilsoņa tiesības —

xcse 5' auxax Sajxoc, etuoi'ei fļc, ydp sd[xou <pi'Xoc; (Kaibel

179; sal. arī 410). Piemiņas zīmē iegriež uzrakstu ar nopelnu uzskai-

tījumu; tā vārsmās rakstītam uzrakstam (Kaibel 321) ir šāds ievads:
c
O bfļ[LOQ exeiUTjasv MsvsxpdxYjv AtoScopou xPua£(p axEcpdvw, xo bk |xvy]|aeīov

xax£axs6aa£V Taxca.'AiuoXXwvEou vj yuvyj xoū M£V£xpdxouc.. M£V£xpdxY]£ xal

"A[X[xiov xov dxwv Tcaxspa EXEipjasv. Tāpat: Aajjuxs AuSoc, xifia&Eig utzo

xoii xoivou fraXXwi axEcpdvax xprjaxdc, x°"P£ 0« G. XII f. I, 160). Goda

vainagu, trijkāji u. c. iegūtos pagodinājumus liek arī pie kapa (I. G,

IV, 801, Journ. of. hell. St. IX, 146, 9). Svinīgā apbedīšanā piedalās

visa tauta; %<xvbr]\izl xo aw{xa xou Ssīvoc. etcl xtjv %-qbeltxv

auxoG (Buli. 1891, 577). Olbijas uzraksts (Latysch. I, 17) ar padomes

un tautas sapulces lēmumu par svinīgām bērēm mums dod ziņas, ka

bēru dienā jāslēdz visi veikali un darbnīcas, pilsoņiem sēru drēbēs

jāpiedalās izvadīšanā (Ixcpopd); nolemj aizgājējam celt jātnieka statuju,

ikgadus zirgu skrejā Achillam par godu izsludināt zelta vainaga pie-

spriešanu aizgājējam v. t. t. Pie apbedīšanas ir arī oficiāli ziedojumi:

ixxepiaav Se MuXaasEc,, xPua£OLC- cxecļ>d{jiEVoi' |ae xXdSoic,. xaupov 5'

zi\icāai a£(3ovx£c. sai[xovi ļiou auv y&ovloiai &£olc, (I. G.

XII f. V, 305). Ir bijušas arī runas (sal. Perikla svinīgo runu pie Tūkī-

dida), bijušas delegācijas TtapapjfrYjaaafrat, dico xou xyjc. tc6Xeo>c. ovopiaxoi;

(Buli. 1891, 574, 577, 586, 588) pilsētas uzdevumā, arī pie pakaļpali-

cējiem tos mierināt (C. I. G. 2383) cpspecv xo ao\iszsYjK°Q

(Epidaurā, pie Rohde, Psyche 629 Anm.).

Uzglabājušās epitāfijas. Beidzot iespējama arī hēroizācija, aizgājēju

svinīgi uzņemot hērojos; tas ir augstākais gods, ko valsts var parādīt
kādam pilsonim, to ierindojot padievu katēgorijā: šfr' vjpwas aspsxai

Ttaxpfe x. x. X. (Inscr. of Cos, 350); tiem ziedo, piemin svinīgos aktos

un zvēresta formulās .(sal. zvērestu Chersonēsā, I. P. Eux. IV, 79); tie ir
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pilsētas aizstāvji (ib.), kopa ar chtoniskiem dieviem tie ir kapeņu sargi

(sal. frso'c. 7ļpwai, C. I. G. 3272; I. G. XIV, 1572, 1575, 2257). Pamazām

hēroizācija top par parastu cienības aktu visiem mirušiem, bet dažreiz

arī par godinājumu dzīviem cilvēkiem. Raksturīgi hēroizācijas piemēri

ir uzrakstos, kā T) Saļioc, xori Ixdfxaas xov lepiļo. 'AtcttoXXcovoc;

KapvTļou Sid ysvouc, "ASpjxov ©soxXslSoc, Tcdaac; dpsxac. evexa xal cwcppoaGvac,

(Kaibel 191), tāpat
c
O hfļ\ioc, Aeovxei EupuStxcu Tļptot ceļ pieminekli ar

uzrakstu (ib. 222).

Godinātāju nākošā katēgorija ir dažādas organizācijas, sevišķi reli-

ģiskās kollēģijas, kuru statūtos paredzēta arī savu biedru apbedīšana v. c.

Tā Tanagrā figūrē Dionīsa, Atēnas pielūdzēji, citur godina aizgājēju

ol %-laaoi Ttdvxsc;, tāpat ol Icp7ļ(3oL xai ol vlot, 6 Sfjfioc,, ii yspouaia (C. I. G.

3101, 3112); skatuves darbinieku uzraksts ir Tocuxa ol auaxyjvoL aou

XsyouaL- Eutybyzi BdaLXXs (I. G. XIV, 2342). Līdzās tiasiem apbedīšanā

piedalās IpavtaxaL (I. G. 11, 3308), aujxjxuaxaL (M. A. 9, 35) v. c. līdzīgas

apvienības, izvadot savus biedrus.

Veltījumi dieviem atrodami parastajā frsoīc. xaxaxfrovtotc,, ys-ovioic, un

minētās plašākās formulās. Kāds Friģijas uzraksts NP 2
...

N3
xexvtp xai

Ali Ppovxwvxl (Buli. XVII, 241), kur veltījums ir mirušam bērnam un

Zevam (Ali (3povxwvxL), kas pieder chtoniskām dievībām, izskaidrojams

ar jau pieminēto aizgājēja hēroizāciju, kas to nostāda šīm dievībām

līdzās.

8. Kristīgie kapu uzraksti ir visumā līdzīgi iepriekšējiem, uzgla-

bājot,tradicionālo formu. Pēc Ramseja domām (Ramsay, The cities and

Bishopries of Phrygia, Journ. of hell. St. 1884, 370) šeit atrodam pilnīgu

līdzību (190—220 g. pēc Kr.), draudējumu kapeņu apgānītājiem eax«t

Tzpbq xov (249 —260 g. pēc Kr.), to pašu ar skaidrākām kristīgām

pazīmēm eaxou izpbc, xov %-eov; kristīgos apzīmējumus v. c.

agrākā yjpwov vietā, un arī jau pilnīgi kristīgos jēdzienus, piem. 'EvfrdSs

xsīxat 6 §oūXoģ xoū ©eou v. c, gan ļoti vēlā laikā. Prof. N. Novosadskis

o rpenecKHXb xpHcriaHCKHxt. Xapb-

kob-b 1914), min šādu izskaidrojumu šai līdzībai: 1) kristīgo kapenes

varētu kļūt pagānu apgānītas, sev. pirmajā laikā, 2) ietekmē vispārīgais,

maz nozīmīgais dažu pagānu formulu raksturs; tādi izteicieni, kā svfrdss

xefxou, [avyjjxyjc. yapiv, xaīPs raxpoSelxa ar kristīgo mācību nav pretrunās

un ir arī kristīgajiem pieņemami, 3) dažos gadījumos tradicija var būt

palikusi mīļa arī kristīgajiem ar reminiscencēm no literatūras, tāpat kā

paliek arī dažu rītu tradicija.
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II. PIEMIŅAS ZĪMES.

Plašāks un daudzveidīgāks materiāls ir tais grieķu kapu uzrakstos,

kas iet pāri par jau minētajām uzrakstu formulām un vairāk vai mazāk

izdevīgā dzejā izsaka palicēju rūpību par aizgājušiem, neizslēdzot arī

īstas epitāfijas skumjā kapu poēzijā. Šīs epitāfijas ievada ziņas par

aizgājušo, līdzīgas tām, kas ir jau apskatītajās formulās. levadi, ja tie

ir īsi, šīm formulām pieslejas, bet bieži arī tās ir visai paplašinātas.

Grieķu apbedīšanas paražām varam izsekot jau no agrākiem lai-

kiem; to pamatā ir doma par apbedīšanas rituāla nepieciešamību, lai

aizgājēja dvēselei būtu miers, lai tā nebūtu spiesta klīst apkārt; tikai

pienācīgais rituāls, nodošana zemes klēpim viņai dod mieru un iespēju

nākt mirušo valstī. Tāpēc Atēnu stratēģu sodīšana ar nāvi par to, ka

viņi nav uzlasījuši jūras kaujā kritušo līķus un tos apbedījuši, kaut

arī pēc uzvaras, tāpēc Antigonā dievu un cilvēku likumu konflikts, kas

liek varonei izpildīt simbolisko apbedīšanas aktu pret valdnieka pavēli.
Ja nav iespējams atrast mirušā ķermeni vai tas apbedīts svešumā, tad

ierīko kenotafiju — tukšu kapeni, un apbedīšanas rītus izpilda šeit

neesošam aizgājējam, tāpāt arī šurpu nesot vajadzīgos ziedus. Kenota-

fiji pieminēti arī uzrakstos: 2fļ[ia x6B' iv xeveyji xeixoa yJ>ovč, awjxa

§' Itc
5

dypou 'Qpaou %p6Ttxei Tcupxaiy) cpfripivou (Kaibel 89); šeit Nīkijs no

Eretrijas ir sadedzināts Orejā, bet kenotafijs tam celts viņa dzimtā

Eretrijā. Sal. ib. 230: "Ouvojia [xouvov eyet axdAa, aw[xa be tuovxoc., jūrā

noslīkušam un neatrastam, tāpat ib. 285, 475, 376 v. c.

Atēnās agrāko laiku kapus raksturo Kerameiku rajona Dīpiles kapi

ar apbedīšanu iegarenās bedrēs; ap mirušo ir dažādi māju dzīves pie-

derumi; kapa aizbērumā liels trauks ziedu liešanai, kas var notecēt tuvu

apbedītā ķermenim. Vēlāk kapu apklāj ar marmora plāksni, bet kapā
liek tikai dažus lēkitus; lēkitus liek arī uz kapa greznumam (700—600 g.

pr. Kr.). Ap 600. g. nāk kapu kalniņi un stēlas uz tiem. Solons šo

kalniņu apmērus ierobežo: 10 strādnieki var pie tiem strādāt 3 dienas.

Piemiņas zīmes arī dažādojas; parasti liek stēlu ar aizgājēja attēlu, arī

ar kolonnām un frontonu, bez tam masīvas marmora vāzes ar reljefiem.

