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Această carte este dedicată memoriei lui Gilbert Dru,
student francez condamnat la moarte ca Rezistent creştin
de către Ocupantul naţional-socialist german şi executat
în chip barbar în Piara Bel/ecour, la Lyon, în ziua de 27
iulie 1944, la vârsta de douăzeci şi patru de an;.

Per fidem martyrum pro veritate morientium
cum veritate viventium

SFÂNTUL AUGUSTIN,

De civitate Dei, IV, 30

PREFAŢĂ LA EDIŢIA A ŞASEA

La dorinţa editorilor de a retipări această carte într-o
nouă prezentare, autorul nu putea să nu-şi revadă cu
atenţie textul, astfel încât noua ediţie a apărut reîntine
rită atât ca fond, cât şi ca formă. Ne-am străduit să inte
grăm în expunerea lloastrâ aportul celor mai importante
cercetâri efectuate în cursul acestor ultimi douăzeci de
ani - în special pe acela al mai multor cărţi care, trep
tat, au umplut lacunele cele mai serioase, a căror
existenţă o deplângeam în prima variantă a lucrării
noastre - şi anume, cărţile lui Martin Nilsson despre
şcoala hellenistică (1955), ]ean Delorme despre gymna
sion-ul grec (1960), Chrysis Pelekides despre efebia
attică (1962), precum şi cele despre educaţia în
Occidentul barbar sau la Byzanţ, datorate lui P. Riche
(1962) şi P. Lemerle (1971); de altfel, o parte dintre ele
trebuie să fi fo st scrise ca urmare a apelurilor conţinute
în prima noastră ediţie, fapt suficient pentru a justijica o
încercare de sinteză ca aceasta, care înfruntă totdeauna
riscul de a apărea prematur.
Trebuie totuşi să ne înţelegem asupra semnificaţiei
aducerii la zi a unei lucrări istorice. Faptul e de la sine
înţeles în ca::ul unui manual al cărui scop rezidă pur şi
simplu în a prezenta rezultatele obţinute de cercetare,
oferind o imagine cât mai exactă posibil a stadiului ac
tual al stiintei. Or, a noastră Istorie a educatiei voise să
fie cu t�tul �l((·eva decât un pachet de fişe r:zinuţios dis
cutate si clasate în ordine, si anume chiar o carte, cu
ceea c� termenul presupun � ca ton personal, unitate
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organică şi, dacă vrem, ambiţie: m-am explicat în altă
parte în legăturâ cu ceea ce trebuie sâ fie opera istorică,
operă de ştiinţă în primul rând, dar căreia respectul
însuşi pentru adevăr îi impune exigenrele spedfice
operei de artă].
Nu se poate trece însă peste faptul Ccl () carte a fost
scrisă într-o anumită fa:ă a vieţii autorului şi într-un
moment determinat al Istoriei. Ar fi zadarnic să încerci
să-i laşi la o parte vârsta, sau atunci ar trebui să scrie o
nouă carte, cu preţul unor noi eforturP. Cartea de Iaţă a
fost concepută în dlele cele mai sumbre ale celui de-al
doilea război mondial, când trebuia să reaprin::i În sufle
tul tinerilor flacăra libertăţii şi sâ-i îllarme�i contra fal
sului prestigiu al barbariei totalitare: de unde amara
pasiune cu care se ridicâ, de exemplu, împotriva idealu
lui spartan sau, mai degrabă, Împotriva naivilor sau per
{izilor săi admiratori. Autorul se apropia atuf1ci de
patr uzeci de ani şi asta spune îndeajuns despre generaţia
căreia-i aparţine: cea pentru care numele lui Werner
Jaeger şi al abatelui Festugiere repre:entau tradiţia vi
guroasă şi mereu reînnoită a llmanismului clasic. (Cui
i-a fost transmisel sau i se va transm;'e acum făclia?
Revine celor mai tineri s-o ştie.) El deprinsese profesia
sub îndrumarea lui Jerâme Carcopino şi Franz Cumont;
dacii cititorul va resimţi simpatie pentru felul în care am
făcut uz de ea, Îl rog ca, Împreună cu mine, Sel atribuie
meritul lecriilor acestor maeştri.

H.I.M .

Chatenay, 1 iulie 1964

1. De la cOJlllaissallce historique, Paris, 1954, pp. 277-289 (col.

POiIlIS, pp.267-2 68).

