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Aº pune reflecþiile care urmeazã cu privire la conceptul de democraþie sub
semnul câtorva rânduri semnate de istoricul american Josiah Ober: „Deºi leader-
ship-ul politic era un element-cheie al guvernãrii ateniene (…), nu exista [în pri-
vinþa acesteia] o oligarhie ascunsã în spatele scenei a unor birocraþi, negociatori,
latifundiari, conducãtori militari sau aristocraþi“1. Însã, vorbind despre demo-
craþia în cultura politicã atenianã, trebuie sã observãm cã existã un anume deca-
laj între ceea ce crede poporul (demos) din Atena cã este democraþia ºi ceea ce
elitele politice ateniene considerã, la rândul lor, cã ar fi înþelesul aceluiaºi ter-
men. Cum subliniazã, de altfel, ºi Josiah Ober, „teoria politicã atenianã este, din
punctul meu de vedere, un rãspuns imaginativ ºi creator (chiar dacã nu este întot-
deauna ºi deosebit de onest [fair], corect [accurate] sau convingãtor) al intelec-
tualilor atenieni la problemele observate sau la contradicþiile care apar ca urmare
a guvernãrii de cãtre popor“2.

Ceea ce este, cred, interesant sã observãm este faptul cã atunci când autorii
contemporani discutã despre democraþia anticã, se amestecã inextricabil faptele
istorice ºi prejudecãþile cele mai puþin întemeiate pe fapte. Rezultã o imagine a
democraþiei greceºti arbitrarã ºi de o falsitate evidentã, care, însã, este pusã în
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circulaþie cu multã perseverenþã, mai ales cã aceasta rãspunde unor comanda-
mente ideologice ale epocii noastre. Încet-încet, imaginea vie a democraþiei gre-
ceºti s-a transformat într-o amuletã derizorie a democraþilor contemporani, aºa
cum, de pildã, Venus din Milo, redusã la înãlþimea de-o palmã ºi turnatã în ipsos,
se vinde prin bâlciurile de provincie.

Cu câþiva ani în urmã, de pildã, un numãr de funcþionari ai Uniunii Europene
au primit misiunea de a elabora o schiþã a ceea ce ar trebui sã fie un posibil tratat
constituþional al unei Europe unite. Adunându-ºi cunoºtinþele dobîndite, proba-
bil, în anii de liceu, funcþionarii cu pricina s-au hotãrât sã gãseascã antecedentele
cele mai nobile pentru efortul lor intelectual ºi au pus pe hârtie câteva rânduri,
în chip de preambul al viitoarei Constituþii europene. Sub denumirea rãsunãtoare
de Convenþia privind viitorul Europei (ºi sub egida fostului preºedinte francez
Valery Giscard d’Estaing, preºedintele grupului de reflecþie respectiv), ei pu-
blicau la 29 mai 2003 un text care evita, diplomatic, toate dificultãþile legate de
definirea Europei ºi a fundamentelor creºtine ale culturii europene, menþionând
în schimb tradiþiile moºtenite de la civilizaþiile greacã ºi romanã.

Între altele, acest preambul menþioneazã ºi exemplul luminos al democraþiei
ateniene, la care se referã citând un binecunoscut pasaj din Rãzboiul pelopone-
siac al atenianului Thukydides, care sunã astfel în textul originar: chrómetha gàr
politeíai…[oú zeloúsei² toùs tôn pélas nómous, parádeigma dè mâllon autoì
óntes tisìn he mimoúmenoi etérous] kaì ónoma mèn dià tà mè ès olígous all’ès
pleíonas oikeîn demokratía kékletai3. Pasajul face parte din cartea a II-a a scrierii
amintite a istoricului atenian ºi este, de fapt, relatarea (sau reconstituirea
ficþional-istoricã, aºa cum mai întâlnim multe alte exemple în opera lui Thukydi-
des sau a altor istorici antici) a unui paragraf din oraþiunea funebrã a lui Peri-
kles, pronunþatã în faþa poporului din Atena în anul 431/430 î.e.n., cu prilejul în-
mormântãrii celor cãzuþi în rãzboi în anul precedent4.