Šie pieminekļi ir visai grezni, kurpretim nabagākiem ir četrstūru nelie-

las plāksnes ar vienkāršiem reljefiem vai nelielas kolonnas (xfoav), parasti

apaļas, arī ar reljefu un uzrakstu. Reljefi izzūd IV gs. beigās; paliek

nabadzīgas stēlas un kolonnas, akmens bāzes (xpdicsCai) un TC£pippav-

xyjpiov — trauks uz pjedestāla (sal. Pfuhl, Archaische Friedhof zu Thera,

M. A. 1903, XXVIII; Brūckner, Archāol. Anzeiger 1892, S. 19 ff.; Per-

vanoglu, Die Grabsteine der alten Griechen, Leipzig 1868; KoujjtavouSr]?,
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'Axxixyjc. stultujj-Ploi). Austrumiem, kā redzējām, raksturīgas katakombas

(Pantikapējā) un kapenes alās vai klintīs, ko aizstāj arī plaši mauzoleji.

Par šo kapu vietu izkopšanu rūpējas pakaļpalicēji; uzraksti pienācīgi

apgaismo šo rūpēšanos un arī piederīgo pietātes tuvākos motīvus.

Kapu pieminekļu nozīme ir gandrīz pašu kapu nozīmei līdzvērtīga, jo
ir zīme, kas teic un vēstī par aizgājēju, uztur viņa piemiņu zemes virsū.

cO TU[i[k>c, oux aaajioc/ &8s xoi Tcsxpoc. xov ayjjxavsi,

xic, xori xtvoc. dq 'AčSav f3sļ3axev (Kaibel 258); 'Asdvax6|A[ji£ ■9-avoGatv l&rjxav

ayj[i,a TCoXlxoa ayjjiaivsiv dpexYjv xakSe xal saaofxsvoic, (ib. 21a); cik ilgi būs

piemineklis, būs arī mūžīga aizgājēja piemiņa. Tāpēc dfrdvaxov arjjjia

(21 a) ir arī dftdvaxov [ivyj|ia, sal. arī x6Be tcocxy)p aoi [xvy]{xsīov O-vvjxol;

-rudai 6pav cpavspov (ib. 55). Divējāda ir piemiņas zīmes nozīme; tā ir miru-

šajam un arī dzīvajiem (sal. Hom. Od. XI, 75—76): ofļ\icc xs \ioi x£ūai

icoXifjc; iizl {kvt fraXdaavjc. 'AvSpoc. SuaxyjvoLo, xai saaoļiivoiat. "Tcufrea&ai.

kā rāda šī Homēra vieta, ir arī paša kapa apzīmējums; šī nozīme ir pa

daļai zudusi, pa daļai uzglabājusies tieši vai pēc analoģijas Grieķijā,

bet palikusi austrumu kapenēs, kam ir vēl abējāda nozīme. Sal. xujjtpwv

(Knidā, Kaibel 204a), xat xdcpo? £i\ii (ib, 603) par kapu,

bet par orļ\ia Roehl, Inscr. antiquissimae p. 110, 7: xoSe ļj,va[xa

jnaov Tuotpeas ■9-avovxt, xoGxo 8' sxalpot aāļia x£av
>
kurpretim vēlākai afjjia

nozīmei ir raksturīgs jau minētais uzraksts (Kaibel 21a).

Uzraksti piemin kā kapa izkopšanu, tā arī piemiņas zīmi. Mvaļistov x6Be

asīo TuaxYjp iizolrjaev sauxoG Xspaiv Tuaaiv opav aac; dpexac, svsxsv (ib. 206);

'Asvsov x6Se afjfxa ixaxTjp ei'Spuas 0-uyaxpl 'Afravdxvjv ļxvv][x6auvov

Bdxpuov (ib. 367); N2 afjļjia sv&d-fts N xaxsvhjxe. xo ydp yspac. saxi ftavovxwv

(ib. 7); sal. arī Kaibel 334; pieminētas ir arī atsevišķas piemiņas zīmes

vai kapu daļas. Tā ziedoklis, nereti ir epitāfijās šādā nozīmē:

x6v fki)fiov Ifrvjxe (ib. 289); dXX ž{xoi (xvyj(xy]c. x<*PlV pw|i.cv *Bpuaav švfra

B<s£av ■fravdxou, [xvy]{jioa6vov 8s p(ou (372b); sal. 357, 382, 399; to ceļ arī

pats sev: T6vB' 6 'A\i\L<hvioc, daaxo (3ol>{aov auxoc, sxt.

xo yXuxu cpsyyoc, opwv, ocppa ysvoixo (411), biežāk tomēr pieminēta

ir axVjXyj: x6|x(3ov xat axyjXyjV dvrjp platai dptexaic, N axrjaev xrjpuyjjwc xfjc,

cpiXivjc. (393); axyjXyjv sibjxav auyyevslc. (595); sal. ib. 250 u. t. 1.

Pilnīgs greznas kapenes apraksts ir Kaibel 590: 8s xoi jiiya

a7ļ p, a irspLaxsirxaj svt Tcdvxsaac, •8- 6pa c. 8' sTCsxbjxs cpasLVac,

E?BwX6v x' sfrspngv 7cavo[ioaov, elfxd x' sfryjxa ... (590). Atsevišķi pie-

minētas statujas vai aizgājušo attēli: Eixova xrjv 8' dvsihjxe IloXuaxpaxoc,

auxoG dSsXcpov, MvY)[ioauVYjv ftvyjxoG dfrdvaxov (70); AvSpeidvx' dv

eloopac,, <p£Xe, ZwxcxoG sixwv (406); sal. ib. 260, bet par Doktiniju šādus
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uzrakstus: Aoxxivfou [xopcpfjc, jaev lyjta xutcov, £ix6va 8' auxou, ©earaatyc.

dpzxfjC, cpopssL ax6[xa cp&xoc. exdaxou (385a) un: a. Tic. x6Be xaXov dyaX[ia;

xivog x<*P LV
>

X^VL ?wxwv ; p.
C
H tc6Xic. dvl' dyafrwv Aoxxivio) [i,£ydXwv

(385b). Līdzīgu uzrakstu par kapa vietu un tās izgreznojumiem, pie-

miņas zīmēm, ir daudz; tie liecina par lielo rūpību, ar kādu aizgājēja

piemiņa cildināta. Daži uzraksti ir tieši arī par apkārtnes izkopšanu:

nav ap kapu ne dadžu, ne nezāļu, pāri tam nelaižas sikspārņi, tas

apstādīts apkārt ar kokiem; apkārtnē jūt dzīvību: lido ar dziesmām

lakstīgala, cikādas trokšņo, čivina bezdelīga v. t. 1.:

Ou (3dxoi, ou xplso\oi xov i[xov xdcpov djxcplc, eypooiv

OuB' oXoXuyata vuxxspfc; ajxTcsxaxai,

'AXXd [xs uav SsvSpoc. yjxplzv izepl piaxov dveprai,
KuxX6{>£V Euxdpitooc. xXwalv dyaXX6u.evov

IlwxaxaL 8£ izepuE, Xtyuprj [uvupiaxpia dyjSwv

Kat yXux£poīc, x£^eac £tpd X£a)V
>

Kai ootDot. xpauX££ouaa r\ x£ Xiyuicvouc.

Axpic. diuo axyjfrouc. v)Bu x£ouaa \xbXoq (Kaibel 546).

Vainagi pieminēti Kaibel 646b

, 73; tāpat arī [647, 7, 3, tāpat

ziedi: M77 [xopa, \ifļ axscpdvou? yjxpiatj, lifroc, eaxcv (546b ) 'Avfte-

[xlSoc, x6ss a>ļ[xa xuxXwc axscpavouat. sxaipoi (73).

Plašāki:

"Avfrea tcoXXoc fivoixo veoSjxvjtq) £m xu|i(3(p,

Mfļ (3dxoc, auy[X7ļp7], \ifļ %a%6v atyiTCupov,

AXX' la %at aau.tļ>ouxa xal uSaxivrj vdpxiaaoc.

Oueifks, Tcal rapl aou Tcdvxa yevoixo p6Ba (548),

Tāpat:
Eic ta aou ll(x)|j,TCxiXXa, xai eic, xpiva pXaaxeiasisv

"Oaxea, xat ■frdXXoic, Iv TcexdXoiaiv £oswv
TlSuttvcou x£ xpoxou xai txyvjpdxou d|iapdvxou,

Ksix; xaXd pXaaxy)aai<; dvfrsa Xsuxofou,
c

Qc; taa vapxiaaax xe TCoXuxXa6xwt, •JKuaxtv&dx

Kal a6v Iv dvfroc, sxpi xl ygbvoc, (547).

Rozes, vijolītes, narcises, lilijas, hiacintes v. c. puķes ir goda vietā

kapu vietas vai stēlas greznošanai. Vāzu zīmējumi šo paražu papildina.

Stēlu apvij ar lentām (Stackelberg, Die Grāber der Hellenen, tab. 44,

45, 46), pie kā piestiprina ari lēkitus, uz bāzes vainags; ziedu kurvītī

mirtes, lēkiti un sarkanās lentas. Epitāfijas piemin arī ziedojumus
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mirušiem, gan samērā reti, pie tam tikai ziedu liešanu uz kapa (ypcd,

airovSat). Tā Kaibel 184: Mop" xdcpou, icspl xakSe yp&eioa.
...,

ibid. 313a: N4 dc, 'AčSvļV %-dizzov "ApxL 5s xoi, xavdwps, x°ds

yziooGca d7u6sy][xov Nufxcpiov ex TueXdyoug elšov &%Eoy6[LEVov ...

III. EPITAFIJAS.

Epitāfijas tāpat pieder pie aizgājēja kapa vietas izgreznojuma, bet

to uzdevums ir arī vēstīt par pašu aizgājēju, un to var izdarīt kā

stāstot par viņu, tā arī liekot viņam pašam par sevi runāt. Abas šīs

grupas ir ar elementiem, kas sastopamas jau arī vienkāršajās uzrakstu

formulās. Tā pirmo grupu raksturo nominātīva (ar verbu xelxai), ģenetīva,

akuzātīva un samērā reti arī datīva formulas elementi, protams papla-
šinātā veidā. Tādu epitāfiju piemēri ir:

(Nominātīvā)
Maīa xal caxpoc <ī>avoaxpdx7ļ lv-8-dSE xsīxai

oufrevi Xuiuyjpd, Tuaaiv §c TCofrsivyj.