2. AI trebui, de exemplu , să fie regândită problema originilor

educaţiei greceşti ln lumina cercetărilor i nagurate de cartea, novato'lfe

şi îndrăzneaţă,

a lui Angelo Brelich, Paides e parthe/loi (col.

lllcullabuia Graeca, voI. 36), Roma, 1969: nu numai la Sparta, ci şi la
Athena, putem observa 'in perioada clasică vestigii ale riturilor arhaice

de i niţiere, comparabile cu cele pe care le studiază etnologia, în Afril:<i
neagră sau în alte părţi, la civilizaţiile "popoarelor fără scriere". V.
contributi..,

mea

la

l'olol'viul Societ(itii Jean

Bodill, consacral

,,Dreptul{li la educaţie'", cu o notă adiţion�Iă despre "Educaţia în Inmul
vechi", ce încearcă să umple o lacună a prezentei Istorii.
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CUVÂNT ÎNAINTE LA EDIŢIA
ROMÂNEASCĂ

Printre marii savanţi care au cercetat antichitatea, numele
lui H. 1. M arrou este de mult celebru, nu numai în Franţa,
ci şi în întreaga lume. Nici un spec ialist în domeniu nu
poate face abstracţie de lucrările sale, aşa cum nu poate
face abstr acţie de nu ma i puţin celebrele nume citate
chiar de Marrou în pre zenta lucrare.
Dar dacă, prin întreaga sa operă, H.--I. Marrou se
înscrie în pleiada unor spirite de elită în cultura univer
sală, cartea pe care cititorul român are acum pr ilejul de a
cunoaşte, pentru prima oară, într-o versiune românească,
la o jumătate de secol după apari ţi a ei (din fericire, într-o
ultimă ediţie, adus ă la zi de autor), reprezintă mai mult
decât o mare operă, este o raritate
într-adevăr, puţine lucrări în lume au p utut oferi o
sinte ză a unui câmp de cercetare atât de vast şi totodată
de o cop leşitoare complexit ate� cum este cel al evoluţiei
civilizaţiei şi culturii antice de la origini până la aparenta
ei stingere, incluzând şi primele încercări de renaştere, cu
fonnele lor specifice.
Prod i gioasa erudiţie a lui H.-l. Marrou este secondat ă
de un penetraJlt spirit de reflecţie, ca şi de o deosebit ă
cap acit ate de structurare temei or, de subtilă acordare a
ideilor, ÎntT-O perspectivă or iginal ă. Este un caz fericit, în
care erudiţia, departe de a obosi printr-un discurs ple
torie, reprezintă doar suportul solid al unei cunoaşteri de
adâncime a obiectul ui tratat, asupra căruia autorul nu dă
verdicte, ci îşi pune întrebări, stimul ân d curiozitatea şi
.

a
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p articiparea intelectuală a cititorului. Este o carte vie,
actuală pentru orice generaţie.
Utilă specialiştilor prin acurateţea infonnaţiei şi
numeroasele trimiteri la sursele originale, prin ţinuta s a
academică ireproşabilă, lucrarea de faţă reprezintă, în
acelaşi timp, prin maniera tratării chiar şi a celor mai
docte s au ari de probleme, o atrăgătoare c ale de acces
spre cunoaşterea civilizaţiei şi culturii antice pentru orice
om cultiv at sau dornic de a se cultiva, şi mai ales un
nepreţuit instrument pentru tinerii studioşi, atât din
ramurile um anistice. cât şi din orice alt domeniu.
Traducăt orul, în ce-l priveşte, a încercat transpunerea
cât mai fidelă şi nuanţată a gândului şi modalităţii de
expresie, a particularităţilor stilului şi ritmului [razei
autorului francez; a mers p ână acolo, încât, în cazul
citatelor din autorii greci sau latini, a respectat traducerea
lui Marrou chiar şi când, personal, ar fi oferit (argumen
tat) o interpretm"e diferită.
O singură libertate \>i-a permis, într-o problemă mult
mai generală decât opera în cauză, şi anume una a filolo
giei clasice, care rămânea încă deschisă: transcrierea
numelor de persoane sau loca lităţi greceşti şi latine. Cu
excepţia unor c azuri prea mult timp vehicul ate sub o
fonnă adaptată (Ahile, Ulise, Tucidide. Sofocle etc.),
opţiunea sa a fost aceea spre care tind, în mod justificat, tot
mai mulţi specialişti din toate ţările, şi anume, respectarea
fonnei origin ale a acestor nume. Adaptarea, autohtonizarea
lor în diversele limbi moderne, soluţie care în secolul tre
cut şi în prima parte a secolului nostru s-a vrut mai ac cesi
bilă, nu a dus decât la de[onnări şi confuzii. Specialiştii
şi- au dat seama că au datoria să impună fonnele corecte,
la fel cum se procedează cu cele moderne (cum ar arăta, de
exemplu, numele lui Shakespeare, Voltaire, Goethe etc .,
dacă le-am transcrie fonetic? ). Este o problemă nu numai
de corectitudine, ci şi de facilitare a accesului cititorului
dornic de infonnaţii suplimentare la marile enciclopedii,
dicţion are sau alte instrumente specifice, care prezintă
aceste nume în fonna lor originală, adesea imposibil de
dedus pornind de la variantele atât de diferite adoptate de
o limbă modernă sau alta.
STELLA PETECEL

