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1. Civilizaþia greacã s�a constituit printr�un amestec de populaþii ºi de
culturi care s�au succedat, cel puþin aceasta este imaginea încetãþenitã prin
cercetãrile arheologice din ultimele secole, în mai multe valuri ºi care au intrat
într�o com-plicatã sintezã cu civilizaþiile din Mediterana Orientalã ºi, ulterior,
din întreg spaþiul circummediteraneean1. În unele zone, ea a fost precedatã de
civilizaþia minoicã (numitã astfel dupã Minos, fiul lui Zeus ºi al Europei, rege
legendar al Cretei, considerat unul dintre primii legislatori ai spaþiului grec), ale
cãrei origini ne conduc spre mileniul al III�lea î.e.n. ºi care se va prãbuºi,
probabil în jurul anului 1400 î.e.n., atacatã fiind de triburile rãzboinice care vor
da naºtere unei noi civilizaþii, civilizaþia micenianã, la rândul ei distrusã de
invazia dorienilor, cãtre anul 1200 î.e.n. (aceleaºi populaþii de limbã
indo�europeanã, la începutul secolului al XII�lea — datele stabilite prin
calculele anticilor diferã, de la 1334, la Douris, la 1138, dupã Ephoros2, cea cu
mai mare autoritate fiind a lui Eratos-tene, 1184/83 —, distrugeau, probabil, ºi
Troia3, poate chiar aceea a lui Priam, cea cântatã de Homer în Iliada). În textele
clasice, micenienii sunt numiþi ahei (Ahaioí) ºi unii istorici pãstreazã aceastã
denumire4. La rândul lor, micenienii dispar din istorie spre 1200 î.e.n., valul
succesiv fiind acela al dorienilor, aºezaþi în Peloponez (Mesenia ºi Argolida), în
Creta, în insulele Cyclade ºi în unele zone din sud�estul Asiei Mici (spartanii
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sunt de neam dorian)5.
În aceeaºi perioadã, alte valuri de populaþii indo�europene, vorbind limbi în-

rudite, se stabilesc în alte regiuni ale Greciei: ionienii, aºezaþi în Attica, alungaþi
de dorieni din alte pãrþi ale Greciei continentale ºi care vor sfârºi prin a ocupa o
parte a Asiei Mici care va lua numele de Ionia, printre cetãþile importante fiind
Ephesul ºi Miletul, ºi eolienii în Tesalia ºi Beoþia (Theba cea cu ºapte porþi, ves-
titã prin rãzboiul fratricid descris de Eschil în ªapte contra Thebei ºi de Sophocle
în Antigona).
Mitologia greacã, atât de complicatã, cum se ºtie, încifreazã, desigur, multe

asemenea rãzboaie locale ºi motivaþiile lor religioase, transpunându�le în
imagi-nile foarte vii ale conflictelor ºi alianþelor dintre diverºii zei ºi eroi ai
universului mental arhaic care ne�au fost pãstrate în epopeile homerice, care
vor fi ulterior transcrise în forma lor definitivã probabil în secolul al IV�lea
î.e.n., la cerinþa peisistratizilor, printr�un gest cu o semnificaþie politicã
complexã, dar ºi în imnu-rile atribuite de antici lui Homer, sau în scrierile
datorate lui Hesiod, Pindar ºi altor poeþi vechi.
Perioada ultimelor mari migraþii, care vor fixa definitiv harta etnicã a Greciei

antice, coincide, în bunã mãsurã, cu acele câteva secole din care nu s�au pãstrat
mãrturii scrise, pe care istoricii civilizaþiei greceºti le�au denumit ºi „secolele
întunecate“. Sunt discuþii între istorici cu privire la semnificaþia acestor secole
de întuneric istoric, unii specialiºti fiind de pãrere cã în aceastã perioadã are loc
o revoluþie tãcutã în urma cãreia societatea greacã iese din umbrã cu noi structuri
sociale ºi cu o nouã mentalitate, pregãtitã sã intre în epoca unei istorii cu adevã-
rat politice, în sensul mai complex al termenului, marcatã de instaurarea institu-
þiilor cetãþii stat, pólis, formã de organizare politicã ºi socialã care reflectã atât
de bine trãsãturile spiritului public grec.

2. O privire oarecum indirectã putem, totuºi, arunca asupra acestei epoci întu-
necate cu ajutorul, în special, al textelor homerice6 (ºi, în genere, al celor mai
vechi opere literare care s�au pãstrat), dar ºi cu ajutorul unor cercetãri de
lingvisticã comparatã indo�europeanã.Aceastã cercetare ne va permite sã desci-
frãm sensurile unor noþiuni ºi unor instituþii arhaice, dar ºi sã privim cetatea�stat
greacã (pólis) prin raportare la epoca anterioarã ºi la instituþiile politice ante-
rioare, exerciþiu care nu este lipsit de interes pentru a înþelege mai bine evoluþiile
care au condus la apariþia instituþiilor politice clasice ale lumii greceºti.
Cercetarea vocabularului instituþiilor Greciei arhaice, întreprinsã de Émile

Benveniste cu metodele lingvisticii comparate7, permite o privire înlãuntrul unei
epoci de la care nu s�au pãstrat mãrturii scrise. Un bun exemplu este oferit de
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termenii care desemneazã noþiunea de rege, regalitate: basileús ºi wánaks
(ánax). Primul este mai bine cunoscut din textele clasice, cel de�al doilea apare
în textele scrise în linear B, datând din perioada micenianã (dupã unii istorici8,
micenienii au preluat, probabil, nu numai termenii, dar ºi o anume concepþie des-
pre regalitate din civilizaþia minoicã), reapãrând, însã, ºi la Homer ºi, sporadic,
ulterior (de pildã, într�o inscripþie din, aproximativ, anul 600 î.e.n., scrisã în fri-
giana veche, regele Midas este numit Wánaks, fãrã ca, scrie É. Benveniste9, sã
putem ºti dacã termenul aparþine limbii frigiene sau este preluat din greacã).
S�ar pãrea, însã, cã în civilizaþia micenianã basileús desemna, pur ºi simplu, un
ºef local, spre deosebire de termenul wánaks, specializat în denumirea
deþinãtorului puterii regale10, acesta din urmã apãrând, care apare ºi ca atribut al
unor divini-tãþi, fiind poate, echivalentul funcþiunii sacrale a regelui. În
interpretarea lui Benveniste, la capãtul unei îndelungate evoluþii, termenii se vor
specializa: „wánaks desemneazã realitatea puterii regale; basileús nu mai este
decât un titlu tradiþional care desemneazã ºeful unui génos, dar care nu
corespunde unei suve-ranitãþi teritoriale ºi care poate fi purtat de mai mulþi
indivizi în acelaºi loc (…) Personaj respectat, basileús avea unele prerogative în
adunare, dar exerciþiul puterii revine lui wánaks“11.