Acelaºi text al Convenþiei furnizeazã ºi traducerea în limbile moderne utili-
zate în Uniunea Europeanã la acea datã. În limba englezã, de pildã, traducerea
sunã astfel: Our Constitution …is called a democracy because power is in the
hands not of a minority, but of the whole of the people5. Aceastã traducere, oare-
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cum tendenþioasã, cum vom vedea, a dat naºtere imediat unor vii reacþii ºi, ca
urmare, citatul menþionat a fost modificat în versiunea ulterioarã a textului pre-
ambulului, luând urmãtoarea înfãþiºare: „Our Constitution … is called a democracy
because power is in the hands not of a minority but of the greatest number“6,
pentru a fi, în cele din urmã, eliminat în întregime.

Deoarece acesta este un bun exemplu cu privire la utilizarea contemporanã a
unor termeni antici în scopul legitimãrii unor sisteme politice moderne, meritã
sã ne oprim asupra polemicii pe care preambulul ºi încercarea de a filosofa cu
privire la tradiþiile europene au generat-o.

Cei mai mulþi comentatori au remarcat absenþa oricãrei referiri a preambulu-
lui la tema tradiþiilor religioase creºtine. Cred, de altfel, cum am mai arãtat, cã
trimiterile la democraþia anticã aveau tocmai scopul de a evita referinþa la funda-
mentul creºtin al culturii europene, înlocuind acest referenþial cultural printr-o
figurã cvasimitologicã, democraþia atenianã, interpretatã ca o anticipare a ideo-
logiei democratice contemporane a lumii occidentale.

Într-un capitol al cãrþii sale intitulate Democrazia. Storia di un’ideologia7, un
text cu numeroase formulãri caustice, Luciano Canfora a supus unei analize
filologice ºi istorice, totodatã, traducerea fragmentului din Thukydides. Autorul
italian are, cu privire la acesta, urmãtoarele observaþii: 1. noþiunea modernã de
constituþie nu este cea mai adecvatã echivalare a termenului grec politeía, al cã-
rui înþeles este mult mai complex ºi, în orice caz, mai puþin specializat în raport
cu termenul modern Constitution, utilizat în traducerea pusã sub egida Con-
venþiei conduse de Giscard d’Estaing; 2. textul atribuit lui Perikles nu se referã,
propriu-zis, la puterea politicã (…power is in the hands not of a minority…), ci
la administrarea treburilor cetãþii (termenul grec, oikeîn, înrudit cu oíkos, „gos-
podãrie“, se referã mai degrabã la administrare; aceastã administrare se face,
spune Perikles, în interesul majoritãþii ºi nu al unei minoritãþi); 3. complet abu-
zivã este menþiunea cã „puterea“ se gãseºte în mâinile întregului popor (in the
hands …of the whole of the people)8.

În sprijinul celor scrise de Canfora, se poate afirma, de altfel, cã perspectiva
modernã asupraAtenei, consideratã o campioanã a libertãþii ºi egalitãþii în lumea
greacã, trebuie corectatã substanþial.

În legãturã cu libertatea, ar fi de menþionat, în primul rând, cã ideea pe care
anticii o aveau despre libertate este destul de diferitã faþã de ceea ce înþelegem
astãzi prin acelaºi cuvânt. Libertatea este mai degrabã, în lumea greacã, un avan-
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taj unilateral ºi nu o valoare universalã, atât dacã vorbim de indivizi, cât ºi în re-
laþiile dintre cetãþi. Atena, care îºi considera importantã propria libertate, preþuia
prea puþin libertatea altor cetãþi. Modul în care o ligã a cetãþilor presupus egale,
coalizate în faþa pericolului persan (Liga de la Delos), s-a transformat în impe-
riul maritim atenian, în care vocea Atenei era hotãrâtoare ºi nu de puþine ori abu-
zivã, orice disidenþã fiind scump plãtitã, este semnificativ. Ar fi de amintit aici
ºi comportamentul criminal al atenienilor faþã de melieni9 (Thukydides, Rãzb.
Pelop., V, 84 sq), care nu-ºi revendicau, de altfel, altceva decât libertatea de a-ºi
alege aliaþii. Pe drept cuvânt, de altfel, Atena va primi în lumea anticã uneori ºi
supranumele de „cetate-tiran“ (pólis túrannos)10.