INTRODUCERE

Ar trebui, oare, să mă scuz în faţa publicului savant pen
tru faptul de a consacra un studiu de ansamblu unui
subiect care nu mai este nou, în legătură cu care există o
serie întreagă de cărţi cu greutate, lustruite de un lung
uzaj? (l)* Dar ele încep să îmbătrânească şi dispar puţin
câte puţin sub pulberea lucrărilor de detaliu şi a
descoperirilor ce se acumulează; devine necesar să se
procedeze la o revizuire generală şi la o punere la punct,
care să integreze în sinteza sa aportul real al acestor
achiziţii.
Cu atât mai mult, cu cât cercetarea se desfăşoară în
mod haotic: ea se cramponează, uneori până la exces, de
un domeniu sau altul, al cărui teren este curând răscolit
în toate sensurile, în timp ce neglijează altele, care ar
merita totuşi s-o atragă mai mult. Efortul de construcţie
revelează aceste lacune. De fapt, cititorul va găsi în
această carte mai multe lucruri noi decât aş fi dorit: foarte
des a trebuit să improvizez o întreagă bucată de zid pen
tru care nu găseam materiale suficient elaborate de pre
decesorii mei.
Pe de altă parte, cunoaşterea istorică, aspect particu
lar al cunoaşterii omului, este prin esenţă în mişcare şi
mereu provizorie. Ideile noastre despre om, despre lume
* Cifrele dintre par..mteze trimit la Notele complemelllare, p. 353 �i

următoarele. Referinţele care msoţesc textul utilizează abrevierile curente:
astfel, pentru clasicii greci şi latini, ele sunt, normal, cele din Dicţio/larele
Bailly şi Gaffiot pentru periodice, cele din

L' An/lee philologique; cititorul

va găsi explicarea acestor sigle m volumul l !. Ia p. 245 şi următoarele.
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si viată nu înc etează să se transforme: nu există s ubiect
i stori� care să nu trebuiască să fie periodic reluat, pentru
a-l reaşeza într-o perspectivă exactă, dat fiind că viziunea
de ansamblu s-a modificat între timp.
in fine, este tot deauna util să dispui de o expunere
rapidă a oricărei probleme de oarecare amploare, cel pu�n
ca introducere la un studiu mai aprofundat. Studenţii noştri
sunt primii care -i simt nevoia. Am crezut că trebuie să am
în vedere şi publicul doar cultivat: el are dreptul strict de a
fi pus la curent cu rezultatele cercetării ştiinţifice; erudiţia
nu este un scop în sine, dar trebuie să devină una dintre
sursele ce alimentează cultura timpului nostru.