(Kaibel 45, sal. 50,44,86,105,63,669,600 v. c.)

(Ģenetlvā)

npoxXeiSag xo§£ aaļia x£xXyja£xoa lyyuc. 650ī0,
c,

o<; TC£pl xac. auxoū yac. -frdvE [xap vdļievoc,. (ib. 182.)

(Akuzatīvā)
'EvftdSs xov izdarjc, dpsx7ļc; eizl xepjxa (jtoXovxa

Eufruxpixov Tcaxpia yfrwv £xdXo<ļ;£ xdcpwi

Myjxpi cpiXov %al icaxpi, xaaiyvrjxaii; 5s tco^elvov

Tuaat x£ exaipoLaiv auvxpocpov yjXixias. (ib. 49, sal. sev. 368.)

(Datīvā)
KuplAAOCļ Zbbe G?ļ\lU CpiACj) TZOIYIGCCZO TuaiSč,

KA£OCp6pCp Xpi£X£L, OV ā(r>£lX(XZO [iOIpCH. KOaZOLIV],

Tcplv yXuxepoG fiibzoio cc, ziko<; IX&etv.

(dXX ci y' Iv cpah|iivoiai xtc. cda%-rļoiQ, xsxvov, iaxcv,

xoGcpov £KOLSXOLS T suaspiTjG žvi ywpw.) (ib. 700.)

Tāpat otrai grupai piemērota nominātīva (ar zeīļiai) un vokātīva

formula. Pirmās grupās epitāfiju paplašinātās nominatīva formulās verbs

var stāstījumu dažādi variēt, piem. Kaibel 81 b
:

ouSeva Au~y)aaaa xexvwv liuSoGad xc TcaīSac.

zTļC, xoivfjC, [iotpas Tiocaiv lyzi zb [1ip0c, ... v. t. 1.,

arī ziņu par aizgājēju šeit ir vairāk (34, 44, 297, 88a v. c.).
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Tipa oYjjJia N2 vecākie uzraksti ir jau VI. gs. pr. Kr. sastopami elēģijas

divrindā. Tā

Hyj\La. 3>paaLXA£cac* xopy] xsxXvpofiai crtei

dvxl yd[JLOU irapd xouxo Xayoua' ovoļia (Kaibel 6);

2rj|xa nraxTjp KX£o(3ouXoc, dTCocpihjiivGX Esvo^dvxax

aHjxe x6S' dvx' dpexfjc. aaocppoauvyjc. (2).

Sastopamas arī vienrindas, kā Aot[xuk fravoiaTļc, eču-l afjļjia Mupivrjc, (11);

verbs šeit ir ei[xi, £axč, et'Spuas, [xaxjsfryjxs v. c; pie afj[xa liek aizgājēja

vārdu ari datīvā (pie (Hjxe 2, 21, iTtlfbjxs 5, 9, 14, 12), kā

Auaeoa evfrdSs afj|ia Tcaxyjp 2yj[itoV eTC&yjxev (5).

Akuzatīva formulas vēstī par aizgājēju ar lielāku iespēju par viņa
likteni stāstīt. Parasti N4 yocla xaXu-rcxa, wXeae %-oūpoc, "Apyj? (24),

TcavSafJidxeip' elģ 'AlSyjv (434), Ixxavs ftoupoc, "Aprļc, (251) u. c.

Par viņu sacīts, ka N4
...

xaXuTuxei (108), xupijfoc, ose xp6iuxet (684),

Iv-frdSe yfļ (47), xoucpy] ycaa xlxeufrs (467), eSsxxo xovn; (27),

XuSavv] yaia xaxeaxtaaev (495), xpuTuxst, yd-ovioc, (31), 6'B' exsi xatpoc,

dvcpixaX6d;ac. (72); 'EvftdSs xtjv tspdv xscpaXrjv xaxd yata xaXiiuxst, dvSpwv

yjpwwv xoajirjxopa, -8-sīov (661). Protams, visas šīs pazīmes

atrodamas daudzās plašās epitāfijās.

Otrā grupa ir aizgājēja paša stāstījuma vai uzrunas veidā, ar aici-

nājumu garāmgājējam apstāties, uzzināt aizgājēja vārdu, pateikt tam

yctipz vai atbildēt uz aizgājēja sveicienu; ir iespējamas abu sarunas:

stēla dod vajadzīgās ziņas par to, kas zem tās guļ. Bieži šādas tiešas

uzrunas nav, bet uzraksts dod visu, kas par aizgājēju jāzina.

Šis aicinājums garāmgājējam mums ir jau zināms arī vienkāršos

uzrakstos, bet tomēr samērā reti un sveiciena formā. Tā suSsjažvsi 7uaposīxa

(I. G. XIV, 1612), yaipeiv xov TcdpoSov (I. G. XII f. 2, 410), y&lpzxz Tcdvxsc;

(ib. f. 7, 145), ya.ipeiy zole, avto (I. G. XIV, 2081); ir arī aicinājums

apstāties un uzzināt mirušā vārdu: yjxipexij) 6 dvayvouc, (I. G. XIV, 350),

au 5' 6 TuapoSsucov Xa
~

lP£ xat xaū^^
,

Eaxopei (ib. 908); xup,[3oy [xyj uapčSigc,,

irapoSaxa, xfjc, 'AcppoSaxyjc. (ib. 1495); N5
ycdpe' xai auys w uapoSslxa

xdpoig, oxt, xouxo xo ewcac, I[xoi yaipeiv elvexev suaspivjc (Misijā,

Buli. XVII, 520, 34) u. c. Ir lūgums, aizgājušā mieru netraucēt: ā&puize

ļjt,yj xd dxivyjxa (I. G. XIV, 1339); xcd au y' oaxtc. ei fiyj fie Xu-

izrjo-QQ {hywv (ib. 319) u. c. Sal. Kaibel 119, 195. Novēlējums par

to ir euoSc yXuxuxaxs (I. G. XIV, 822), sal. x 05' su Tcpaaa' w TrapoSsixa

(I. G. VII, 2852).
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Epitāfijas ir dialogi, ceļa gajeju un stēlu sarunas, kas dod ziņas.

cc. Tic, fļV a 6 •frpecļjac,; [3. yjv KiliĶ 'A&Vjvaioc..

cc. Xpvjaxov to •9-pejiu.a. tic. xaXfH; [3. Nouļjjjvioc..
a. IloatoV 5' efrvyjiaxec. twv sxwv; (3. ■ 81c. etxoaiv.

a. EXP^ĪV a
'

£XL dXXd xai ■9-ccvsīv exp^v.

cc. ysvvccid aou %ai yaīps. (3. %al au y' w ££V£*

aol ydp {jtixsa-uv Irt xa?ds, 8' aXic, (Kaibel 667, sal. 218,

256 un zirga piemiņas zīmē 525).

Šādi dialogi, izveidoti literārās epigrammās, vēstī tomēr arī par

uzskatiem, ka aizgājēja satiksmi ar šo zemi nāve nav pilnīgi pārtrau-

kusi. Nekas nevar būt jaukāks par dzīvi šai pasaulē (yvouc. wc.

ouSšv yXuxupwxspov auyac. — vārdi garāmgājējam, Kaibel 560), un nāve

ir chtonisko daimonu griba, kas ir pretēja cilvēku gribai; tāpēc parastie

izteicieni: TļpTcaae sa([xwv, wXsas v. t. 1.; nekas nav ļaunāks par pāragru

nāvi (lupiv vjXtxcoc? xcd yovswv TCpoxspov, ib. 198). Tāpēc arī daudzos

uzrakstos ir palicēju skumjas un arī aizgājēju žēlabas, kas, protams,

nekad nav tuvas izmisumam. Aizgājēju mierina, un arī viņš ar mieri-

nāšanas vārdiem griežas pie palicējiem, vecākiem un draugiem (jxyj

xXale, [xotpwv [ilxoc, Tcdvxac. xaXeī, ib. 282). Tā arī katrs gājējs uzskata

par savu pienākumu aizgājējiem nodot sveicienu; to grib aizgājējs, kam

šāda pieminēšana ir sveiciens no mīļās zemes un tās dzīves.

Xcapsiv xov xaxd yac. āizac,, Aioysvvj, ļis

[3atv' £7ut xdv x6yxavs IfteXsti;

IvveaxoaSsxexyjc, ydp utuo axuyspac, lsa[xdaxY]V

vouaou xal Xsittw xov yXuxuv diXiov (190).

Eix' daxoi; xic; dvyjp slxs dXXofrev IXO-wv,

Texxlxov ofoxipac, dvSp' dyaftov icapixw,

ev TuoXljJLwi vsapdv TļfirļV oXsaavxa'

xaux' āTcoSupdļisvoL veīa-v>' Itu 7cpay[x' dyafrcv (ib. 1).

Uzrunās lūdz gājēju pieminēt aizgājēju, palūkot, kāds ir viņa vārds

un kas viņš ir bijis. Tam seko nekrologs.

'AXXd au xdv§£ ypacpdv, £ev' liuyvouc; otvSpa Sixaiov

taxw dcptxofievov yjbpov iq (506).

Zyjxelc., d) ixapoSsixa, xic, r) axyjXXyj, xic, 6 xujxpoc;,

xķ §' yj ev sixwv vsoxsuxxoc, uTCapxs^*

uioc Tpucpwvoc. xouvo|xa etc. (ib. 311).

...syvws, & TxapoSslxa, xfc; TļpjV
•

oux syevyjxbjv .. . (ib. 587).
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'lyyebac,, w £sve, xiq eiļiifijs v) xocxd ycdr}c,

Y} xiveQ ol 'Kaxiosc, xrļ\i[ieXiYļV exexov.

IMaifl- eyw ydp etc. (ib. 227).

"Ovxwc s(£yjac, ££ve cptXxaxe, xtc, tz6%-bv el\xi,

xw? f-tsv {xot icaxpic. loxlv, syd) s'ovofxa Nslxo^Stj?,

Mouadwv •9-£pdTCwv, ocStov ■frujAsXatai "Opjpov

boĶcnic, EYYsXdaai; 7U£pi%£tfxai vVjSufAOV utuvov (ib. 101).