În cartea sa, Canfora descifreazã în discursul lui Perikles o nuanþã mai puþin
evidentã a relaþiei dintre libertate ºi democraþie, în înþelesul pe care i-l atribuie
atenienii, sugerând chiar gândirea în antitezã a celor douã noþiuni de cãtre con-
temporanii lui Perikles (sau, cel puþin, de cãtre strategul atenian însuºi). Dupã
cum traduce Canfora, textul lui Thukydides ar suna astfel: „cu toate acestea, în
ceea ce priveºte conflictele dintre indivizi, noi îi tratãm în mod egal pe toþi ºi, în
orice caz, libertatea domneºte în viaþa publicã de la noi (II, 37)“. Savantul ita-
lian comenteazã acest citat cu urmãtoarele cuvinte: „putem reinterpreta aceste
cuvinte cum vrem, însã esenþial este faptul cã Perikles prezintã «democraþia» ºi
«libertatea» ca fiind în antitezã“11. Aceastã concluzie, destul de surprinzãtoare,
ar reieºi din traducerea textului grec eleutherôs dè tá te pròs tò koinòn
politeúomen prin, cum am vãzut, „libertatea însã (dè) domneºte în viaþa publicã
(pròs tò koinòn)“, dând, prin urmare particulei dè un sens adversativ, care, e
drept, e foarte frecvent în sintaxa vremii. Însã, cum va arãta savantul danez
Mogens Hansen, în replica sa amintitã la interpretarea lui Canfora12, aceastã tra-
ducere se întemeiazã pe falsificarea textului thukydidean ºi pe forþarea sensului
unor termeni. Lãsând la o parte tehnica citãrii a lui Canfora, într-adevãr proble-
maticã, miezul discuþiei îl constituie, totuºi, douã viziuni contradictorii cu pri-
vire la esenþa democraþiei antice ateniene ºi cu privire, totodatã, la continuitatea
dintre aceasta ºi democraþia modernã.

În argumentarea lui Canfora, termenul grec demokratia desemneazã peiorativ
un sistem politic în care puterea este exercitatã în mod violent („kratos denotã în
mod special exercitarea violentã a puterii“13, scrie Canfora) de adversarii liber-
tãþii, cel puþin ai libertãþii înþelese în mod tradiþional, ca desfãºurare a vieþii poli-
tice într-o ordine ierarhicã determinatã, în care categoriile sociale apar a fi com-
plementare, ca în Republica lui Platon, totul fiind garantat de instituþiile tradiþio-
nale ale cetãþii. Or, demokratía — democraþia lui Perickles — apare forþelor
politice tradiþionale ca o pervertire a acestei ordini tradiþionale, instituitã, în li-

78 ION GOIAN 4

————————
9 V., cu privire la acest subiect, ºi punctul de vedere exprimat de Leo Strauss în volumul The City and

Man, Chicago, University of Chicago Press, 1964.
10 Însuºi Perikles va recunoaºte, de altfel, în ultimul sãu discurs (Thukydides, Rãzb. Pelop., II, 63), cã

epitetul atribuit cetãþii este întemeiat pe fapte.
11 Luciano Canfora, op. cit., p. 8.
12 Mogens Herman Hansen, Thukydides’ Description of Democracy (2.37.1) and the EU-Convention of

2003, v. supra, nota 5.
13 Ibidem.



niile ei generale, încã de Solon14. Un exemplu în acest sens îl oferã chiar cariera
politicã a lui Perikles15. Alianþa alkmeonidului cu demos-ul atenian a pãrut mul-
tora a fi imoralã, deºi putea de fapt sã fie o opþiune sincerã, influenþatã ºi de frec-
ventarea unor cercuri filosofice ºi de artiºti ai epocii (rãuvoitorii o vor pune, însã,
pe seama influenþei cercului din jurul Aspasiei, curtezanã cu ambiþii intelectua-
le). Deºi declarat partizan al democraþiei, Perikles instituie, în fapt, cum observã
ºi Canfora, întemeiat pe o notã a lui Thukydides16, un regim care se bazeazã pe
preeminenþa unei persoane, un fel de principat avant la lettre.

Edmond Lévy a arãtat foarte exact caracterul problematic pe care îl are în
ochii celor mai mulþi dintre atenieni aceastã noutate ideologicã reprezentatã de
ideea preeminenþei demos-ului interpretatã ca principiu al preeminenþei majo-
ritãþii: „acest apel la demos are douã consecinþe fundamentale. El marcheazã, pe
de o parte (…), desfiinþarea noþiunii de isonomie, adicã de «împãrþire echita-
bilã», a se înþelege a puterii (…) Pe de altã parte, constituie prima victorie poli-
ticã a demos-ului“17.