3. Acestei abordãri de ordin lingvistic i se adaugã concluziile arheologilor
care au studiat primele civilizaþii de pe solul grec. Grecia clasicã a pãstrat ºi pes-
te secole imaginea unui Minos legislator ºi fondator al civilizaþiei, ceea ce a con-
ferit un prestigiu deosebit culturii cretane. Într�adevãr, o anumitã continuitate
existã între civilizaþia minoicã ºi, prin micenieni, Grecia clasicã ºi nu întâmplã-
tor Platon punea alãturi, în dialogul Legile, pe reprezentanþii culturii politice cre-
tane, spartane ºi, prin strãinul atenian, al unei culturi politice ateniene sublimate
sub semnul ideii. Regele Minos (numele pare sã aibã o semnificaþie religioasã,
aºa cum au presupus unii autori) va fi pentru greci simbolul însuºi al unei rega-
litãþi care îmbinã dimensiunea religioasã ºi pe aceea legislativã într�un spaþiu
ur-ban, dominat de palatul regal.
Creta a cunoscut, cum am arãtat deja, o civilizaþie a palatelor cu mai multe

pe-rioade de manifestare, clasificate de arheologi (începând cu Evans) în cele
trei faze ale Minoicului mijlociu: IA ºi IB (2100 — 1800 î.e.n.), II (!800 —1700
î.e.n.) ºi III (1700 —1600 î.e.n.), când este distrus palatul din Cnossos, urmate
de etapa Minoicului recent, situatã începând cu 1600 î.e.n., când, dupã o perioa-
dã în care Cnossos este reconstruit ºi modelul sãu se extinde ºi la celelalte palate
cretane, Malia, Phaistos, Zakros12, pânã cãtre 1450 î.e.n., datã aproximativã la
care civilizaþia minoicã se prãbuºeºte, fie în urma unei catastrofe naturale — unii
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cercetãtori au crezut cã pot preciza natura acestei catastrofe amintind de erupþia
din insula Thera — Santorini —, fie ca urmare a asaltului unor populaþii venite
de pe continent.
Vreme de mai multe secole, civilizaþia minoicã a dominat spaþiul Mãrii Egee,

instituind o adevãratã, cum s�a spus, „thalassocraþie“13, confiscând în folosul
propriu activitatea comercialã din regiune (mai târziu, grecii vor prelua ideea
unificãrii prin comerþ a spaþiului geopolitic al Mediteranei de la „thalassocraþia“
cretanã), cum se vede ºi din prezenþa Cretei în unele dintre miturile fondatoare
ale culturii greceºti (Dedal ºi Icar, Theseu etc.). Organizarea politicã a palatelor
minoice marcheazã, în raport cu monarhiile orientale, o evidentã deosebire14.
Palatele sunt „adevãrate centre în care se desfãºoarã o vie activitate sub condu-
cerea regilor, dupã reºedinþele toparhilor (conducãtorilor locali — n.m. I.G.) ºi
casele bogaþilor proprietari de pãmânt, din organizarea oraºelor compuse din ca-
se simple, dar confortabile, care dovedesc cã ºi clasele populare puteau duce un
trai relativ fericit ºi puteau participa la viaþa socialã ºi politicã“15. Nici unul din-
tre palate nu e protejat de ziduri de incintã, semn al forþei disuasive a unui pres-
tigiu regal necontestat ºi, probabil, fundamentat ºi pe rolul religios al suvera-
nului, dar ºi pe loialitatea vasalilor ºi, desigur, pe sentimentul de siguranþã dat de
forþa navalã16. Pe de altã parte, sistemul birocratic de gestiune ºi arhivele, pro-
duse atât în hieroglife, cât ºi într�o scriere silabicã încã nedescifratã, „Linearul
A“ (numitã astfel spre deosebire de aºa�numitul „Linear B“ care noteazã o
limbã indo�europeanã, scriere descifratã la începutul anilor ’50 ai secolului
trecut de M. Ventris ºi J. Chadwick), evocã, aºa cum remarcã ºi Michel
Humbert17, orga-nizarea politicã orientalã.

4. Societatea cretanã în epoca palatelor este o societate complexã ºi strati-
ficatã. Sistemul categoriilor sociale, descris de Nicolas Platon (care vorbeºte
despre „clase sociale“), cuprinde „clasa regalã, clasa nobililor — atât de la curtea
regalã, cât ºi din împrejurimi, toparhii ºi mebrii vechilor clanuri ilustre —, clasa
bogaþilor proprietari de pãmânt, clasa artiºtilor ºi a diverselor categorii de meº-
teºugari, aceea a negustorilor ºi a navigatorilor, clasa preoþilor (…), clasa þãra-
nilor ºi a crescãtorilor de animale ºi, cel puþin în ultimele faze, cea a soldaþilor
ºi a bãrbaþilor pregãtiþi pentru marina militarã. În sfârºit, mai existau clasa func-
þionarilor ºi a slujitorilor publici ºi cea a sclavilor“18. În epoca finalã a civilizaþiei
minoice, se remarcã, observã Nicolas Platon, unele schimbãri în organizarea so-
cialã datorate, probabil, „influenþei elementului aheean“19.
Ca ºi în Orient, cu care civilizaþia minoicã întreþine legãturi profunde, este
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probabil cã Minos este garantul unui cod de legi, presupuse de origine divinã. Se
pot face, probabil, anumite paralele cu alte texte orientale; de pildã, codul lui
Hammurabi, care, observã Nicolas Platon, „poartã, în partea superioarã a pietrei
gravate, imaginea zeului încredinþându�i regelui legile sale; de asemenea, cele
Zece porunci pe care Moise le�a primit de la Dumnezeu pe Muntele Sinai“20.
Cu toate acestea, arheologii nu au gãsit, pânã în prezent, niciun asemenea cod de
legi, deºi tradiþia care face din Minos prin excelenþã un rege judecãtor a rãmas
multã vreme foarte vie în cultura greacã, Minos fiind, alãturi de Rhadamanthys
ºi Aiakos, unul dintre cei trei judecãtori ai Infernului în mitologia greacã21.
Amintirea Cretei minoice este, în Grecia clasicã, pãstratã de noþiunea eunomiei
cretane, adicã a „guvernãrii prin legi drepte“22.
Exerciþiul puterii regale a fost pus în paralel de unii autori cu structura arhi-

tectonicã a spaþiului palatului minoic23. Complexul palaþial cuprinde o vastã
agora rectangularã, „loc de reunire popularã, cu vocaþie politicã“24, deschisã pe
douã laturi spre oraº, care indicã faptul cã regele convoacã periodic, probabil,
poporul. Aceastã agora, pe o altã laturã a sa, se deschide spre palat ºi, în fine, pe
cea de�a patra laturã, comunicã (cel puþin în conformitate cu sãpãturile
întreprinse la Malia) cu o largã încãpere aproape subteranã, situatã în opoziþie cu
palatul, ceea ce indicã o anumitã independenþã25, dotatã cu o banchetã circularã,
suge-rând funcþia unei încãperi destinate unui consiliu de guvernare care se
întruneºte cvasipermanent, evocând pritaneul atenian26. Cum scrie Michel
Humbert, „cuplul boulé — agorá, cu totul specific lumii greceºti, apare în
filigran pe fondul încã incert al instituþiilor cretane“27.
În sintezã, cum va remarca ºi H. van Effenterre, regalitatea cretanã nu este o

monarhie28. „De fapt, încã la începutul mileniului al II�lea, puterea e împãrþitã.
Palatul nu e centrul unic al vieþii politice. Popoarele care vor primi influenþa Cre-
tei nu vor uita acest fapt“29.