Educaţie antică. Educatie modernă
Istoria educaţiei în antichit ate nu poate lăsa indiferentă
cultura noastră modernă: ea evocă originile directe ale
propriei noastre tr adiţii pedagogice. Noi suntem greco
latini : esenţi alu l civilizaţiei noastre a izvorât în întregime
din c iv ilizaţia lor; adevăr ce se verifică prin excelenţă în
sistemul nostru educ ativ.
Voi arâta, la sfârsit , cum vi ata în declin a scolii <U1tice,
'
după ce s-a prelun"git uneori foarte mult in tenebrele
epocii barbare a Evului Mediu timpuriu, a sfârşit prin a se
întrerupe în Occident (la date variabile, dup ă ţări). Dar
procedeele pedagogiei antice au fost reluate cân d, odată
cu renaşterea carolingiană, il început o reînnoire a st udi 
ilor. RestlUrare stângace şi imperfectă, ca toale restau
rările ; şi totuşi, carolingienii au căutat în mod conştient, şi
într-un sens au şi reuşit să reînnoade tradiţia întreruptă.
BOQ' ata dezvoltare a civilizatiei medievale a condus
după aC eea creştinătatea occideIl tală, mai ales începând
cu secolul al XII-lea.' la elaborarea unor institutii si
metode pedagogice ra arte diferite şi cu adevărat origi
nale (2)" Şi totuşi, chiar în plin secol al XIII-lea.
amintirea niodelelor antice şi grija de a le imita n-au în
cetat să obsedeze gândirea oamenilor acelui timp, al
cărui loc în istor ia um,mismului nu trebuie minimalizat,
cum s-a făcut prea 'multă vreme.
Dar mai ales marea Renaştere, cea din secolele al
XV-lea si al XVI-lea, a fost aceea care a marcat educatia
'
noastră modernă prin voit acuzata sa întoarcere ]a ce a
mai strictă tradiţie clasică; şi astăzi trăim încă, mai mult
12

decât ne dăm seama în general, din moştenirea
Umanismului: Învăţământul secundar francez, pentru a nu
lua decât un exemplu, a rămas , în ansambl u privit, ceea ce
făcuseră din el, în secolul al XVI-lea, fondatorii Academiei
protestante şi ai colegiilor Asociaţiei lui Iisus (3).
Studiul nostru nu va urmări totuşi doar scopul de a ne
învăta să ne cunoastem
mai bine, fâcându-ne constienti
'
'
de or iginile noastre . Chiar dac ă, fie �i numai atât, tot ar
duce la un rezultat preţios: o astfel de conştientizare
înseamn ă mijlocul de a te sustrage detenninismului
istoric (în măsura în care se poate concepe aşa ceva),
eliberându-ne de dependenţa faţă de tradiţia care ne
poartă cu sine �i a făcut din noi ceea ce suntem.
Fecunditatea cunoaşterii istorice rezidă cu precădere
în dialogul pe care-l instituie în noi între Acelaşi şi
Celălalt. Am devenit destul de diferiţi de părinţii noştri.
pentm faptu l că educaţia care a fost a lor ne apare în mare
măsură sub categoria Celuil alt: destu le lucruri, care se
opun fie practicii, fie aspiraţiilor noastre, ne pot sur
prinde la ea în mod profitabil. Cititorul avizat va putea
medita în voie pe marginea expunerii noastre.
Fecunditatea dialogului nu ne cere să renunţăm, pen
tru asta, la a rămâne noi înşine: simplu instrument de cul
tură, el ne l ărgeşte perspectiva, dezbărân d omul modem
de acea suficienţă naiva ce-l împiedică să-şi imagineze că
a putut exista un alt mod de a fi decât al lui. D ar, dacă ne
constrânge să reflectăm, dialogul nu ne con duce in mod
necesar l a a ne devia acţiunea: exemplu l pe care n i-l
propune istoria ne obligă numai s ă punem la încerc are
soliditatea si temeiul actiunilor noaSlre, făcându-ne
vointa să de' vină constienti! de sine. Înclinatia necesară
'
istoric ului mă anlrene�ă în a deveni avocatul sistemului
antic de educaţie (trebuie să-I înţelegi înainte de a-l jude
ca), dar tin să se stie că nu-l ofer cititorului decât ca
'
exemp lu propus re l1ecţiei sale, nicidecum ca pe un
model a cărui imitaţie servilă s-ar impune.