Pentru a înþelege mai bine ruptura faþã de gândirea politicã tradiþionalã, tre-
buie spus cã, în aceastã epocã, cuvântul demos este grevat de o ambiguitate esen-
þialã. El poate sã trimitã la înþelesul de «întreaga comunitate [a cetãþenilor din
Atena]», ca în formularea „demos-ul [Atenei] a hotãrât“, èdoxe tô démo, etc., dar
ºi la înþelesul de categorie socialã opusã conceptual aristocraþiei. În acest din
urmã sens, de pildã, campionul demos-ului este demagogul (Kleon, de pildã)18.
În decursul viitoarei jumãtãþi de secol, acest înþeles secund va prevala, condu-
cându-l pe Aristotel la urmãtoarea formulare (din colecþia de scrieri intitulatã
Politica): vorbind de „sensul pe care s-ar pãrea cã îl are mai ales astãzi democra-
þia, adicã acela în care demos-ul este suveran chiar ºi asupra legilor (kúrios ho
démos kaì tôn nómon estín)“ (Aristotel, Pol., 1298 b 15-16)19, cu precizarea
ulterioarã cã „deliberarea ar fi mai bunã dacã ar fi realizatã de toþi în comun,
demos-ul alãturi de membrii elitei“20.
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Aceastã ambiguitate fundamentalã a condus la rezervele binecunoscute ex-
primate de mai toþi gânditorii epocii (sfârºitul secolului V ºi o mare parte a seco-
lului al IV-lea) în privinþa sistemului democratic, a cãrui esenþialã problemã este,
cel puþin în aceastã epocã, faptul cã nu se înþelege exact pe cine reprezintã, mai
degrabã decât obiecþia, amintitã de Luciano Canfora, cã demokratía ar consta în
impunerea prin violenþã a voinþei demos-ului, aºa cum am menþionat deja21.

Din punctul de vedere al lui Canfora, democraþia atenianã reprezintã un sis-
tem prin care se asigurã dominaþia claselor superioare, printr-un compromis inte-
ligent cu pãtura de jos. Prin urmare, nu e chiar o rãsturnare a filosofiei politice
tradiþional inegalitare a lumii vechi greceºti. „Democraþia greacã în perioada cla-
sicã apare din ce în ce mai clar ca fiind ocuparea puterii politice de cãtre o mi-
noritate… Compromisul care a permis democraþiei ateniene sã funcþioneze a fost
urmãtorul: domnii se ocupã de politicã (sã nu uitãm cã însuºi Kleon este un
hippeus), ei ocupã funcþiile politice decisive (aceea de strateg în special), dar, în
schimb, acceptã sistemul; poporul, la rândul sãu, deþine puterea de a controla ºi
de a mulge (dupã o metaforã a lui Arthur Rosemberg, din lucrarea Demokratie
und Klassenkampf im Altertum) pe cei bogaþi“22, scrie Canfora.

În fond, subliniazã Canfora, atunci când presupunem cã demokratía atenianã
este strãmoaºa democraþiei moderne, o facem plecând de la foarte sumare cu-
noºtinþe cu privire la cea dintâi ºi, mai degrabã, de la relatãrile, adesea extrem de
subiective, ale unor partizani sau adversari ai acestui sistem politic din epoca
respectivã. Se poate adãuga la observaþia lui Canfora ºi faptul cã autorii moderni
care scriu despre democraþia atenianã (Rousseau, de pildã) sunt la fel de subiec-
tivi ºi de sumar informaþi — de multe ori, mai degrabã din pespectiva unor isto-
rici latini, care ºi ei exprimã o opþiune ideologicã, opunând democraþia atenianã
sistemului principatului instituit de Octavian — cu privire la aceasta.