5. Influenþa civilizaþiei minoice se va transmite epocilor ulterioare prin inter-
mediul micenienilor. Dupã 1450 î.e.n., apar în Grecia continentalã, mai întâi în
Peloponez (Micene, Tirynth), citadelele miceniene în care putem vedea, pânã la
un punct, construcþiile succesoare ale palatelor cretane, preluând într�o anume
mãsurã rolul politic al acestora. Ele nu mai dominã, însã, spaþii vaste, ci teritorii
restrânse, care pot fi apãrate de o garnizoanã relativ restrânsã, gãzduitã de o for-
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29 Michel Humbert, op. cit., p. 14.



tãreaþã situatã pe o acropole ºi întãritã cu ziduri groase („ciclopice“) de apãrare.
Oricine îºi va evoca, cu acest prilej, „Poarta cu lei“ de la Micene sau enormele
ziduri ale Tirynthului. Palatele miceniene sunt diferite, din punctul de vedere al
arhitecturii, de cele minoice, aºa cum aratã arheologii. Ele „se caracterizeazã în
special prin trei elemente ce constituie nucleul central al palatului: un portic cu
douã coloane, un vestibul destul de scurt ºi o mare salã de formã aproape pãtratã
prevãzutã în centrul cu o vatrã circularã încadratã de patru coloane“30. Aceastã
salã (mégaron) are un rol ceremonial foarte important, ca loc al manifestãrii pu-
terii politico�religioase a suveranului. Mormintele consacrate regelui, profuziu-
nea de podoabe de aur folosite cu prilejul ceremoniilor funebre (de pildã, mãºtile
dezgropate la Micene de Schliemann), vorbesc despre o anume abstragere a
funcþiei regale din cotidian. Cu acest prilej, un funcþionar precum lawagetas
(lit. „conducãtorul poporului“) va câºtiga o anume importanþã ºi, pe termen lung,
acest sistem de a delega funcþia militarã unor funcþionari va duce, probabil, la
accentuarea rolului hetairilor, cercului de apropiaþi ai regelui, constituind o
aristocraþie militarã ºi politicã, în acelaºi timp, pe care o putem regãsi descrisã
în epopeile homerice, chiar dacã universul acestora nu este decât amintirea târzie
a unor vremuri de mult apuse. Cum scrie ºi Zoe Petre: „Amintirea pe jumãtate
mitizatã a suveranitãþii rãzboinice a prinþilor din Micene sau Pylos a putut juca
un rol în imaginarul unei epoci «obscure» în care afirmarea de basileiai locale
revendica fãrâme de autoritate de tip palaþial, fãrã a putea reface — nici mãcar
a�ºi aminti — structurile profunde pe care se sprijinã puterea unui wa�na�ka
mi-cenian. S�ar putea foarte bine ca epoca eroicã sã fi fabricat, pornind de la
aceste supravieþuiri fragmentare, nu numai miturile sale de suveranitate, ci ºi o
anumitã imagine a puterii (…)“31.
Societatea micenianã este, cum scrie A. Snodgrass, o „societate complexã ºi

puternic ierarhizatã, în care regii guvernau din înãlþimea citadelelor lor, o socie-
tate caracterizatã printr�un regim elaborat al proprietãþii funciare, un sistem mi-
nuþios de control al producþiei ºi al redevenþelor, o armatã puternicã ºi un sistem
de drumuri, ºi în care specializarea meºteºugurilor era regula“32. Viaþa politicã
în civilizaþia micenianã este dominatã de wánaks (sau, cu altã grafie, wánax),
care este ºi ºeful suprem al armatei. Lui i se subordoneazã lawagétas, care poate
sã joace rolul unui conetabil medieval, ºi basileís, conducãtori locali. Alte func-
þii, probabil militare, sunt desemnate de termenii micenieni korete ºi poroko-
rete33. Telestai ºi hequetai sunt, de asemenea, termeni care par a desemna funcþii
în societatea micenianã34.
Clasele politice sunt determinate, în bunã mãsurã, ºi de relaþiile cu adminis-

traþia palatului, amintind oarecum de sistemul dependenþei feudale. Categoria
marilor proprietari de pãmânt, observã ºi Nicolas Platon, „s�a creat pe o bazã
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Schnapp�Gourbeillon, Paris, Hachette, 1986, p. 16.
33 Nicolas Platon, op. cit., vol. IV, p. 177.
34 Pierre Lévêque, op. cit. , vol. I, p. 92–92.



po-liticã care implica obligaþii, mai ales economice, ºi participarea la apãrare, în
schimbul pãmântului ºi al unor bunuri distribuite de palat“35. Regelui (wánax) îi
sunt subordonate ºi alte categorii sociale: preoþii, funcþionarii, chiar comercianþii.
Însã puterea regelui este limitatã de o formã primitivã de „democraþie“, fiindu�i
asociate un consiliu (un senat, gerousía) care reprezintã interesele categoriilor
superioare ºi o adunare popularã, dêmos�ul, care participã, în forme variate, la
decizia politicã36.
Cãderea civilizaþiei miceniene se va datora, foarte probabil37, pãtrunderii în

valuri succesive a triburilor doriene (dar ºi a altor populaþii din nord38) pe teri-
toriul actual al Greciei. Sunt distruse în mai multe rânduri palatele de la Pylos,
Theba, Micene, Tirynth, distrugeri urmate de reconstrucþii tot mai sumare. Dori-
enilor li se datoreazã, se pare, o parte a moravurilor care vor cuceri mai târziu
întreaga Grecie, acel gen de camaraderie rãzboinicã „ce prelungea în viaþa de
toate zilele camaraderia de pe câmpul de luptã ºi care avea sã degenereze cu
uºurinþã în relaþii sexuale“39, dar ºi egalitarismul pe care societatea spartanã îl va
prelungi pânã în perioada clasicã. Pe de altã parte, influenþei doriene i se alãturã,
în unele zone, aceea a triburilor ioniene. Se afirmã astfel acea „antitezã funda-
mentalã ce va domina istoria Greciei: cea a dorienilor ºi a ionienilor (…) o civili-
zaþie dorianã austerã ºi rigidã ºi o civilizaþie ionianã, amabilã ºi graþioasã, care
se opun, dupã spusele celor din vechime, întocmai ca bãrbatul ºi femeia“40, dând
elenismului forþã ºi complexitate, în acelaºi timp. Treptat, cultura micenianã este
înlocuitã de o alta, caracterizatã printr�o ceramicã decoratã cu motive
geometrice, prin prelucrarea fierului, ºi prin practica incinerãrii cadavrelor41;
urmeazã, între, aproximativ, secolele XII –VIII î.e.n., o perioadã numitã a
„secolelor întunecate“.
A.M. Snodgrass, într-o lucrare consacratã acestui subiect, sintetiza trãsãturile

acestei epoci: „în primul rând o scãdere a populaþiei, (…) în al doilea rând se în-
registreazã declinul sau dispariþia anumitor îndemânãri pur materiale; (…) în al
treilea rând similarele declin sau dispariþie în ce priveºte artele mai elevate, prin-
tre care evidenta dispariþie a scrisului este cea mai izbitoare pentru noi (…); în
al patrulea rând o scãdere a nivelurilor de viaþã ºi poate a cuantumului bogãþiei;
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ci un complex de factori, în care s�ar include acþiunea aºa�numitelor „popoare ale mãrii“, care ar fi
determinat o prãbuºire economicã în întreg bazinul oriental al Mãrii Egee, aceasta fiind urmatã de conflicte
locale ºi de de-cãderea culturalã. Existã, susþine Chamoux, dovezi arheologice cã metalurgia fierului ºi
incinerarea mor-þilor ar preceda invazia dorianã. Sosirea dorienilor nu ar fi fãcut altceva decât sã grãbeascã
sfârºitul. Civilizaþia îºi va recãpãta strãlucirea abia atunci când comerþul ºi legãturile cu Orientul ale grecilor
vor fi reluate, în seco-lul al IX–lea. V. ºi François Chamoux, Civilizaþia greacã, Bucureºti, Editura Meridiane,
1985, vol. I, p. 37–38.