Beigās nereti ir noslēgums Ixets arcavxa [xufrov £u6Ba, £eV£ (ib. 193,
sal. 462 u. c). Protams, arī pārdomas ir šais uzrunās, gan gaišākas,

gan drūmākas. Mierīgi nāvi ir sagaidījis 80 g. vecais (459), vienam

otram nāve ir atbrīvošana no ciešanām (rjoyov xouxov xsXoc xajjidxwv,

Kumanud. 2578); sal. ~HXfr£c. IļifjĢ yXuxupo)x£p£, Bc. jx' dTceXoaac. vo6-

awv xat xa|xdxo)V xat [xoy£pag TCoSdypac. (Kaibel 668), Moīpav dv£icXyja£V

piy£Bavoū (3i6xot> (ib. 191); ju\iVa.boq auaxyjpov Slsxy] tcovov IxxEXsaavxa

(ib. 201); tāpat:

ndxpwv 6'aaa [Bpoxolau epdajAta, xavx' sxsAsaaa

ocppa xod Iv
e

A£Big xepTuvov lyp\xa.i xotcov (I. G. XIV, 1934).

Ir arī dziļas skumjas (Kaibel 618a

,
284, 226, 560a

v. c).

Pēdējā grupā ir uzraksti, kuros aizgājējs pats stāsta par sevi. Tā

ir jau pazīstamā nominatīva formula ar verbu xeljjux:. (Ivfrdčs xstyat, N);

daļa ir vienkāršs stāstījums (roupyoc, yjpuaoydoc, xeī[iai xoXXoiai Tuofravoc,

Kaibel 46, sal. 470 v. c). Šeit ir pieminēts aizgājēja raksturojums

(ib. 65), profesija, vecums (ib. 358, 604), un tās ir autobiogrāfijas veidā

(614). Bet šie jau pazīstamie elementi gan paplašinātos uzrakstos nav

vienīgais šī veida uzrakstos; līdzās tiem viņi pauž aizgājēja skumjas

(702), žēlabas par pāragro nāvi (465); dzīve ir bijusi īsa un jauka:

luaaL cpiAoc, y£v6[X7ļV xai zi\xYļ%-YļV utco Tcdvxwv (390); d)Ģ ■9-vyjxwv oXtyoc. t£

$ioQ xcd acp£uxxoc. dvdyxyj (563). Tāpat kāda bērna epitāfijā:

v

Apxt \ie y£u6[A£Vov Ppscpo? fjpizoLoe Soujawv,

oux o!8' £lx£ xaxwv aixiov £Īx'

dicXyjptox' 'AiSa, xi fi£ vyjtuov I^frpioc,;

xi ausuSsic,; ou aot Ttdvxsc. ocpsiAoļjisfra; (371, sal. 577).

Pieminētas arī vecāku un citu palicēju skumjas: ■fHjxa yovsuatv

yoouc. (464);

NuļicpiStou •fraAdļioio Anrwv Suaravfrsa x6aļiov

xai yovetov oixxpwv saxpu6evxa S6{xov x£t|xat, (431).
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Sal. arī 327, 513; tāpat:

ou to fravsīv dAyeivov, oiusp xai iraat. Tcpčx£ixai,
dXXd icpiv yjAixiac. xal yovswv Ttpoxepov (198).

Arī šeit tāpat ir arī pārdomu dzeja (231, 292, 282, 298 v. c).
Beidzot vokatīva formulas ir tieši aizgājējam veltītas, ar raksturīgo

sveicienu xalP e arī epitāfijās. Tā: jollooic,, Swxyjps, xou lv frvaxoiai %0%-rjxi

(503), bet parasti ar plašāku aizgājēja slavēšanu:

Xcupe xocay), Tcdawv Trpocpepeaxdxyj el'v£xe toxvxwv,

a£ļj,voxdx7j, auvoļjisuvs, xocawv uTCoSstyjxa etc. (435).

Ari šeit ir sentences par nāvi, kā tb frdvaxoc.; tcoau Stj dxoaptoc.

7ļX£Ls... (647 b), oux eaxi xuyjjv Tcpocpuyeiv xal Saifxova frvvjxoic,, ouse itapa)-

aaafrat. [xopaifxov rjv xo ypswv (519), sal.:

EuSeic., d) cpiXoxexve MsXdv&ts, xal pafruv utuvov

euSeic., caxpwv cb 7CoXuTCSip6xax£*

dXX' 'AiSac. evdvxto?, bc, xov āpa)y6v
vouawv e?c. MspoTCwv oux lcpuXacjEV dxyj (202).

Pieminētas arī vecāku sāpes (664, 201 v. c); aizgājēju mierina:

(3dpa£L* xefrvyjxac. ydp Itcl xexvoic., TcpoX'.7Uwv t)v ETuofrsLC.

dXoxov (436); viņu piemiņa nezudīs (61, 560, 56 u. c), viņu neaizmirsīs

(481, 189, 48 u. c): Oux etciov Ayjfryjc, 'AiBwv(Soc. layjxxov uswp, wc/ as

TCap7ļyopi7)V xdv cpfrtjjiivoiaiv lyw (204c).

IV. DOMAS PAR NĀVI UZRAKSTOS.

Grieķu uzskatiem par cilvēka dzīvību un nāvi raksturīgs jau Homēra

parallēlisms 11. I 3—4: nolītie, 8' icpiKfAouc. <ļ;uxdc, 'A£Bt Trpotacļjsv yjpwwv,

auxouc, 8' lAwpwc xuvsaatv oiovoīat, Se Baīxa; tāpat arī uzrakstos

dvēsele iet savu ceļu uz Aīda mājokļiem, bet miesa pieder zemei.

Līdzās parastam kombinējumam awjxoc — atrodam šādas variācijas:

acopta — YjTop (I. G. VII, 115, 116), aw[xa
—

xsap (ib. 117), Bep<ac.— U X^V

(ib. 2543, I. G. XII f. 111, 882, Kaibel 109, 325); sal. awfxa vspfrsv,

TCV£u[xa xai <Ļoyrļ \ieivzi (ib. 1739), axavog, {xopcpd — Tuveūjjia (I. P. E. 11, 286),

oaxsa xai adpxac. zyzi — tyuyyi 8s (Kaibel 90). Homēra ocuxoc, parasti ir

aw[jia, sal. N4 oArpr} xovic, wSs xaAuitxsi, U £V vyjaoLc, iaxi

(I. G. VII, 2541), bet var būt arī d>uxr) vietā: xd [xev oix(a xwv iv 'Oaujjltcw

vaid), aw[xa B'sļj.ov yaīa cpepst (I. G. XII f. 111, 882, sal. ib. 881,

15, Kaibel 473 v. c). Nāve ir šo divu elementu sadalīšanās, dvē-

selei atstājot ķermeni: altcougyjc. dfrdvaxov awjia (Kaibel 562),
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tyuyji fiey irpoXi7Coūaa x6 a<sv, AYjixyjxpis, awfxa (I. G. 3602), sal. vsxpwfrsic;

xyjv dTueSwxs ic, dspa, awjjia 5e xpoc, yyjv (I. G. XIV, 1976). Ķerme-

nis ir mirstīgs (frvyjxov xYjSsuaac. awjxa, Kaibel 561), to atdod zemei, no

kuras tas ir ņemts: Taīa ļiev st? cpdoc yaīa 5e xeufra awfia (Kaibel

156); to 8s aw[i,a xaXunxsi yaīa, Xa(3oūaa yepac. xouft' 6 SeStoxs TcdXoct.

(ib. 288). Viņš ir dvēseles ietērps: acoļjia yiifov (Kaibel 261).

Miesas turpmākam liktenim tikai retāk pieminēta iznīcība; viņa top

par zemi (ix yairjc. (3Xaaxwv yaīa TudXiv yeyova, I. G. I, 2442), iznīkst

(acbļiata ydp xocxsXuge Aixyj, 8e TCpcicaaa dfrdvaxoc,, Kaibel 522), top

par pīšļiem (a&ļia 8e 7upc<; yrjv dvyjXXaxo xat Xufrsv xal ouSev

syw tcXlwv oaxwv, I G. XIV, 2002); biežāki tomēr viņa zemē atdusas

(aw[i.a ivl y$ xai [passim]) vai tai ir atdota: awpux 8s ys-<bv kpfļ xaxsxa

(Kaibel 243), yaīa aov Ssļiac. sxxspiaev (ib. 223), eyzi (ib. 41),

affiļjia yala xaX67cxst. (ib. 356), x£l[xai Iv xu[a(3oic, xov asi XP°VOV (I- G. XIV,

1604), xd oaxsa lyzi fjuxpd xovic. djAcpixufrsLaa (Kaibel 104b) v. t. 1. Sal.

arī yfj [xyjxyjp sxdXu&s fravovxoc (ib. 402), yffe Tupoafre yovoc, [xyjxspa

yaīav šx« (ib. 606). Miesa ir zemes dota Kaibel 288), ir tāpēc

tāpat no dieviem (Tfj, Taīa) nākusi, un nāve ir savienošanās ar šo

zemes māti, kas ir (Kaibel 243), sal. I. G. I, 2442 (sx yaiyjc,

(BXaaxcbv yala TcdXiv ysyova); zemē to apsargā chtoniskās dievības, kāpēc

veltījums ftzoīc, xaxaxfrovioic., tāpēc ir arī noziegums miesu zemei atpakaļ

neatdot, to neapbedīt. Šīs chtoniskās (zemes) dievības to sargā; viņas

ir arī nāves vaininieces, kas dzīvei nolaupījušas aizgājēju (TjpTCaas...),

bet rūpējas par apbedīto ķermeni, dod tam vieglu dusu un vieglas

smiltis; sal. yatav eyoic IXacppdv (Kaibel 195), xoucpyj aeīo, NspjjaiSa, yaf

oaxsa -Ktoft-oi (I. G. XIV, 329); dXXa au Baī[xov x$ xo6cpvļV yaiav

urapfrsv (I. G. XII f. I, 151).

Dvēsele tāpat no dieviem, un viņa ir nemirstīga. Visai raksturīga

ir kāda epitāfija (Kaibel 261), kas jo sīki vēstī par viņas likteni:

...
5. Ssjxac. \xkv iirl xs-ov6c,, fļc, diuExex^v,

Xetxto, TYjv c^ux7 8' dfravdxrjv IXaxov

7. Iv yang [iev awpia xo auyysvec, oupdvtoc; 5s

y) Swpia xax' ou

9. xslxdi |xev yafyj Seļiac., yj 8e Bo&£īaa

diujjļ \ioi vačet Scbfiax i7coupdvta -

-11. dftdvaxoc, 7! T<* °kua xwv Iv 'OXuji/ruw

vaiw, awjxa 8' I{iov yaīa cpepet. cp-iK[X£Vov ...