Dupã Canfora, pentru a înþelege mai exact ce era, de fapt, demokratía atenia-
nã din secolele V-IV, trebuie sã ne întoarcem la faptele istorice cunoscute. În pri-
mul rând, cuvântul însuºi. Demokratía este un termen fabricat relativ târziu, de
cãtre adversarii dominaþiei politice a demos-ului, ºi care îºi datoreazã structura
contextului polemic în care apare. Aºa cum am arãtat, particula componentã
kratia are ca rãdãcinã pe krátos, termen care sugereazã violenþa (în mitologia
greacã existã un personaj care poartã numele de Krátos ºi care, alãturi de Bía,
personificare, la Hesiod, a violenþei, constituie cuplul care procedeazã, în trage-
dia lui Eschil Prometeu înlãnþuit, la ferecarea în lanþuri, sub îndrumarea zeului
Hephaistos, a titanului binefãcãtor al omenirii). Aºadar, termenul demokratía
sugereazã exerciþiul violent al puterii de cãtre demos, pãtura inferioarã, dar ºi cea
mai numeroasã23, a societãþii ateniene. Este o sugestie a faptului cã forþa brutã a
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21 V. supra, nota 9.
22 Luciano Canfora, Demokratía, în vol. citat Venticinque secoli…, p. 13. O formulare mai blândã se

gãseºte în dialogul Menexenos (238d) al lui Platon: [democraþia] este, în realitate, o guvernare aristocraticã
care se exercitã cu aprobarea celor mulþi (estì dè tè alétheia met’eudoxías pléthous aristokratía).

23 Dupã cum aratã însã Canfora, citându-l pe Aristotel (Pol., 1290a 30-40), anticii nu leagã neapãrat ideea
de democraþie de aceea de majoritate. Prioritarã în viziunea cu privire la democraþie este ideea dominãrii
societãþii de cãtre categoriile inferioare, ceea ce s-ar numi astãzi, în viziune marxistã, „caracterul de clasã al
regimului democratic“.



numãrului se impune în faþa calitãþii, a elitelor. Este principala obiecþie care s-a
fãcut în toate epocile ideii de democraþie. Anticii, însã, remarcã mai degrabã, are
dreptate Canfora, caracterul injust ºi violent al acestei puteri, care se apropie de
tiranie24 (aºa cum vor sugera, de altfel, ºi Platon în dialogul Republica ºi
Aristotel în Politica, însã prioritatea, din acest punct de vedere, revine, totuºi,
autorului necunoscut, numit convenþional Bãtrânul oligarh, al unui pamflet
având ca subiect Constituþia atenienilor). De altfel, apropierea dintre tiranie ºi
democraþie nu e chiar lipsitã de temei. Cum ºtim, primii tirani sunt, într-adevãr,
exponenþi ai intereselor25 demos-ului în lupta acestuia cu aristocraþia tradiþionalã
ºi nu puþini s-au bucurat de o anume popularitate26.

Ideea de democraþie pare sã þinã, în bunã mãsurã, de un imaginar colectiv al
atenienilor, în care se reflectã mai degrabã dorinþa afirmãrii unei identitãþi colec-
tive diferite de, în primul rând, aceea a Spartei27, cetatea care se bucurã de cea
mai strãlucitoare imagine în epocã. De aceea, cum s-a arãtat, în dorinþa de a gãsi
antecedente ilustre modelului democratic, atenienii vor merge pânã la falsifi-
carea propriei istorii, fãcând din Teseu, împotriva oricãror evidenþe (ale biogra-
fiei mitice a acestuia), un prim erou al democraþiei28.

Rezumând punctele de vedere exprimate de Luciano Canfora, între ideea
anticã de democraþie ºi sistemul omonim modern ºi contemporan sunt prea pu-
þine elemente comune, iar discursul cu privire la relaþia de filiaþie dintre cele
douã idei politice este unul ideologic.

Împotriva acestei viziuni critice asupra ideologiei democratice, cercetãtorul
danez Mogens Herman Hansen, conducãtorul unui eminent centru de cercetãri cu
privire la cetatea anticã greacã (pólis), a publicat un studiu, intitulat Thukydides’
Description of Democracy (2.37.1) and the EU-Convention of 200329, în care
afirmaþiile lui Canfora sunt discutate ºi combãtute punct cu punct. Cum este
vorba despre unul dintre cei mai autorizaþi cunoscãtori ai sistemelor politice
antice greceºti, argumentele cuprinse în articolul lui Hansen meritã o atenþie
aparte.