38 Pierre Cabanes, loc. cit.; mai degrabã decât cuceriri violente, aceste infiltrãri treptate ale unor populaþii
din nord, înrudite cu dorienii, s�ar reflecta în mitul întoarcerii heraclizilor în Peloponez (cf. ºi Nicolas Platon,
op. cit., p. 239 sq.).

39 Pierre Lévêque, op. cit., vol. I, p. 129.
40 Op. cit., p. 131
41 Cu privire la unele rezerve faþã de imaginea tradiþional acceptatã a prãbuºirii civilizaþiei miceniene, v.



în al cincilea rând o rupere generalã a contactelor comerciale ºi de altã naturã cu
majoritatea populaþiilor din afara arealului egeean ºi chiar cu unele dinlãuntrul
sãu“42. Se adaugã, în viziunea unor cercetãtori, ºi „accentuarea lipsei de securi-
tate“43. Evident, între aceste caracteristici ale perioadei amintite, absenþa oricã-
ror documente scrise constituie pentru specialist o mare problemã în privinþa re-
constituirii conþinutului spiritual, a viziunii despre lume a oamenilor din acele
timpuri. Se poate încerca doar o reconstrucþie indirectã, utilizând referinþe ulte-
rioare44, având în vedere ºi o anume remanenþã în cultura oralã a tradiþiilor ºi
obiceiurilor. O anume idee despre veacurile care lipsesc, în sensul menþionat mai
înainte, din istoria Greciei, ne putem face prin recursul la mai mulþi autori ai
epocii arhaice, între care esenþial este recursul la Homer.

6. Iliada ºiOdiseea, cele douã epopei atribuite legendarului aed Homer, ne oferã
un tablou viu al unei epoci incerte, cumulând trãsãturi ale epocii miceniene ºi, foarte
probabil, ale amintitelor „secole întunecate“. Lucrul este explicabil, dacã avem în
vedere faptul cã textul epopeilor homerice va fi fixat în scris foarte târziu ºi cã, deci,
multã vreme, ele au circulat în formã oralã, transformându�se mereu ºi adap-
tându�se mediilor în care erau recitate (cântate), dupã legile folclorului. Ca un
fluviu în drumul sãu spre mare, ele au adunat de�a lungul mai multor secole o serie
de re-ferinþe concrete la realitãþi sociale schimbãtoare, chiar dacã au descris în
imagini nemuritoare aspectele eterne ale sufletului uman45. Prin urmare, putem
cerceta textul homeric ºi din perspectiva referinþelor la o anume formã de
organizare so-cialã, ceea ce s�a numit uneori „democraþia militarã“ a lumii lui
Homer, cu condiþia de a renunþa la încercarea de a situa istoric cu preci-zie aceastã
lume într�o epocã anume, din motivele enunþate anterior. Chiar dacã lumea lui
Homer este o lume pe jumãtate imaginarã46 (prin numeroasele anacronisme
cuprinse în textul celor douã epopei, aºa cum s�a arãtat de cãtre cercetãtori), putem
înainta totuºi pe terenul anali-zei unor fenomene ca regalitatea homericã ºi chiar e
necesar acest lucru, deoarece Iliada ºiOdiseea, „texte fundamentale pe care copilul
învaþã sã citeascã ºi adoles-centul sã gândeascã“47, cum scrie Pierre Leveque, au un
loc cu totul aparte în cul-tura greacã. Într�un anume sens, pe universalismul (în
spaþiul grec) al celor douã epopei s�a sprijinit de�a lungul secolelor un anume
sentiment al unitãþii naþionale greceºti, cu toate cã în planul istoriei politice aceastã
unitate nu s�a înfãptuit, de fapt, niciodatã. Pãstrând cu o anume gelozie
particularismul cetãþilor lor, poate ºi datoritã ideii cã „orice poartã un nume trebuie
sã fie o entitate sau sã aibã o existenþã inde-pendentã“48 (cum observa cu fineþe
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matopol, Bucureºti, Editura Meridiane, 1994, p. 2021.
43 A.M. Snodgrass, op. cit., p. 21.
44 În legãturã cu aceastã chestiune, v. ºi observaþiile lui A.M. Snodgrass, în op. cit., p. 21–47.
45 V. ºi Zoe Petre, op. cit., p. 38 sq.
46 V. ºi M.I. Finley, Lumea lui Odiseu, traducere în limba românã de Liliana ºi D.M. Pippidi, Bucureºti,

Editura ªtiinþificã, 1968.
47 Pierre Lévêque, op. cit., vol. I, p. 144.
48 John Stuart Mill, apud M.I. Finley, Uzul ºi abuzul de istorie. De la miturile grecilor la Lévi�Strauss,

trecutul viu ºi prezentul iluminat, traducere de Vivia Sãndulescu, Editura Arc, 2002, cap. „Vechii greci ºi naþiu-
nea lor“, p. 165.

49 În legãturã cu acest subiect, v. ºi comentariile ºi obiecþiile lui M.I. Finley din lucrarea amintitã în nota
anterioarã, p. 167–169.



John Stuart Mill), grecii trãiau ideea unitãþii lor mai ales în domeniul religiei ºi în
acela al culturii, în genere, constituind ceea ce Meinecke numea o Kulturnation49.
Prin urmare, cercetând „regalitatea homericã“ cercetãm nu numai reminis-

cenþe ale unor vremuri istorice, dar ºi oglindirea în imaginarul colectiv grec a
unor dimensiuni fundamentale ale vieþii politice, ideile de autoritate tradiþionalã,
de legitimitate, de prestigiu, de onoare, de existenþã eroicã º.a.m.d., cu alte cu-
vinte unele aspecte esenþiale ale ideologiei (pre)politice în epoca arhaicã50, ideo-
logie care va servi de multe ori ca termen de comparaþie (uneori criticã) pentru
epoci mai noi.
Ideologia regalitãþii de tip homeric presupune preluarea unor elemente din

civilizaþia micenianã, dar ºi reinterpretarea lor într�un context nou. Basileul ho-
meric trãieºte într�un mediu care aduce aminte într�o bunã mãsurã arheologia
cetãþilor miceniene, îºi asumã titlul de wánax ºi privilegiile reflectate în noþiunea
specificã de témenos, adicã domeniul rezervat al conducãtorului, dar ºi partea de
prestigiu ºi de onoare desemnatã în epopeile homerice cu termenul géras51. Între
cele douã noþiuni, conexe, e o diferenþã evidentã, aºa cum reiese ºi dintr�un
pasaj al cântului al XI�lea al Odiseei care relateazã rãspunsul mamei lui Ulise
la între-bãrile acestuia: „Mãrirea (géras) ta n�o are încã nimeni/ Iar Telemah îþi
catã de moºie52“.
Aºadar, în viziune homericã basileús se caracterizeazã printr�o situaþie de

ex-cepþie, sintetizatã în noþiunea de géras, care implicã o anume prioritate, de
pildã la împãrþirea prãzilor de rãzboi. Aºa cum aratã Benveniste53, în jurul
acestui géras se desfãºoarã, de altfel, întreg cântul I al Iliadei, deoarece
rãpindu�i�o pe Briseis lui Ahile, Agamemnon îl priveazã pe acesta de géras
(Ahile este, în urma acestui abuz, agérastos). Nu existã pentru eroul homeric
afront mai sensibil, cu atât mai mult cu cât géras pare a fi, în mentalitatea
arhaicã, partea cea mai perso-nalã a onoarei care i se dã unui conducãtor,
materializatã, desigur, ºi în recom-pensa materialã, spre deosebire de mai
abstracta noþiune de timé, ca recunoaºtere a locului conducãtor în societate, în
genere54. Cum vom vedea, noþiunea de timé îºi va modifica, într�o mãsurã,
sensul prin generalizare ºi va deveni, în pólis a vârstei clasice, una dintre
noþiunile esenþiale ale universului moral ºi politic grec.
Puterea unui basileús homeric este datã de neamul (génos) din care se trage

(ºi care poate adesea invoca drept întemeietor un zeu sau o zeiþã55), dar ºi de
avuþia proprie ºi de numãrul supuºilor. În lumea lui Homer, însã, conflictele nu
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d’Homère à Eschyle, Paris, Seuil, 1984; O. Murray, Early Greece, Glasgow, Fontana, 1980, F. de Polignac, La
Naissance de la cité grecque, Paris, La Découverte, 1984, A. Snodgrass, Archaic Greece (v. ºi traducerea în
limba francezã, deja amintitã, cu titlul La Grèce archaïque. Le temps des apprentissages) etc.