Traiecto ria evoluţiei sale
Istoria pe care o vom evoca se întinde pe durata a cinci
sprezece secole în linii mari, să spunem între anii 1 000
a. Chr. şi 500 p. Chr., lăsând loc unei evoluţii cu faze
-
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complexe. Cu toate acestea, subiectul este mai degrabă
unul singur şi e mai bine detinit decât s-ar crede a pri ori :
lumea ant.ică mediteraneană a cunoscut o educatie cla'
sică, un sistem educativ coerent si detenninat.
u
Bindnţeles, acesta nu a apăr t încă de la origini sub
forma sa definitivă şi pe deplin dezvoltată, fonnă pe care
nici măc ar n-a atins-o decât la o dată relativ târzie, pe
care p ersonal o situez după aportul decisiv al celor doi
mari educatori care au fost Platon (t3 48) şi Isokrates
(t338 ). Faptul nu trebuie să surprindă; educaţia este
tehnica colectivă prin care o societate îşi iniţiază tânăra
generaţie în valorile şi procedeele ce caracterizează viaţa
civil izatiei
sale. Educatia este deci un fenomen secundar
'
si subordonat celui fată de care, în mod nonnal, ea
reprezintă un rezumat şi o condensare (spun în m od nor
mal, pentru că există societăţi ilogice, care impun tinere
tul ui o educaţie absurdă, fără legătură cu viaţa; iniţierea
în cultura reală are loc atunci în afara institutiilor educ a
tive cu statut oficial). Acest lucru presupune : evident, un
dec al aj în timp : trebuie ca mai întâi o civilizaţie să-şi
atingă propria sa Fonnă, înainte de a putea crea educaţia
care s-o reflecte. Este motivul pentru care educaţia cla
sică nu şi-a atins-o pe a sa decât odată cu depăşirea marii
perioade creatoare a civilizaţiei elene; trebuie să aştep
tăm epoca hellenistic ă pentru a o găsi în deplina pose
siune a cadrului, programelor şi metodelor sale. Aj unsă
la maturitate, inerţi a proprie fenomenelor de civilizaţie
(şi în special celor ce ţin de rutina pedagogică) îi va con
serva, secole întregi, aceeaşi structură şi aceeaşi practică.
Extinderea sa în afara l umii greceşti, la Roma, în Italia,
în Occidentul latinizat, nu va antrena decât transpoziţii şi
adaptări de importanţă secundară. La început este, con
trar aşteptărilor, un eveniment la fel de bulversant cum a
fost convertire a la creştinism a lumii mediteraneene.
Decadenta civilizatiei antice nu se va manifesta, în
domeniul educaţiei, decât prin fenomene de scleroză,
ceea ce accentuează şi mai mult această impresie de sta
bil itate. Atât de mult, încât istoria ale cărei etape le vom
parcurge rapid nu se conformează faimoasei scheme a
curbei în clopot, atât de dragă totuşi gândirii antice 1 :
ascensi une, ap ogeu s au cXKJ.LTt, declin ineluctabil.
Desigur, vom unnări la început o linie ascendentă, cea a
1. POL.VI, 51.
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evoluţiei care, din secolul al X-lea până în secolul al IV-lea,
conduce educaţi a clasică de la origin i la forma sa
adultă (Partea 1). Dar această stare de perfecţiune intrin
secă nu se limitează l a o scurtă &.1(�liJ: educ aţia clasi c ă îşi
împlineşte lent matm1zarea şi desăvârşirea caracteristi
ci lor sale definitive; apogeul se întinde pe durata unei
lungi suite de secole: de-a lungul întregii perioade hel
lenistice (Partea a II-a) şi dincolo de ea; afluxul sevei
romane (Partea a III-a) este asemeni unui nou contract
cu durata. Nu există cădere în curbă: aceasta con tinuă
paralel cu sine, indefinit în Orientul byzantin, brutal
Întreruptă în ţările latine de un accident ist oric: invaziile
barbare şi dispariţia structurilor politice ale Imperiului.
Totuşi, o nouă curbă îşi făcea deja, subteran, apariţia:
vom arăta la sfârşit cum, într-un sector limttat al
societăţii creştine, mediul monastic, începea deja proce
sul care trebuia să conducă la un nou tip de educaţie, cea
care va domina Evul Mediu occidental.