Savantul danez este, spre deosebire de reacþia causticã a lui Luciano Canfora,
mult mai înclinat sã acorde girul sãu ºtiinþific preambulului redactat de membrii
Convenþiei. Argumentele lui Canfora, care sunt cu precãdere ale unui istoric al
antichitãþii greco-romane, sunt combãtute cu instrumentele filologiei clasice.
Am amintit deja chestiunea legatã de citatul trunchiat, într-adevãr greu de admis
într-un text ºtiinþific. Pe aceeaºi linie, sunt combãtute ºi argumentele lui Canfora
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24 Luciano Canfora mai observã, interpretând textul aristotelic citat, cã violenþa originar implicatã în

democraþie va conduce la o anume intoleranþã, care se manifestã ºi în regimurile democratice.
25 De altfel, Édmond Lévy comenteazã forma impersonalã în care apare verbul oikeîn în fragmentul citat

din cuvântarea funebrã a lui Perikles ca o dovadã cã acesta concepe demokratia atenianã nu ca o guvernare a
demos-ului, ci ca o guvernare având în vedere interesele demos-ului (v. La Grèce au Ve siècle…, p. 218)

26 Cu privire la acest subiect, v. ºi Claude Mossé, La Tyrannie dans la Grèce antique, Paris, Presses
Universitaires de France, ediþia a 2-a, 1989.

27 Ceea ce va observa, de altfel, ºi Édmond Lévy în lucrarea citatã, La Grèce au Ve siècle…, atunci când
remarcã faptul cã Perikles „face elogiul Atenei [în oraþiunea funebrã] având ochii aþintiþi asupra Spartei“ (op.
cit., p. 217)

28 V. Jean-Pierre Vernant, Clistene e la democrazia ateniese, în vol. Venticinque secoli…, pp. 7-9.
29 V. supra, nota 11.



cu privire la originile ideii de democraþie. Trecând peste acribia cu care sunt in-
vocate anumite ocurenþe ale unor termeni sau sintagme (ès olígous, ès pleíonas,
oikeîn, politeía, demokratía etc.) pentru a justifica traducerea utilizatã de mem-
brii Convenþiei a textului lui Thukydides — argumentaþia lui Hansen e, cu pri-
vire la aceste aspecte, prea complexã pentru a putea fi rezumatã aici30 —, partea
cea mai interesantã a eseului savantului danez rãmâne aceea în care transpare
viziunea acestuia cu privire la demokratía atenianã.

Dacã, din punctul de vedere exprimat de Canfora, demokratia atenianã este
expresia dominaþiei pasiunilor iraþionale ºi a abuzului majoritãþii incompetente,
Mogens Hansen pune în evidenþã, dimpotrivã, coloritul pozitiv pe care unele
texte din secolul al V-lea îl atribuie demokratiei. Ecouri se pot întrezãri chiar ºi
la autorii tragici, în prima parte a secolului al V-lea31, dar demokratia, în înþe-
lesul mai degrabã tradiþional ºi nereflexiv al termenului, are un sens evident po-
zitiv în unele pasaje ale lui Aristofan (Acharnienii, datând din 425, Pãsãrile, din
414). În aceastã din urmã comedie, regãsim informaþia cã, în epoca rãzboiului
din Peloponez, Demokratia este personificatã ºi invocatã ca o fiinþã divinã32.

Revenind asupra pasajului din Thukydides citat de Luciano Canfora, dupã
Mogens Hansen acesta poate fi citit în urmãtorii termeni: dacã numele însuºi al
demokratiei ateniene pare a indica o dominare a celor mulþi (pleíonas), care
sunt indicaþi în opoziþie cu numãrul redus de membri (olígous) ai clasei supe-
rioare, în viziunea lui Perikles demokratia este un regim care se exercitã în folo-
sul tuturor (pási) ºi al fiecãruia în parte (ékastos). Pasajul din cuvântarea lui
Perikles pare, orice s-ar spune, totuºi o încercare de a înlãtura unele aspecte
negative ale ideii de demokratia, aºa cum observã R. Sealey33, amintind în acest
context cã ºi cel care pledeazã în favoarea ideii superioritãþii organizãrii politice
democratice în cunoscutul text al lui Herodot34, magul Otanes, evitã totuºi sã fo-
loseascã termenul de demokratia, substituit acolo prin isonomia.