15. xeaaapaxovxaexyjc. Se xpoc, oupavov daxsposvxa

iv aw{x' ijiov iv^Sfxivyj.
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Šeit dvēsele ir nemirstīga (5), aiziet nemirstīgo mājoklī (7), dzīvo

tur debesu māju vietās (9), Olimpa dzīvokļos (11), četrdesmit gadu

vecumā aizgājusi uz zvaigžņotām debesīm. Šis uzraksts ar stoiķiem

raksturīgo oupavov dax£po£vxa; sal. arī bk [aeu izpoc, daxpa xai ■frsoOs

šaie (Bullet. XI, 445, 24), 4>U °" dvavdfrwv {touXouc. iaxtv ocaxpoLC.

xal i£p6v ywpov Ixet [xaxdpwv (Kaibel 324), tāpat Iv oupavfi (ib. 243a),
v

yjxop 5' oupavtp [iExdpawv (ib. 462), <ļ>uyjļv 5' sx [xeXewv oupavoc. eupūc

(ib. 104b); sal. arī Iv (ib. 169), %pbc, "OXup/iuov dvvjXXaxo (I. G.

XIV, 2002). Šos jautājumus sīkāki apskata Rode (Rohde, Psyche); šīs

uzrakstu grupas mums dod tomēr pietiekošus aizrādījumus, ka nemir-

stīgā dvēsele nāk dievu mājokļos Olimpā, debesīs vai uz zvaigznēm.
Lielāka grupa ir par aitēru, dievu mājokli, kur nāk dvēsele.

Auxoc, Zsuc. Kpovibrļc, aftMpi voawv

aw[xa TCupt axspvwv ah>|i6v'

oux fļ\ifļv ppox6? (Kaibel 320);

Sal.: xiap §' dvopouaE Tcpoc, aiMpa Sīav dspfrev (ib. 462c); y) ydp

[xev ic. xoci Algc. auXdc, (ib. 288); xaxexst ic6Xov

(ib. 225); tcvoyjv bk IXaftev TtdXiv, oaicsp e§wxev (ib. 156), Ai/iW/p

[X£[xc{;uxdĢ (ib. 21b), aiftspi 4>uX*iv kba>%£ (ib. 150), Eupuļidxou
xoct urapcpwcXouc, Swcvoiac, ai/iWjp uypoc. £X£L (ib- 41), eic, at/9-pvļV

£(fyv I[i£i>£V (ib. 325). Šīs grupas ir vistālāk prom no tautas ticējumiem

par dvēseles likteni pēc nāves (sal. Rohde, op. cit. 609, 549 v. c).

Nākošā uzrakstu grupa ir par svētlaimīgo vietām vai salām:

ol\ezixi eic, frdXafxov (Kaibel 90), sīc. [iaxdpwv bk ■frfjxE
tceSiov (ib. 516); xo §' dfrdvaxov lc {Jiaxdptov xeap* 4)U £^WS

(561); £ua£p££Ģ bk Exouat. cJjuxyjv xat, tceSlwv xepjjiovec. 'HXuaiwv (3sB) v. c;

dažreiz vfjaot. {xaxdpwv ir pretstatā mirušo valstij: iv {jtaxdpwv vyjaoic, xat

ou cpfrtjjiivoic. (I. G. VII, 2541), kā izredzēto mājvieta.

Goda vietā tomēr ir parastie uzskati par mirušo valsti, kas dažādi

apzīmēta: 1) vexuwv y&poc,, Iv cpfripiEVoi? v. c. Sal. xeīxou lv xu[x[3a) vexuwv

ivl (Buli. XVI, 302, 2); Iv cp&inivois (Kumanud. 2533), lvi cpfriuivoic.

(Kaibel 288), efc cpftiuivouc. (ib. 256), i? x«PotJS (I- G. IV, 802),

(ļ>X£xo iv vsxuEaat (I. G. XIV, 2126) v. c.

2) Aids. Sal.: ccppoc %aK Iv
s

AčBig xepTcvov eyo\iai xotcov (I. G. XIV, 1934);

etc dt'Sav xaxspav (I. G. VII f. 111, 879); xexXixai stv 'AefSg (I. P. E. 11, 86);

ap' iya)V sjxoXov tojjjwcxoc, [3aaiA£wc 'AtSao (I. G. 111, 4303); dwptov eCg 'AiSa

(Kaibel 16); Sojxov 'AiSoc elcjo) (ib. 87); 56[xov "AiSoc. daxucpe-
Atxxou (540) u. c. Tur valda tumsība, un Aīds ir dXd[j,TCexoĢ;
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sal.: xčv dXdfxraxov ucp' <£syjv (I. G. VII f. 111, 878); xpuspdv xovss

EXO[X£V frdXajAOV "AiSav syxupaavxsc. dXdfjutexov (Kaibel 241); xe!u.ai £<:

xal dAafiiriac. 'AčSoc euvdg (ib. 431); "AtSrjc. ot axoxiac. d[xcpepaX£V

TCxspuyac. (ib. 89). Arī pazīstamie sīkākie norādījumi par šo mirušo

valsti atrodami uzrakstos. Pieminēts brauciens pār apakšzemes upi:
tcXouc. zc, "AiSvļV (Kaibel 129); xoivoc, štcsl frvaxoic 6 tcXouc, eic, <j>(huivouc.
(ib. 256); tāpat pieminēts Charons: dXX' dye, vyjXsofrujxs Xdpwv (ib. 566),
bet kāds, domājams epikūriešu skolas ietekmēts, min visu, kas nolie-

dzams apakšzemē:

Oux eaxi lv "AiSou tcXolgv, ou Xdpwv,
oux Ataxoc, %Xeiboūyoc, ovyj. Klpļkpoc, x6wv

fj\izlQ Ss 7udvx£c. ol xdxa) xs^v^xoxe?

oaxla, xlcppa Y£y6vaļi,£V, dXXo 5e ou§e ev (Kaibel 646).

No upēm pieminēta Lēta un Acheronts; sal.: yyjpaioc, Adfras 7ļXufrov

efe Xi|iiva<; (Buli. XVII, 231, 34); xov axuyvov sXufrov Adfrac. blq Xt-jJtiva

(I. G. XII f. 111,45); Adfra? gjg (ib. f. V, 65); xudv£ov

Ayjfryjc. elq "Ep£(3oc. (ib. f. 111 Suppl. 1271); rcuxpov še; 'Axepovx

sjxoXov (Kaibel 256); lv 5' 'Axspovxt ujivyjao) xigv ottjv £uae[3ČYjv (ib. 559).

Lētas ūdens dod aizmirstību: Tcauaouovcp Adatac? Xouaa|i£va tzo\iclxi

(Kaibel 244); sal. Ar}frq<; oux etciov At(3dBa.

Pie tam šīs upes, sevišķi Lēta, nāk jau arī chtoniskās dievībās

līdzās Aidam, kā rāda minētie piemēri; sal. arī Kaibel 521: Molpa: xai

Arļ&rļ \ie xaxvļyayov eic; 'A(8ao.

No pārējiem nosaukumiem biežāki sastop arī 3) <Depa£<pcv>7sfrdXau.oc.—
Persefones māju. Tā sal.: pačvei «Jepaecpovrjc xudvsov frcUaļjiov (M. A. XIII, 160,

39); N4
xaxexst C&epascpovyj? %~aXcc\io<; (Kumanud. 3496); īj\s-' etci 7cdvBsxxov

<D-yjc. ■frdXajJiov (I. G I, 2718); xov dvdyxyjc. xoivov O-Yjcj Ttaaiv exelc, frdXafxov

(Kaibel 38); Oavayopav xaxexst 3>->ļ?j frdXajioc. (ib. 50, 90); IXnuec. iļeliou

Xaļi,TCp6ļicpwcj, nspascpovyjcj Se Swjxa xaxeffyc. (ib. 62); XTjpl Sajxaafrdc,

dvd axiEpouc. Il£pa£cp6vac. (ib. 203); (Dspascpovacj 8' dSiauXov utco

axuyEpov 86[jlov 7uauai7c6vq) Xouaajiiva irojiaxL (ib. 244); <D£pa£-

cpovvj TzpoizoXov acp£xspy]V auXyjv (ib. 494); <I>£pa£cp6v7]c, eic, axoxiouc.

i>aXd[jLoucj (ib. 238); arī Tcapd <D£pa£cp6vca (I. G. XII f. I, 981).

Reti sastopams Plūtons: vuv xsijiat UXouxioc, (I.G. VII, 226);
YlXouxioc, olylol vata Bcj Tudvxwv vexuwv yipoiV (= yaipcov) —

ib. 372. Minētie piemēri ir mirušo valsts lokālam apzīmējumam, kur-

pretim pašas minētās dievības ir ierindojamas chtoniskās dievībās.
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V. CHTONISKĀS DIEVĪBAS UN NĀVE.

Cilvēka likteni noteic Moiras, bet to gribu izpildot chtoniskās die-

vības tos aizrauj un dvēseli aizved Persefones vai Aīda valstībā (sal.
Roscher, Lexicon d. griech.-rom. Mythologie, 3084 s.). Uzrakstos Moira

tā arī raksturota: Moīpa 8' eSwxe -9-avetv (I. G. XIV, 465); iņ ļxev Moīpa

SeScdxs xo yvjpac., xy 5' zxi xaXov, xal vsov ovxa ■9-avsīv ouxwc, 6 $[oq SsSi-

xaaxat. (I. G. XII f. VII, 126); & jj-oiprjcj Tuxpd (Kaibel 334);

pouXo[isvo)V jj-oipwv LCj AiSyjv (ib. 384); xepfxa ydp eic, [Jts piou \iolp

£7uexpav£ x6se (ib. 231); (xt) ysXdcjTgcj, cjeve, [loīpav opaa ot'av XsXoyya

(ib. 284). Tāpat sal. arī: wXsaev etci cjevtyc, fravdxw jaoīpa xpaxaiyj (I. G.

XIV, 2532); Soyjjiaai jaoipdcov elXs jiiXac, frdvaxoc, (ib. 274); Moīpai xai

xaxrjyayov sčcj AtSao (Kaibel 521) v. c. Moiras, jau pie Homēra,

vērpj katram cilvēkam viņa likteņa pavedienu no viņa dzimšanas un

norauj to. Platons tēlo šīs trīs likteņa māsas uz augstiem troņiem baltās

drēbēs ar vainagu galvā vērpjot šo pavedienu. (Res publ. X. p. 617 C.)