51 Cu privire la acest termen, v. ºi Émile Benveniste, op. cit., p. 43 sq.
52 Homer, Odiseea, traducere de G. Murnu, Bucureºti, Editura Univers, 1979, p. 261.
53 Émile Benveniste, op. cit., p. 45.
54 V. ºi Émile Benveniste, op. cit., p. 50 sq.
55 O anume ierarhie pare a funcþiona ºi în privinþa ascendenþei sacre: dovadã, Apollon îi insuflã cu acest

argument încredere lui Eneas în lupta cu Ahile: „(…) Tu ai mamã pe fiica lui Zeus/ Pe Afrodita, iar el e nãscut
de o zeiþã mai micã, /Una e fiica lui Zeus ºi a lui moº Nereus cealaltã“ (Thetys, adicã); v. Homer, Iliada, tradu-
cerea lui G. Murnu, Bucureºti, Editura Univers, 1985, p. 433.



sunt rare ºi autoritatea unui basileús este periodic contestatã fie de unii supuºi
mai rebeli, fie de alþi basilei. De aceea, un basileús este vãzut în societatea des-
crisã de Homer mai degrabã ca „un primus inter pares, a cãrui autoritate este
permanent contestatã de ceilalþi basilei56“. Un basileús îºi reafirmã, bineînþeles,
autoritatea ºi rangul prin luptã57, dar ºi prin alte mijloace, de pildã, ca Nestor,
prin înþelepciune, doveditã de cele mai multe ori cu prilejul sfaturilor convocate
de conducãtor sau cu prilejul adunãrilor publice. Cum vedem în epopeile home-
rice, dezbaterile în asemenea sfaturi între fruntaºi sunt destul de aprinse, ºi con-
ducãtorul suprem, basileútatos, va þine seama de pãrerea cea mai înþeleaptã (fãrã,
însã, a fi în vreun fel obligat la aceasta).
În aceastã lume, onoarea (timé) este, desigur, bunul cel mai de preþ ºi idea-

lul eroic al nobilului grec este de a câºtiga preþuirea tuturor prin competiþie
(agôn58), fie la rãzboi, fie, în vreme de pace, disputând premiile unor întreceri
sau vorbind ºi comportându�se cu înþelepciune în spaþiul public, unde i se va
recunoaºte superioritatea prin calificativul áristos ºi unde aceastã recunoaºtere
ia forma gloriei (kleos). Însã onoarea ºi recunoaºterea publicã trebuie, în
mentalitatea eroilor lui Homer, sã fie rezultatul firesc al unei superioritãþi (areté,
termen complex care înseamnã în acelaºi timp „superioritate“, „valoare“, „virtute
moralã“) sancþionate de divinitate, al unei excelenþe în raport cu ceilalþi59.
Societatea homericã e, evident, stratificatã ºi existã o mare distanþã între frun-

taºi ºi oamenii de rând, care sunt cuprinºi în noþiunile dêmos sau laós, termeni
nu întrutotul echivalenþi în vocabularul epocii arhaice, deºi se traduc ambii
prin „popor“. De fapt, cum noteazã É. Benveniste, dêmos (poate un termen mai
recent decât laós60) este o noþiune cu caracter teritorial ºi politic, desemnând în
acelaºi timp o parte a teritoriului, dar ºi populaþia care trãieºte pe acest terito-
riu61, deosebindu�se, totodatã, de éthnos, care indicã o legãturã de consangvi-
nitate62. Pe de altã parte, laós este termenul care exprimã „relaþia personalã a
unui grup de oameni cu un ºef“63. În limbaj homeric, laós desemneazã poporul
înarmat64. În acest context, expresia metaforicã poimèn laôn („pãstorul popo-
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56 Zoe Petre, Societatea greacã arhaicã ºi clasicã, Bucureºti, Editura Universitãþii Bucureºti, 1994, p. 12.
57 V. ºi Évelyne Scheid�Tissinier, L’homme grec aux origines de la cité, Paris, Armand Colin, 1999, cap.

II, 2, „Les enjeux de la guerre“, p. 42 sq. De asemenea, Stela Petecel, Agonistica în viaþa spiritualã a cetãþii
antice, Bucureºti, Editura Meridiane, 2002.

58 Ecourile acestei filosofii de viaþã sub semnul agonisticii se prelungesc ºi în tragedia clasicã greacã; cf.
ºi Christophe Cusset, Tragedia greacã, traducere în limba românã de Bogdan Geangalãu, Iaºi, Institutul Euro-
pean, 1999, p. 31.

59 Stela Petecel, op. cit., p. 49–53. V., de asemenea, lucrarea clasicã a lui W. Jaeger, Paideia. La formation
de l’homme grec, traducere în limba francezã de André ºi Simonne Devyver, Paris, Gallimard, coll. Tel, 1988,
p. 27 sq.

60 É. Benveniste, op. cit., p. 94.
61 É. Benveniste, op. cit., p. 90.
62 Ibidem.
63 Ibid.
64 Ibid.
65 De remarcat este faptul cã în dialogul platonician Omul politic (în special 266e ºi 275d) întâlnim remi-

niscenþa metaforei homerice a regalitãþii ca pastoraþie, care lasã loc, dupã 275d, ideii de „îngrijire“; v. ºi co-
mentariul din n. 161 la Platon, Le Politique, présentation et traduction par Luc Brisson et Jean�François Pra-
deau, Paris, GF Flammarion, 2003, p. 235.

66 Zoe Petre, op. cit., p. 15.



rului“) este recurentã în Iliada ºi în Odiseea, desemnând un personaj regal65.
Între basileús ºi dêmos nu existã o relaþie de supunere necondiþionatã66 ºi

comportamentul politic al fiecãrei pãrþi a acestei relaþii este influenþat de com-
portamentul celeilalte. E drept, însã, cã în genere dêmos�ul primeºte cu
supunere actele mai marilor sãi, care se presupune a fi inspiraþi de voinþa zeilor.
Aceastã contingenþã cu lumea sacrului explicã ºi marile deosebiri între
aristocraþia ar-haicã (hoi áristoi, „cei superiori“, cuvântul grec este superlativul
de la agathós67) ºi poporul de rând (hoi kákoi, termen depreciativ, care s�ar
putea traduce ºi prin „cei proºti“, cum se vorbeºte ºi în textele medievale
de „prostime“ sau, în Franþa vechiului regim, despre „les gueux“68). Hoi áristoi
clameazã în favoarea lor un drept natural69, exprimat în noþiunea de areté,
traductibilã prin „excelenþã“, „va-loare“. Eugéneia, naºterea aleasã, le conferã,
totodatã, susþin ei, o superioritate individualã faþã de omul de rând70 (dusgenés),
exprimatã în textele clasice, cum am vãzut, prin termenul areté. De altfel, în
aceastã prea mare distanþã între cla-sele sociale trebuie cãutatã, desigur,
explicaþia unor conflicte care se vor mani-festa ulterior în cetatea greacã ºi al
cãror ecou se întâlneºte des în scrierile de filosofie politicã.