Pe de altã parte, dacã lucrurile stau aºa cum presupune Mogens Hansen, este
greu de explicat opoziþia adesea înverºunatã pe care evocarea ideii de demo-
craþie o trezeºte la mulþi autori din epocã, inclusiv la cei mai importanþi filosofi.
E greu sã presupunem cã toþi aceºtia sunt victimele unor prejudecãþi moºtenite
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30 V. Mogens H. Hansen, op. cit., p. 18 în special.
31 Este practic unanimã, de pildã, pãrerea cã ideea de democraþie este indicatã de cunoscutul pasaj din v.

604 (démou kratoùsa cheír) al tragediei lui Eschil Rugãtoarele, datând din anul 460. Alte pasaje ale unor autori
din secolul al V-lea sunt citate, de asemenea, de Mogens Hansen, op. cit., pp. 25-26, trimiþând ºi la mai mulþi
alþi autori care sunt de aceeaºi pãrere.

32 Într-adevãr, alãturi de Demos, a cãrui personificare este divinizatã încã la jumãtatea secolului al V-lea,
o statuie a Demokratiei, cãreia strategii din fruntea cetãþii îi aduc sacrificii, va fi consacratã în anul anul 333-
32; v. ºi cap. „Personifications of Democracy,“ în C. W. Hedrick, J. Ober (eds.), The Birth of Democracy: an
exhibition celebrating the 2,500th anniversary of democracy at the National Archives, Washington, DC, June
15, 1993-January 2, 1994: [organized by] the American School of Classicial Studies at Athens, the National
Archives, Washington, DC, The Ministry of Culture of Greece, Partea 3, p. 154, passim. Dupã pãrerea lui
Hansen, Demokratia ar fi fost, însã, zeificatã mult mai devreme, încã din a doua jumãtate a secolului al V-lea.
Oraþia funebrã a lui Perikles ar putea arãta acest lucru, dupã savantul danez.

33 R. Sealey, „Democratic Theory and Practice“, în vol. The Cambridge Companion to the Age of
Pericles, edited by Loren J. Samons II, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, p. 250.

34 Herodot, Ist., 3.80-83. Termenul de demokratia apare, însã, scrie Sealey, în alt pasaj al Istoriilor, anume
în cartea a V-a, 43 (?).



din familie, cum ar putea fi cazul la Platon sau Xenophon, dar nu ºi dacã ne
gândim la extracþia mai degrabã modestã în cazul lui Socrate. Se presupune cã
atitudinea adversã demokratiei ar avea drept cauzã admiraþia faþã de Sparta. Ar-
gument posibil, chiar probabil, în cazul lui Xenophon, improbabil în privinþa lui
Socrate sau Platon, cu atât mai mult dacã ne referim la rezervele lui Aristotel în
privinþa democraþiei. Acesta ar putea fi unul dintre misterele acestei civilizaþii
ateniene clasice care rãmân, deocamdatã, inexplicabile ºi, totodatã, un subiect
care meritã o dezbatere mai aprofundatã.

Un posibil rãspuns se gãseºte schiþat în cartea pe care am citat-o a istoricului
Josiah Ober, The Athenian Revolution, în cuprinsul cãreia autorul reformuleazã
problema enunþatã mai sus în termenii rezistenþei elitei intelectuale ateniene la
ceea ce el numeºte hegemonia democraticã35. Aspectul cel mai remarcabil al
acestei hegemonii democratice, din punctul de vedere al istoricului american,
este faptul cã „democraþia atenianã opereazã întemeiatã pe opinie ºi nu pe ade-
vãr“36. Cu alte cuvinte, practica politicã democraticã atenianã nu se revendicã de
la un set de adevãruri ultime, religioase, filosofice sau de altã naturã, ci opereazã
prin coagularea a ceea ce am putea numi coaliþii pragmatice ale opiniei publice.

Poate cel mai cunoscut exemplu al unei asemenea coaliþii este legat de pro-
cesul lui Socrate. Acesta este ºi momentul în care, printr-o ironie a istoriei, se
declarã o crizã a democraþiei ateniene, deoarece în acest moment apare evident
mecanismul ei de funcþionare, care face abstracþie de valori, dar ºi posibilele
consecinþe paradoxale ale acestui mecanism al opiniei publice. De altfel, gân-
direa politicã a lui Platon este, în cea mai mare parte a ei, orientatã în direcþia de-
nunþãrii acestui mecanism care contrapune opinia adevãrurilor eterne37.
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