Šis pavediens pieminēts arī uzrakstos (u.£xocj, xXwaxyjp): Moipffiv oOx

lcpuysv xpcaatov [iixov (I. G. XIV, 1976, Kaibel 642); dXX' Sit Moipdwv o

xpiTuXouc. [xlxocj ecjexevwOtj (ib. 2002); Moipyjcj \loi cpfroVEpcc, xoux
5

sTcexXwae

\iixoc, (I. G. VII, 455); Moiptov Se \llxolq utc' d\ieiXlxxo'.oiv Ivvsa xai

Sexa ezi] (I. G. XII f. V, 66); xoux' ydp revscjtc. xal Motpiov [itxoi

(ib. f. 111, 870); xXwaaaai Moīpat. iestāv [xe 'AlStjj (Kaibel 336), Moiprjcj

dvPpoairjcj ixxsXsaaaa [iixov (ib. 470); ļioīpSv xXwaxvJpt. xeXocj fiioxoio xExuxxat

(ib. 292); |xe fxrj xXais* jiocpwv ydp [uxocj Txdvxac. xoCkzl (ib. 282); dXXoxs

§' dXXotcoc, xXwas pixov Adysaccj (I. G. XII f. V, 64); Moipdcov [is [xixoc,

Tuxpocj wXegev Soyjiaai [ioipdcov eIXe (isXac; frdvaxoc; (ib. 274); sal. Kaibel

145, 113, 287. Tāpat Moiras sastopam arī atsevišķa cilvēka likteņa

nozīmē: 6 [iev [ioīpav Xdys (Kaibel 100); š/ouciv [ioīpav, xyjc. [xexd Tcaat,

(3poxoīcj (ib. 86); xaxE-9-ad>av
.. . Xuyspdv jiolpav £Vsyxa[JtEV7jv (ib. 143);

[Aoīpav dvaTtXyjaavx' (I. G. XIV, 1915); vooyiati-sic, $ioxoio Se xeXoc, xai

}ioīpav ETcXrjaa (ib. 1860); pieminēts arī viņu lēmums.

Tā: dyav auxxpov [XEpoc. cv fiooxolc, jjLotpwv

(Kaibel 325); Eucppavfrstc, šcp' ocov Moipat. ypovov wpiaav aux& (I. G.

XIV, 1683).
Moiru lēmuma izpildītāji ir viņu dvayxacmjpsc. arpcotTo: (Kaibel 222),

kas aizved prom dvēseli uz viņu sauli. Tā ir nāve (%-ava.xoc, I. G. XIV,

2532, 2002, Kaibel 274) un chtoniskās dievības.

No tām 1) Plūtons ir apakšzemes ēnu valsts. valdnieks (zočpavs
riAouTsū, Kaibel 570); sal:
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Xaipoic, aia-8-Xe oSslxcr aocpcp voi [xdvus x£i[xdv
nXouxwvocj (jaaiXyJoc.

w xwpicj [i-axdpcov Tudvxecj ocpaXofxsfra (Kaibel 367);

nXouxlo? otxia vrja), 8? Tudvxwv vsxuwv cbuxdc. TCapeSscjaxo (ib- 372).
Viņš ir tomēr arī dvēseļu rāvējos: ouy oačtoc, uiuo xoipave

nXouxeO (Kaibel 570).

2) Aīds ir ari vietas apzīmējumam (sk. iepr. nod.), bet tāpat arī

dvēseļu rāvējs: 'AČSacj \ie aovdpTuaas (I. G. IV, 802); apiraas Bua7cevfr>)cj
'AČSac. (I. P. E. 11, 286);

'ApizoixxfjC, 'AiSrjCj oux dvax£xo swpa SEyia&oLi

ouSs xXustv ix£xou Ttaa[xevo!o icaxpoc, (Kaibel 141).

dcpviocj ydp dpicdejacj a' 'AiSacj adv Ifxdpavev dx[xdv (ib. 201); sal. arī:

dir 'AiSyjs £o>oīai ivdvxtocj (ib. 202); tāpat Kaibel 89, 208a

,
252.

3) Persefone tāda ir tikai vienā uzrakstā:

(Depaecpova, xu cpiAspyov dveairaaecj dvsp6cj dTc'euVTļc,

dxptxov cc ftvaxoucj dXt.xiav (Kaibel 244).

4) Reti sastopama arī Kora:

dXXd au, icapLpaacXyja tcoXuwvu[jl£ Koupa

xVjvs' dy£ cV £uc£p£wv xsP°S (Kaibel 218).

auveuvexocc. ydp ou[i6cj I[X£. . . §£īcj£ Elaouxeoc; Kopig (I. G.

XII f. 111, 870).

5) Hermejs ir parastais psīchagogs (Kaibel 302); sal.:

"AyysXs 'Eppij, xtva xovSe tzootzovkzlc, sīc; xov

d[xei§yjxov Tdpxapov 'AtSsw (ib. 575).
c

Ep[xeta vvļaaov ocysu [Jiaxdpwv xat Be£atxo

■9-swv 7ļpwd)V yevoc. dXXwv Tjnroxpdxst (ib. 107);

xov w Mātas xXuxs xoups 'Epjistvj, TCjnrotc. ywpov iic' Euasjtewv (ib. 411);
Ivfr' dļjta TCatat freSv dyaywv KuXXVjvtoc. 'Eppjc.

yjSpuae, xat Ayjfryjc, oux snrtov Xt[3dBa (ib. 414).

Lūkiāns (īrept Tcevfrouc, 6) uzskaita dažādās citas būtes (oxXoq tcoXuc),

kas ir arī ar chtonisko dievību funkcijām. No tām uzraksti piemin

6) Erīnijas (Kaibel 218, 162) un Nemesidu; pēdējā ir atmaksas dieve,

cpxkpivotc wxuxdxYj (I. G. 11, 1360); eaxt ydp iv cpfrtpivotc; NeļJteatc.

[jtiya (Kaibel 367).

7) Daimoni (Satfiovsc) ir vispārīgs jēdziens chtonisko dievību apzī-

mēšanai; tā: 8v iTcoxhqaev Sscnuoauvrj T6yjļc, xat satp.oV£c. auxot

CtoTļ? (Kaibel 526); viņi ir pakļauti liktenim (Moirām), sal.: otxxpd

ļjtotpac, u7co Ba£ļjiovos (ib. 59), ir arī personīgā likteņa nozīmē.
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Tā: xcu xoxsec; lyowvxo xou[xoū TuayxXa6axou Sca[AOVoc. u)c, doxxoi (ib. 335);

(pfrovepqj sod[xovi xpy]aaļxevy] (ib. 497).

Tāpēc arī izteicieni, kā efrsAs Souļiov (ib. 276), oux 10-sXe: AdpcaSa

ydp ļjts Spaļieīv oux Saiļxwv (ib. 231).

8) Moiras dažreiz ir aizstātas ar Tuyy] kā likteņa dievi, kaut arī

viņa apzīmē gadījuma, grozīgo likteni. T6xf) sastopama tikai sākot ar

Hēsiodu. Uzrakstos viņa pieminēta kopā ar daimoniem:

dXX' oux ecra xuyjjv Tupocpuy£īv xal sai[xova ■frvyjxoic, (ib. 519);
tcXelov oux £?aa£ Tuyvj Scafxwv xai dXoyiaaxoc. icjavuaat (ib. 334).

Viņa ir ujjwcc; itdvx' dSixouaa (I. G. 2437), un tāpat neatvairāma:

dXXd Tuyjjcj oux eaxiv cpuyav d(X£xdxpo7ca swpa (I. G. XII f. V, 302);

Pretēji Moiru noteiktībai piemin arī gadījuma raksturu Tuyjrjc, rīcībā:

aiaiļjtou fļ&ouc, . . .

§£īy[xa Tuyjj ■frfjxEV dv(o{xaX(y]V

yj %-eolc, oux šcmv 13poxwv Xoyoc,, dXXd xuyovxEC.

aux6[xaxoL Evobļieft-' y)" •9-dvaxov (Kaibel 257).

Viņa ir arī chtonisko dievību sarakstā: Tcpocj yjpoxwv x°P°v dyv6v

7]p7ī;aa£V stjaTCtVrjc, TuavSajxdxapa TuyYj (I. G. XII f. V, 302); wXecjev r)

cp-9-oVEpd xolc, dyafroiat, Tuyyj (Kaibel 489); r) cpfroV£pd 5' t>[xac, tccxvx'

dstxoūaa Tuyvj [xrjxpi Sdxpu' ■xWjxaxo (I. G. XIV, 2437).
Šādā nozīmē ir arī Moira: xov afrXiov y)piz<xaz \iolou (I. G. XIV, 818).

r)v [ioīpa xpaxafy (I. G. XII f. VII, 289); \iolpa aw[xa xyjvS'

utx6 yfrova bebmxev (I. G. VII, 115—116); dcpva) [Aoi'pvjc. utuo

vyjXso (I. G. 111, 1324); awjxa xopyjcj dp,£iXiyJa)V utzg [Aotpwv

(Kaibel 324); cri&ļbv djieiXixxoc. xxdvs ļioīpa (ib. 340); ļjtoīpd jji£ xpoc.

■fraXdjjiouc, dp7caa£ <I>Epa£cp6vac. (ib. 231).

Ja šāds chtonisks raksturs ir pašām likteņa dievēm, tāds ir arī

viņu daimoniem. Piemēru uzrakstos tam netrūkst: xov veov

sai[xo)V (I. G. XIV, 1956); dpxc \i£ y£uo{x£vy}V ppscpoc; TjpiuaaE Saifjuov

(Kaibel 371); Satfxwv Se Tuxpyjc. ou \y)szxo \iolpf]Q dXXd xai Iv [A£ydpoi<;
učea X£itc6[X£Vov Toūcpov dcpvux; (I. G. XII f. V, 302); xiq [xou xtjv

Sapuva xaxoc. xaxoc; yjpizccoe Sai[xwv (Kaibel 551); sal. Kaibel 226,345,42.