7. Urmare a acestor conflicte sociale, apare, cãtre sfârºitul „epocii întunecate“,
o schimbare de mentalitate care transpare în epopeile homerice, dar ºi în alte
opere literare ale perioadei vechi, de pildã în scrierile lui Hesiod. Aceastã schim-
bare de mentalitate indicã o dezagregare normelor ºi valorilor societãþii arhaice,
alãturi de transformãri economice ºi sociale care vor conduce cãtre o nouã formã
de organizare politicã numitã de greci pólis.
Societatea arhaicã se gãseºte, în aceastã perioadã, într�o crizã pricinuitã de

conflictul care opune clasa superioarã celei inferioare în societatea arhaicã. Cla-
sa superioarã (hoi áristoi) a elaborat de�a lungul mai multor secole, cum am vã-
zut deja, o ideologie a omului eroic, îndreptãþit la conducerea societãþii ºi la prio-
ritatea distribuþiei resurselor economiei arhaice (temã transpusã în Iliada, cum
am vãzut, sub forma disputei care opune superioritatea conducãtorului suprem
— wánax—,Agamemnon, ºi partea de prestigiu ºi de bunuri materiale rezervatã
unui basileús a cãrui existenþã rezumã însuºi ethos�ul eroic, Ahile). Dezvoltarea
punctului de vedere aristocratic coincide, probabil, cu schimbarea raportului de
forþe dintre conducãtorul suprem, wánax�ul cu origini în lumea micenianã, ºi
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o funcþie nu numai depreciativã, dar ºi adversativã, ºi se poate traduce, de asemenea, prin „cei rãi“, ca într�un
fragment din Theognis în care hoi kákoi (de fapt, cãpeteniile lor) sunt învinuiþi de a „corupe poporul, urmând
legea violenþei“ ºi ni se spune cã ei „consfinþesc dreptul nedreptãþii pentru a trage foloase ºi a dobândi pentru
ei puterea“ (apud Zoe Petre, op. cit., p. 48). Dêmos�ul, la rândul sãu, în aceeaºi confruntare a apelativelor, îi
va numi pe cei bogaþi hoi paheis, „cei graºi“ (Herodot, VI, 91, apud Zoe Petre, loc. cit.).

69 Plecând ºi de la ideea cã „aºa cum dintr�un om se naºte un om ºi dintr�o fiarã o fiarã, tot aºa dintr�un
om nobil se naºte un om nobil (ex agathôn agathón)“, aºa cum o rezumã Aristotel în Politica, I, 1255 b 3, va
apãrea ºi doctrina „dreptului natural“ (v. ºi Leo Strauss, Natural Right and History, Chicago, Chicago Univer-
sity Press, 1953) cu care se vor confrunta ºi stoicii.

70 V. ºi Zoe Petre, op. cit., cap. „Aristocraþia epocii arhaice“, p. 22 sq.



hetairii (adicã tovarãºii) acestuia, probabil cei care aparþin ºi „sfatului bãtrâni-
lor“, ale cãror interese par a se despãrþi, cu vremea, de acelea ale ºefului lor. Cum
scriu J.B. Bury ºi Russell Meiggs, „când nu au mai existat resursele necesare
menþinerii organizãrii palatului în stil micenian, diferenþa substanþialã dintre
rege ºi nobilii sãi trebuie sã se fi redus considerabil. Rezultatul inevitabil a fost
probabil o slãbire treptatã a poziþiei regelui ºi transferul puterii lui cãtre no-
bilime. Nobilii au înþeles cã este mai înþelept sã conducã împreunã decât sã se
lupte între ei pentru prestigiul apus al unei monarhii decãzute, iar spre sfârºitul
secolului al IX�lea majoritatea statelor greceºti erau conduse de aristocraþii a
cãror poziþie se baza pe naºtere ºi pe proprietatea asupra pãmântului. Ele con-
duceau prin intermediul unor magistraþi aleºi care rãspundeau în faþa unui con-
siliu al aristocraþiei“71. Se trece, aºadar, de la genul de monarhie arhaicã prin ca-
re se caracterizeazã societatea homericã (cu precãdere în Iliada) la o societate
aristocraticã72. Pe mãsurã, probabil, ce hetairii conducãtorului (wánax sau
basileús) acumuleazã pãmânturi ºi privilegii, poziþia lor socialã devine tot mai
importantã ºi ei se pot numi, în mod justificat, la rândul lor basilei. Avantajul lor,
însã, este acela de a�ºi gândi ºi promova interesele în termeni de clasã ºi, în
acest fel, ei vor transforma regalitatea arhaicã într�un detaliu oarecum simbolic
al structurii politice, ca în cazul Spartei.
Însã aceeaºi solidaritate de castã sau de clasã va conduce ºi la accentuarea

distanþei sociale faþã de clasa de jos, cum se vede ºi în opera lui Hesiod. ÎnMunci
ºi zile, poetul theban exprimã opinia acestora din urmã faþã de insolenþa cu
care „cei de sus“ îºi impun punctul de vedere, inclusiv prin administrarea justi-
þiei în folosul propriu, în vreme ce poporul de jos este silit „sã ispãºeascã pãca-
tele regilor, care, cu gânduri rele, pricina sucesc ºi dau hotãrâri necinstite“73.
Apare tot mai insistent, acum, ideea cã starea socialã ºi bogãþia sunt de douã fe-
luri, câºtigate pe drept, prin voinþã divinã, dar ºi pe nedrept, prin jaf ºi nedreptate74.
Schimbãri de ordin economic întovãrãºesc evoluþiile sociale. Economia so-

cietãþii homerice se bizuie în primul rând pe gospodãria familialã extinsã (oíkos).
Aceasta era „centrul în jurul cãruia se organiza viaþa, de la care proveneau nu nu-
mai satisfacerea nevoilor materiale, inclusiv siguranþa personalã, dar ºi normele
ºi valorile etice, datoriile, obligaþiile ºi rãspunderile, relaþiile sociale ºi rapor-
turile cu zeii“75. Existenþa unui oíkos presupune, însã, o anume suprafaþã de pã-
mânt ºi, întrucât principalul mod de utilizare a acestuia este pãºunatul, întinderea
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71. J.B. Bury, Russell Meiggs, op. cit., p. 63–64. E cunoscutã, de pildã, scena, naratã de Homer în Iliada,

a administrãrii justiþiei, o secvenþã din panoramica dscriere a scutului lui Ahile (c. XVIII, 497 sq., în versiunea
lui G. Murnu, 485 sq.), unde, în rolul judecãtorului (hístor) nu e basileul, ci unul dintre „bãtrânii“ din sfatul
acestuia (v. ºi interpretarea pasajului în M. Gagarin, „Early Greek Law“, în vol. Michael Gagarin, David Cohen
(eds.), The Cambridge Companion to Ancient Greek Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p.
84).

72. Anumite diferenþe între Iliada ºi Odiseea par a reflecta ºi acest gen de evoluþie socialã ºi politicã în
lumea arhaicã greacã (v. ºi Pierre Lévêque, op. cit., vol. I, p. 158–159).

73. Hesiod, Munci ºi zile, traducere în limba românã de ªtefan Bezdechi, Bucureºti, Editura ºtiinþificã,
1957, p. 55.

74. Op. cit., p. 57: „Nu�þi face�avere din jafuri, cea datã de zei e mai bunã“.
75. M.I. Finley, Lumea lui Odiseu, p. 79.



suprafeþei de pãmânt este vitalã pentru prosperitatea unei gospodãrii. Dar solul
Greciei este stâncos, apele curgãtoare sunt rare ºi, fãrã îndoialã, conflictele le-
gate de pãmânt au devenit frecvente, conflicte rezolvate nu o datã prin rãzboaie
locale, care duc la necesitatea grupãrii gospodãriilor în comunitãþi mai mari ºi,
în cele din urmã, la apariþia cetãþilor�pólis.
Deºi comerþul nu intrã în sfera de preocupãri a clasei superioare, fiind consi-

derat mai degrabã o ocupaþie vulgarã, schimburile economice se practicã cu un
dublu scop. Pe de o parte, pentru procurarea unor metale (fier, aramã) sau bunuri
pe care nu le produce economia arhaicã. De cele mai multe ori, acestea provin
din Asia. Pe de altã parte, nobilii practicã un permanent schimb de daruri care
aduce aminte de potlatch sau de kula, descrise de antropologi76. Strãinul de
neam bun, de pildã, este primit în ospeþie ºi, la plecare, primeºte din partea stã-
pânului casei un dar de preþ77. Darul avea, în primul rând, o semnificaþie sim-
bolicã ºi relaþia care se stabileºte între cel care dãruieºte ºi cel care primeºte da-
rul apare ºi ca o promisiune de alianþã, ca un semn al unor obligaþii reciproce.
Criza în care se aflã societatea arhaicã va lua forme tot mai radicale de con-

testare a privilegiilor clasei superioare în numele unui concept al dreptãþii care
îmbinã o dimensiune religioasã ºi una de gândire politico�juridicã78, derivat în
mentalitatea arhaicã din ideea unei ordini cosmice79 fãrã de care lumea s�ar
reîn-toarce în haosul iniþial. În cultura arhaicã, sfera ideii de dreptate este
delimitatã prin referinþa la douã noþiuni fundamentale, thémis ºi díke. Thémis,
care derivã, ca ºi dorianul thesmós80, din rãdãcina indo�europeanã care
desemneazã noþiunea de „fundament“, „temelie“. Aºadar, mentalitatea arhaicã
recunoaºte rolul fonda-tor al ordinii juridice în raport cu comunitatea politicã.
De aici derivã ºi sensul lui thémis ca „drept familial“, opus lui díke, care are
sensul de „drept cutumiar“, cu aplicare interfamilialã81. Înrãdãcinatã în ordinea
cosmicã, thémis are o evi-dentã dimensiune religioasã ºi este administratã de
basileús. În epopeea home-ricã, aºa cum scrie ºi É. Benveniste, „prin thémis se
înþelege prescripþia care fixeazã drepturile ºi îndatoririle fiecãruia sub autoritatea
ºefului génos�ului, fie în viaþa de fiecare zi înlãuntrul casei, fie în împrejurãri
excepþionale: alianþã, cã-sãtorie, luptã“82. De asemenea, „pluralul thémistes indicã
ansamblul prescripþiilor, cod de inspiraþie divinã, legi nescrise, culegere de
apoftegme, de preziceri ale oracolelor, care fixeazã în conºtiinþa judecãtorului
(în cazul de faþã, a ºefului fa-miliei) comportamentul adecvat ori de câte ori
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76 În legãturã cu cele douã genuri de schimburi economice, v. ºi observaþiile lui A. Snodgrass: A.

Snodgrass, op. cit., p.112 sq.
77 V., de exemplu, Odiseea, I, 311 sq.
78 V., în legãturã cu acest subiect, ºi Louis Gernet, „Droit et prédroit en Grèce ancienne“, în vol. Louis

Gernet, Droit et institutions en Grèce antique, Paris, Flammarion, coll. Champ historique, 1982, p. 7–119.
79 É. Benveniste, op. cit., p. 100–101.
80 Termen care apare, de pildã, în cuvântul compus thesmothétes, „legiuitor“, fondator al ordinei juridice

într�o cetate.
81 É. Benveniste, op. cit., p. 102.
82 Ibidem, p. 103.
83 Ibidem.
84 Cf. É. Benveniste, op. cit., p. 104.



ordinea génos�ului este în joc“83.
Odiseea conþine un pasaj84 în care apar ambii termeni la care se raporteazã

ideea de justiþie în mentalitatea arhaicã greacã, thémis ºi díke; este pasajul în care
porcarul Eumeu îi spune lui Ulise, ascuns sub înfãþiºarea unui oaspete care cere
adãpost: „Dreptatea divinã (thémis) nu�mi dã voie sã nesocotesc cererea de adã-
post a unui oaspete, chiar cel mai nenorocit: cãci Zeus este cel care îi trimite (în
ospeþie) pe strãini“; ºi Eumeu adaogã: „Nu pot sã�þi dau decât un ajutor
neînsem-nat, dar þi�l dau din inimã; cãci aceasta este partea (díke) sclavilor
(locul lor în ordinea socialã), mereu cu teama prepotenþei unui nou stãpân“85.
Prin urmare, dacã thémis indicã dimensiunea religioasã, avându�ºi fundamentul
în justiþia di-vinã ºi în ordinea cosmicã, a dreptãþii, díke se fundamenteazã pe
reprezentarea tradiþiei, a cutumei86 ºi originea ei se poate regãsi în modul arhaic
de a rezolva disputele intercomunitare prin arbitrajul unui judecãtor
(dikas�pólos), iniþial acesta fiind chiar basileús, care va lua hotãrâri drepte (în
Odiseea întâlnim ter-menul eu�dikía). Popoarele barbare nu cunosc, în viziunea
(cam ºovinã) a gre-cilor, acest mod de convieþuire care se întemeiazã pe
justiþie87.
Un aspect al acestui mod de a administra justiþia, nu în întregime desprins de

universul religiei, în perioada arhaicã este ºi folosirea frecventã a unor proceduri
în sprijinul deciziei judiciare cu caracter magic�religios ca, de pildã,
jurãmintele. Jurãmintele sunt utilizate în douã moduri, fie i se cere de cãtre
judecãtor unei pãrþi (sau ambelor) sã jure, fie una dintre pãrþi o provoacã pe
cealaltã sã jure cã spune adevãrul88. În general, acela care ºtie cã nu are dreptate
se fereºte sã jure, ca sã nu�ºi atragã mânia divinitãþilor care protejeazã dreptatea
(unele aspecte ale justiþiei sunt, de altfel, personificate la greci: Díke, Némesis,
Erinyile).