9) Nāves vaininiekos ir arī nimfas (Kaibel 571, sal. itccīSa ydp

iafrXyjv Yjpicaaav wc, x£pTCVvjv NocčSec, ou ftdvaxoc., I. G. XIV, 2040, arī

Oreiades I. G. 11, 3602), gan laikam nelaimes gadījumā; pieminēts arī

laika dievs Chrons: Xpovocj ļie elle b (I. G. XII f. 111, 45);

sal.: 5) XpoV£, icavxoiwv frvYjxwv TcaV£7uaxo7tx£ Ba{ļjwov, dyy£Xocj r)\L£xipu>v

icaai y£Vou Tcafrecov (Kaibel 27); tāpat pieminēts arī Zevs, kas uz Ēlisiju
aizvedis (Kaibel 511), un Eileitija, dzemdēšanas palīdzētāja (Kaibel 238).
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VI. MIRUŠO VALSTĪ.

Senās eschatoloģijas mācības zina trīs dažādas vietas, kurās nonāk

aizgājušie; pie Lūkiāna (rapi -juevfrouc, 7 sek.) šīs vietas ir vieniem svēt-

laimībā (xo3 dp£axo) [%), otriem mūžīgās mokās un sodā (da£(3cov y&ooc),
trešiem ēnu valsts (axwcl yevopievoi). Pār veļu upi pārceļ Charons, tad

nāk tās sargi Aiaks un Kerbers, tad Mīnojs un Radamants spriež tiesu;

taisnīgos (dya&oucj xai Sixafouc, xai xax' dpexyjv tie Sūta uz

Elisiju (xafrdiusp icj dTuowaav xtvd I? xo 'HXuaiov tcsSiov xtp dpi'ax(p (3it[)

auV£ao[ievous), noziedzniekus un grēciniekus nodod Erīnijām un sūta

uz bezdievīgo mājokļiem (Ic xov xwv x&pov laTC£[ATCouo-t, xaxd

Xoyov xyjc. dSwdac. xoXaafryjaojjivouc.), kas ir soda vieta, bet vidējie starp

tiem abiem (ol 8s; xoū [xiaou fk'ou) klīst kā bezķermeņa ēnas pļavā un

izzūd starp pirkstiem kā dūmi; tie pārtiek no ziediem uz kapiem,

(xpecpovxca 51 dpa xctic, iudp' r)\i&v ypctiQ xai xolc, iizl xwv

xdcptov), tā kā aizgājējs, kuru neviens nepiemin, klīst mirušo valstī

neēdis un izsalcis (qloixoc, ooxoq vsxpoc xat Xi[xo)xxa)V iv auxolcj luoXixsuexai).

Svētlaimīgo zeme gan parasti ir sevišķi izredzētiem, kā pie Homēra

Menelājam v. c.; Homēra eschatoloģijā sastopam arī ēnu valsti aiz

okeāna, bet tur nav vēl soda vietas, kas uzskatāmi izveidojas vēlāk un

ko tik reāli var jau skatīt Ainējs; pie Vergilija, turpretim, ir tendence

saplūst kopā pārējām divām, Ēlisijai ar vienkāršo ēnu valsti. Eschato-

loģiju veido sevišķi Platons un orfiķu un pītagoriešu skola.

Uzrakstos atrodam parasti tikai dalījumu divās daļās. Sal.: vcuco

8' vjpwwv tepov 56{xov, oux 'Axspovxoc, (Kaibel 228); vienīgi uzraksts vauo

8' ou 'Axepovxocj scp' uSaaxv, ousč xeXslvov Tdpxapov, dXXd 86[xouc. euaepswv

eluyov (I. G. XII f. V, 62) ir it kā ar 3 daļām; salīdzini arī pretstatu

starp divām daļām:

iv 8s xc xs tceXouglv

Sooai, xfiW 8' ixepyj ļisv iicvyjfrovir} Ttecpopyjxai

y) 8' sxepyj xsipeaai auv aifrspfotai yogzbzi (Kaibel 650).

Ir uzraksti par mirušo tiesu (xp<aic): xcu suaeftefyc, eaye xpčaiv sv

cpfauivoiaiv (Kaibel 642);

Ei 8e zic iv cpdt|X£Voic. xpiaicj, wc. Xoyocj d[xcpl fravovxiov

Swyevecj, ofodjaeic. etc. Sojxov (ib. 215);

ievērības cienīgs šeit ir aizrādījums par Xoyoc. dļicpi fravovxwv, kas ir

kāda eschatoloģiska mācība, šķiet orfiķiem un pītagoriešiem tuva.
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Minēts arī tiesneša vārds: xocl <Ļuxac, TCpouTcefnte, '6%-l cjav&cc,
c

Pasa{iavfrucj

(ib. 452); Toiyap KpyjxatSL TaSajjidvfrui toūto uap' 'AiSa elicsv, 6V wSelvwv

Ttatooc. eysc (ib. 514). Tomēr šādi sīkāki aizrādījumi ir kā izņē-

mums, tāpat arī Aīda sīkāki apraksti. Tāpat uzrakstos gandrīz nemaz

nav pieminēta soda vieta, ir arī saprotams, ka kapa uzrakstos mīļam

cilvēkam nevar minēt to, ka viņš kā grēcinieks šādā vietā nāktu, to

publiski tā pazemojot; viņš nāks vai pie svētlaimīgiem vai Aīda

ēnu valstī. Biežāki, protams, minēta pēdējā; tas saskan ar ticējumiem

par Moirām un chtoniskām dievībām, kas ved uz Aīdu, kurpretim uz

Ēlisiju vest var tikai izvēlētos, hērojus vai arī mistēriju dalībniekus.

Pie Homēra, tāpat kā arī vēlākās eschatoloģijās, mirušie patur savu

ārējo izskatu. Tāpat ir arī uzrakstos.

Mfļ [xupou, cp/X' dvep, \ie
m xoti auxoc £xsl yap .oSsuaacj

eupVjaeic. xTjv ayjv auvyajxov Euxuyjyjv (Kaibel 266);

"Aiuxupi, xXstvov dyaXļxa, xcu lv cpfttjJiivoLat. cpavsfyc,

waTcep lvi £(ooīc. xuSoc, oTuaaaajxsva (ib. 51 l c);

Sal. arī 235, 292, 325b
; māte pazīst savu meitu, kas tai parādās

9 dienas pēc nāves (372°). Dažreiz arī kaps ir pieminēts kā aizgājēja

māju vieta, tā Kaibel 290: xcd vūv x6[x[3uai %o6xel[iccl; sal.: IvfrdSs

xolxolxl TpocpL[xocj (I G. 11, 1467); xacpyjcj \iexa. xcti Z,6S xoux gftavov

toīov xdcpov (I. G. XII, 2135). Pieminēta arī aizgājēja dusa: IvfrdSs

yXuxuv utuvov iauo) (Kaibel 460), euSetc; xcti pafruv utuvov euSeic. (ib. 202),

aol yap lej "ASav fjXfrov oļjtoū IXtuSsc, ctfxexepacj (ib. 204). Daudziem

grūtiem grieķu eschatoloģijas jautājumiem, kas nav šeit kārtojami,

pievienojas arī jautājums par Ēlisija topogrāfiju; uzrakstos tas ir tāpat

apakšzemē. Tā:

... §yzx scj "ASa...

o) ļjtocpas dxpuxou dvayxaaxfjpsc, dxpaxxot
x6v 8' [epov elc bo\iov (Kaibel 222);

sa-frAd 8s vai'o) Swfiaxa <Dspa£Cp6vac. ywpwL lv £ua£[3sa)V (ib. 189);

£IC. 'AISyJV OtC, aTUSAEITCEC..

Ei 8s xic. sv cpihļAevoic. xpiaicj, wc, Aoyoc; dptcpi

Swy£V£c, ofodjaEic, £ic. 86ļxov (ib. 215).

Rodes (Rohde, Psyche,- 64) domas par svētlaimīgo zemi, kurp aizved

Menelāju (Hom. Od. IV, 560 r.), ka tā ir zemes virsū, nav neapšaubāmas;

arī Hermeja-psīchopompa ceļš (Od. XXIV, 12 r.) ir pār okeānu, kas ir

viena no ieejām Aīdā; Dīterichs (Dieterich, Nekyia, 1893) to novieto
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rietumos, aiz okeāna. Šīs domas ir saskatāmas arī visur tur, kur harpijas
un c. dvēseļu ņēmēji putni (sal. Weicker, Der Seelenvogel m der alten

Litteratur und Kunst, 1902) dvēseles aiznes v. 1.1.),kas iespējams

ne cauri zemei, bet tai apkārt, pār aizsaules jūru, okeānu. Protams, ir

zināmi arī citi ēnu valsts vārti, kas ved pazemē (Kūmās un daudzās

citās vietās). Ir izņēmums, kad dzīvus varoņus uz turieni aizved dievi,

kā minēto Menelāju; parasti turpu nāk mītiskie hēroji un vēlāk tiem

ar hēroizāciju pielīdzinātie. Šo hēroju senāko nomenklatūru dodPfisters

(Pfister, Der Reliquienkult m Altertum), tāpat arī pārskatu par šā jēdziena

paplašināšanu ar hēroizāciju par nopelniem; vēlāk, kā redzējām, šis

apzīmējums top attiecināts uz visai plašu aizgājēju katēgoriju un dots

pat dzīviem cilvēkiem. Hēroju mājokļus piemin uzraksti (Kaibel 539,

296), viņu dzīvi pēc nāves tais raksturo Kaibel 433:

"Tievo? iyei as, jxdxap, TCoXuvjpaxs Sīs Sarīvē,

suSsic; 5' wg sit uTco SevSpeai aolg svi x6fi[3oig'

ydp xwv ocyav euasflEwv.

.
Trešais veids nonākšanai svētlaimīgo zemē ir tiesas spriedums

(Kaibel 642), vai arī nonākšana turpu pēc nopelniem (a(ocppoa6vyj,

suaefiEta).

Šis veids ir visparastākais: jjlsx' suaspewv §' iafxev cv 'HXuqup (ib. 554).