8. Schimbarea raportului între thémis ºi díke, în favoarea unei concepþii mai
hotãrât comunitare (politice) a justiþiei, poate fi pusã în relaþie cu trecerea de la
tipul de organizare socialã arhaic la noua formã de comunitate care este ceta-
tea�pólis greacã. O reprezentare mitologicã se pãstreazã în tragedia clasicã. Pe
de o parte, în confruntarea între cele douã concepþii asupra dreptului care apare
în Antigona, atunci când eroina lui Sophocles pronunþã aceste cuvinte în faþa lui
Kreon: „Nu credeam cã edictul tãu ar putea da unui muritor dreptul de a încãlca
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85 Homer, Odiseea, XIV, 53 sq. (traducere liberã).
86 Eric A. Havelock consacrã o parte importantã a scrierii sale The Greek Concept of Justice from Its

Shadow in Homer to Its Substance in Plato (Cambridge, Mass., Harvard University Press) originii acestei noþi-
uni în mentalitatea tradiþionalã; cf. ºi traducerea în limba italianã, EricA. Havelock, Diké. La nascita della cos-
cienza, Roma�Bari, Laterza, 2a edizione, 2003. În legãturã cu acest subiect, v. ºi studiul lui M. Gagarin, „Early
Greek Law“, în vol. citat Michael Gagarin, David Cohen (eds.), The Cambridge Companion to Ancient Greek
Law, p. 82–94.

87 Cf., de pildã, Odiseea, IX, 215.
88 M. Gagarin, op. cit., p. 86–90. De altfel, procedura judiciarã a jurãmântului e comunã, cum observã

Gagarin, multor societãþi arhaice (Babilon, de pildã) sau tradiþionale (Europa medievalã).
89 Sophocles, Antigóne, 453 sq., traducere de Paul Masqueray, în Sophocle,Œuvres, tome I, Paris, Société

d’édition „Belles lettres“, 1922, p. 94. Ideea legilor divine se regãseºte în Oedípous túrannos, 865 sq.



hotãrãrile dreptãþii divine, care n�au fost niciodate scrise ºi care sunt nepieri-
toare“89. Cu alte cuvinte, obligaþiile faþã de justiþia care se întemeiazã pe voinþa
zeilor, thémis, trebuie sã treacã înaintea acelora dictate de dreptul cutumiar, díke,
în cazul în speþã obligaþia surorii de a�ºi înmormânta fratele conform obiceiului
strãvechi va trece înaintea obligaþiei de a asculta de voinþa conducãtorului ce-
tãþii. Prima þine de dreptatea divinã, cealaltã de dreptul cetãþii, de obligaþiile care
rezultã din respectul unei ierarhii politice. Pusã în situaþia de a opta între acestea,
Antigona proclamã superioritatea legii divine. Kreon, la rândul sãu, revendicã
ascultarea care i se datoreazã în numele unui concept propriu�zis politic al
justiþiei. Mai mult, el vede în invocarea unui alt drept de cãtre Antigona o
încercare de a i se submina autoritatea: „Atâta vreme cât voi trãi, nu va porunci
aici o femeie“90.
Aceeaºi confruntare între cele douã concepþii asupra dreptului este cheia

înþelegerii sensurilor filosofice ale trilogiei Oresteia a lui Eschil (reprezentatã în
anul 458 î.e.n.) ºi ea devine explicitã în ultima tragedie, în ordinea acþiunii, Eu-
menidele. Apollon, care îndemnase printr�un oracol pe Oreste sã�ºi rãzbune
tatãl, pe Agamemnon, promite o judecatã dreaptã în locul rãzbunãrii cerute de
zeiþele Erinyii (personificare a principiului rãzbunãrii înþeleasã în modul
tradiþiei, ca o datorie faþã de cei de acelaºi neam). Disputa ia, deci, un caracter
juridic ºi se des-fãºoarã în faþa unui tribunal divin condus de zeiþa Athena (la
care, însã, sunt aso-ciaþi ºi locuitorii cetãþii Atena), unde se prezintã pe rând
ambele teze în cazul u-nei crime de vãrsare de sânge91. Erinyiile (prin vocea
corifeului) pledeazã în nu-mele dreptului tradiþional, care considerã matricidul
drept crimã majorã. Apollon va replica, în spiritul unei viziuni mai recente
(probabil, ºi sub influenþa sofisti-cii, atunci la modã), cã mama nu are un rol în
concepþia copilului, care este, prin urmare, rudã de sânge doar cu tatãl, în cazul
în speþã Oreste fiind þinut sã�ºi rãz-bune doar tatãl, pe Agamemnon, chiar
împotriva propriei mame, Klytaimnestra.
Putem spune, aºadar, cã în tragedia lui Eschil se confruntã douã filosofii

juridice92, una în spiritul unei tradiþii arhaice, cealaltã mai recentã, prefigurând
ideea de justiþie pe care se va întemeia ºi ordinea socialã în pólis.

*
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90 Ibidem, v. 525: emoû dè zôntos ouk árhei guné.
91 Eschil, Eum., 681–682.
92 În legãturã cu acest subiect, v. ºi Danielle Allen, „Greek Tragedy and Law“, în vol. citat Michael

Gagarin, David Cohen (eds.), Ancient Greek Law; de asemenea Eric A. Havelock, Dike. La nascita della
coscienza, ed. cit., cap. „La giustizia di Eschilo“.

93 V. ºi Zoe Petre, Cetatea greacã, cap. „În loc de introducere: spectacolul cetãþii“. De asemenea, între
scrierile consacrate acestui subiect: alãturi de lucrarea clasicã a lui Glotz, La cité grecque, Paris, Albin Michel,
1928, J.M. Bertrand, Cités et royaumes du monde grec: espace et politique, Paris, Hachette, 1992, H. van
Effenterre, La cité grecque des origines à la défaite de Marathon, Paris, Hachette, 1985, V. Ehrenberg, The
Greek State, London, Methuen & Co, 2th edition reprinted with corrections, 1974, M.I. Finley, L’Invention du
politique, trad. fr., Paris, Flammarion, 1985, R. Lonis, La cité dans le monde grec, Paris, Nathan, 1995 Cl.
Mossé, Les institutions grecques à l’époque classique, Paris, Armand Colin, 1967, La crisi della polis (coordo-
nator: Ranuccio Bianchi Bandinelli), Milano, Bompiani, 2000 etc.



La capãtul acestei îndelungate evoluþii sociale, culturale ºi politice pe care am
schiþat�o, în linii generale, în paginile anterioare, în istoria lumii greceºti se
înre-gistreazã apariþia unei noi forme politice, cetatea greacã (pólis). Substanþa
aces-tei noi forme politice, care va cunoaºte un viitor strãlucit, a constituit tema
unor dezbateri cu fiecare generaþie de istorici din epoca modernã93. Cetatea
greacã ar putea fi consideratã de cãtre cercetãtorii istoriei ideilor politice ca un
adevãrat laborator în care s�au elaborat, în lumina geniului poporului grec ºi
sub influenþa unor evenimente care au marcat istoria întregului spaþiu
mediteraneean, cele mai importante noþiuni ale filosofiei politice a lumii
occidentale. Însã, aºa cum am vãzut, aceste idei ºi aceste noþiuni nu au apãrut ex
nihilo în Grecia clasicã; ele datoreazã o bunã parte din sensurile lor profunde
unei evoluþii istorice care dateazã dinaintea apariþiei cetãþii greceºti,
trimiþându�ne cu gândul la lumea mi-noicã, la epoca micenianã, la vârsta
întunecatã a Greciei. În ultima vreme, cerce-tãtorii au recuperat, printr�un fel de
arheologie submarinã, din valurile timpului o parte însemnatã dintre aceste
sensuri pe care generaþiile anterioare le puteau crede definitiv pierdute. În lumina
acestor descoperiri, chiar ºi noþiunile filosofice cele mai bine cunoscute apar,
adeseori, într�o luminã nouã, care le restituie, împo-triva nefastei tendinþe spre
simplificare a epocii noastre, întreaga lor complexitate.
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