Načo) 5' dyyoy rapixaXXea yjbpov

ahvd-povoc, yjpwwv £Ī'vexa awcppocuvyjc; (ib. 151);
rvwih [aet' suaepeeaai aaocppova AwpiSa xsiaftat

dVxP apETTjĢ LSpOV X^POV aV£UpOļXEV7]V (ib. 259)
Toux' It6[X(i)ģ vrjaot, [xaxdpwv tcssov, te cpčoTSĢ

euoefiiec, vaiouai Sixaioxaxoi x' dyavoi xs,

oi auvov [3{ov dXXv)Xoiaiv

auv xoap-w aocpfy] xe SixaioatJVTg xe xcd aiSoī (ib. 648).
Mxxxyjs ouvopia [ioOvov exsi xdcpo<;, euaspesc; Se

cl;u)tyjv xat TtsStwv xepptovs? 'HXuacwv

xouxo aaocppoauVT]? yepac; (ib. 338);

Seoptat. xouc; xaxayjfrovtouc; xt]V cļ;uyj]V st? sūasļkīc;

(I. G. XIV, 1660) u. t. 1. Ja euoifaa ir bijība pret dieviem, otrs motīvs

nonākšanai svētlaimīgo zemē ir awcppoauvvj — godīgums un taisnīgums

pret cilvēkiem; pie Lūkiāna tam atbilst dyafrouc; xai Scxoaous xal xax5

dpsxffc 13e(3ia)x6xas. Uzrakstos šie jēdzieni ir sastopami; tā aaocppoa6vvj
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(Kaibel 151, 239), avSpa Sixatov (506), dvx' (259), epywv

dyafrwv (L G. XII f. 111 Suppl. 1271); §Lxai6xaxoi x' dyavoi xe xai auvov

£(i)ovx£? etc. (648) u. t. 1.

Uzrakstos pieminētas arī mistērijas (Kaibel 653, 104a

,
366, 650 v. c).

Ēlisija apzīmējumam dažādi nosaukumi atrodami arī uzrakstos. Tā

'HXuaiov TceSfov (418, 150), tceSioc 'HXuaux (338, 649), ywpo? 'HX6aio<; (618a),

[xaxdpwv tceSiov (516); vfjaov sxEtc, [xaxdpwv (413, 107), vafetc, [xaxdpwv

vyjaooc. -fraXfy īvi (649, 366, 648); wy£x' es y)\ii&souc, (669); vaia>

5' yjpwwv L£pov 56[xov (228), yjpwwv ywpov eyac. (539); x&P O
*

(passim); °° £ua£[3£a)V olyezai zlc, (90); £ua£[3eu)V

eic, kpovc, $-u)a\iouQ (222
b
); suaEjßswv elc, axiEpouc. fraXdjxotc, (253); EafrXd Se

vata) §w[xaxa <D£pa£cp6vac. £V eusePewv (189) u. c.

Viens no gleznainākiem šīs svētlaimīgo zemes aprakstiem ir

Kaibel 649;

Oux ifravec., Ilpwxy], \iezisY]c, 5' lc, djiscvova ytopov

xai vateic; [xaxdpiov ivl TuoXX^j,

evfta xax' 'HXuauov tcsSlwv axipxwaa Ysyyjfrac,

Iv [laXaxoiai xaxwv Ixxoa&EV obtdvxwv.

ou yeLjjiwv Xutc£ī a' ou xaO[xa, ou vouaos Ivo/jUt,

ou tuvyj a' ou hbfyoc, a' dXX' ouss Tcoftavog

ext aot, (3i'oxoc/ ydp dļjL£ļiTcxa)i;

auyouc, ev xaO-apalaiv 'OX6[xiuou TCXyjaicv cvxwc,.

Atsevišķus ceļus iet stoiķi un epikūrieši; pirmajiem raksturīgs ir

uzskats par dvēseli, kas kā vieglāka ceļas uz augšu, nenoejot apakš-

zemē (ouSs xdc, eveaxLV uitovorjaai xdxw cpepo|iivac;, XsTCxopLspsis yap

osaat elq xouq avco fxaXXov xotcouc. xoucpocpopoOaLV, Sext. adv. phys. 1,71).

Tāpēc arī svētlaimīgo zeme ir debesīs, zvaigznēs (Kaibel 324, Buli.

1887, 461), pie dieviem (Kaibel 312, 654, 324), sal. minētās epitāfijas

(Kaibel 649) noslēgumu: auyais lv xa-9-apaīaiv 'OXujxtcou tcXtjcjlov (par

Olimpu ibid. 646a

,
159, 261). Plašāki šie uzskati izsacīti Kaibel 320a

,

261a

,
312 v. c. garākās epitāfijās. Epikūriešu noliedzošie uzraksti par

dvēseles dzīvi pēc nāves un tās nemirstību tāpat ir atspoguļoti uzrakstos.

Ir skepse par to, kā: &ys xi laxi xdxco (C. I. G. 6442), d y' Iv cpihļii-
voiač xtc. cuaft-fjaic, xsxvov, eoxt (Kaibel 700), bet līdzās tiem ir skaidri

izsacīta doma, kā nāve ir dzīves izbeigšanās. Tā: r)\ielc, 51 Tcdvxss oi

xdxw oaxea, xscppa y£yovaļji£V, dXXo 8' ouse sv (Kaibel 646,

sal. 298); Ix yaia? fJXaaxcov yaia tccxXlv ysyova (75); x£i[xai avaiad-qxoQ

350



toa~£p Xlftoc acSyjpo? (ib. 513); oux t][xyjv, oux eaojx', ou [asXse,

jjiot, 6 xauxa (I. G. XIV, 2190); ztyjyG), coxic, oux f/[xy/V xai lyEVopiyjv,
oux el\il xai ou XuTcoujiai (C. I. G. 6265). Epikūriešu ataraksijas sasnie-

gums ir viņu mierā:

oux fyiYjV, ysvojir/V, t|[avjv, oux stjjic* xoaauxa-

£L 8s xi? ccXXo epiei, 'beoaexai' oux saoptai (Kaibel 11 17a).

Nāves baiļu šais uzrakstos nav; ir skumjas, sevišķi par dzīvi, kas

priekš laika izbeigusies (Kaibel 198):

ou xo 'D'aVEiv dXyavov, c~£p xai Tuaai 7cp6x£txoa,

dXXd Tcplv 7}Xixta; xai yovewv 7cp6x£pov.

351



Dc titulis Graecis sepulcralibus.
K. Straubergs.

Summarium.

(Haec per notas seripsiraus: nomen sepulti = N; patris nomen = P; matris nomen= M;

patriae populive nomen = E; demi Attici nomen = D; declinationis casus: nominati-

vus=l; genetivus—2; dativus =3; accusativus =4; vocativus =5.)

Tituli antiquissimi brevissimi sunt. Solum nomen praebent (N1
,
N2);

raro verbum additur (N
2

el\xi). Serioribus temporibus tituli carmen amplius

fit et plures m modos variat.

Larfeldius titulorum verbis legitimis investigatis nomen mortui m

declinationis casuum seriem discripsit. Hic index etiam omnibus ceteris

lapidibus sepulcralibus aptus est.

1. Nominatīvus (N) m iis titulis legitur, quorum carmen sic fere

describi potest: verbum (Iv&aSs xelxai) +N+P+ cvi proxima cognatione

coniunctus sit + quot annos vixerit + yjxlpe + fteolq xaxayjkmoic. Tam

pieņus et perfectus verborum ambitus non semper legitur; m Boeotia

saepe unum N legitur, praecipue Tanagrae, aut NP2
(Pagis). M raris-

simum est, nec multo saepius 'filius', 'filia', 'mater', 'soror', similia com-

memorantur. Verbum xeijxai, xstxai persaepe occurrit, adverbia, ut evfrdSe,

wSs, nonnunquametiam ipsius loci nomine addito leguntur. Tituli versibus

scripti non raro eum alloquuntur, qui lapidem lecturus est. Consecratio

dis manibus ad eos titulos praecipue convenit, qui dativo utuntur.

2. Genetivus m titulis simplicissimis legitur, N2 aut N2 P 2 aut N2

(sive N2 P 2
) siļJtt. Sepulcri nomen ita commemoratur: N2 x6se afjfxoc aut

N2
sljjll afi\i<x. In Boeotiae lapidibus, praecipue Tanagrae repertis, genetivi

loco dativus scribitur, siet N 3
eijju.

3. Accusativus m paucis dumtaxat monumentissepulcralibus legitur,

quae nunquam fere agnosci possunt nisi verbo xaīPe addito aut

Iv£xa aut simili quodam.

4. Vocativus, uti par est, m eis lapidibus legitur, qui mortuum allo-

quuntur, N6
,

NB P2
xalpe. Muita monumenta regni Bosporani gradum

consanguinitatis addunt. Interdum titulus mortuum inferis dedicat, non-

nunquam sepultus cum hospite praetereunte colloquitur.





5. Dativus m titulis recentioris aetatis legitur, qui extra Graeciam

inveniuntur. Quorum duo genera sunt: uni lapides adnumerandi, qui

Romae, aut m Italia, m Macedonia, m Asiae regionibus septentrionalibus

reperti sunt, alteri ci, qui m Asiae partibus ad meridiem et orientem

solem vergentibus inveniuntur. Primum gēnus sic fere describi potest:

m initio is aut ci enumerantur, qui sepulcrum lapide ornandum cura-

verunt, honoribus eorum aut rebus gestis commemoratis; tum sequuntur:

2) nomen sepulti et cursus honorum, 3) grādus generis, 4) monumenti

exstruendi causa, quod 5) fusius describitur, 6) verbum ('curaverunt').
Alterum gēnus formulas ius sepeliendi spectantes necnon exsecrationes

dirasque praebet. Etiam hi lapides nonnunquammortuum inferis dedicant

aut cum hospite praetereunte colloquuntur.

Siciliae tituli sepultum persaepe inferis dedicant. Tituli carmen c

duabus partibus constat, quarum altera nominativo, altera dativo utitur.

Titulorum genera et aetatis causa, et propter regiones, übi positi

sunt, multum inter se differunt. Soli recentissimi, Romanorum temporibus

scripti, dativo utuntur. Brevissimi veterrimi sunt, tumei, qui m Graecia

septentrionali inveniuntur. Lapides, qui m lonia, m insulis maris Aegaei,

m Asiae oppidis Graecis, m ora Ponti Euxini (cum Caucaso), m maris

Mediterranei ora septentrionali ponebantur, N1 aut N'2
,

N4
,

N5 habent,

tituli Siciliae Nx-fN3
. Epigrammata verbis xeltoci, xEtjxai utuntur; quorum

gēnus primum N1 aut N 2
,

N4
,

raro N3 offert, gēnus alterum (narrativum)
N1 et N5

.
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