De la nobilul războinic la scrib
Dacă vrem totu�i să rezumăm această evoluţie complexă
într-o simplă fonnulă, aş spune că istoria educaţiei antice
reflectă trecerea progresivă de la o cultură (4) de nobili
războinici la o cultură de scribi. Există civilizati i rafinate
şi mature, asupra cărora apasă greu amintirile trecutului,
înregistrate sub formă scrisă. Educaţi a lor, prin urm are,
este dominată de tehnica scrierii: ei sunt "oameni de
carte", abi el kiMb, cum spune Coranul, pentru a-i desem
na pe evrei şi creştini, cu un amestec de respect şi uim ire.
Există, dimpotrivă, civilizaţii b arbare, cum era chiar
Arabia din timpul Profetului, a căror clasă superioară este
reprezentată de o aristocraţie de războinici şi a căror
educaţie are, bineînţeles, o dominantă militară, orientată
mai degrabă spre fonnarea c aracterului, dezvoltarea vi
gori) fizice şi a îndemânării, decât spre cea a intelec tul ui.
Intreaga istorie a educaţiei antice greceşti constituie o
lentă tranziţie de la o cultură 'pe acest din urmă tip la o
alta, aparţinând celui dintâi. Ii sesizăm originile într-o
societate' înc ă în întregime impregnată de spiritul
războinic; de pe atunci, însă, apare opera în jurul căreia
ea se va organiza, şi aceasta este deja o carte, chiar dac ă
15

destinată celebrării gestelor eroilor Iliada lui Homer.
Foarte devreme, aşadar, se introduc în această cultură
elemente scrise si, dac ă vrem, livresti (desi această carte
a fost multă vrerne mai degrabă cân t ată sau recitată decât
citită). D ar, pe de altă p arte, foarte mult timp vom con
stata încă în ea reminiscenţe remarcabile ale originii sale
războinice şi aristocratice (în special în locul de onoare
rezervat cultivării corpului şi activităţii sportive). Abia în
ultima perioadă a acestei istorii, când credinţa creştină se
va decide să organizeze cultura şi educaţia în jurul Cărţii
prin excelenţă, B iblia, izvor al întregii ştiinţe şi al întregii
vieţi, literatul antic va deveni definitiv un scrib.
-

Scribul oriental
Până atunci, istoria educ aţiei clasice continuă să se opună
într-o largă măsură celei a civilizaţiilor din Orientul
Mij lociu. care ne furnizeaz{t tipurile cele mai caracteris
tice ale culturii de scrib, fie că e vorba de scribul
egiptean, fie de cel mesopotamian sau de cel sirian; ecoul
lor îl regăsim, evrei sau creştini, în Cărţile Sapienţiale ale
Vechiului Testament şi mai ales în Cartea Proverbel or,
acest manual de educaţie morală pentru fonn are a
funcţionarului perfect, ce codifică în aforisme
înţel epciunea tradiţion ală a mediului cultural al scribilor
regali ai lui Iuda şi Israel (secolele X-VII) (5).
Bineînteles, aceste culturi de scrib au îmbrăcat, în
timp şi sp aţiu, fonne foarte diferite; e suficient aici să le
definim global, dintr-un dublu punct de vedere, tehnic şi
moral. Din punct de vedere tehnic, ele pun accentul pe
lucrul scris: scribul este, prin esenţă, cel ce stăpâneşte
secretele scrisului. Se ştie care era c omplexitatea, şi prin
unnare dificultatea practică, a diverselor sisteme de
scriere utilizate fie în Egipt, fie în Mesopotamia, sisteme
care j uxtapuneau elemente cu valoare hierogli fică, sila
bică si alfabetic ă, fără să mai vorbim de dificultătile
supli rnentare ce antrenau, în Egipt, practica simultană a
diferitelor tipuri de scriere (hieroglifică şi hieratică, apoi
demotică), iar în Mesopotamia folosirea în acelaşi mediu
cultural a unor limbi diferite (sumeriană şi akkadiană,
mai târziu aramaică). Este remarcabil faptul că semnul
hieroglific sesh (scrib, în egipteană) reproduce ceea ce
este necesar pentru scris: calamos. vas cu apă, paletă cu
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două godete, una pentru cerneală neagră, cealaltă pentru
cerneală roşie. În ebraică, scrib ului i se spune sopher,
cuvânt care, ca şi sepher (carte), vine de l a sâphar Ca
scrie, a socoti).
Din punct de vedere social, scribul este un funcţionar;
el îşi pune cun oaşterea scrisului în serviciul
administraţiei: administraţie regală, în mod esenţial, în
Egipt; administraţie sacerdotală se pare, la început, în
!vlesopotamia, dar curând regală şi acolo. In aceasta con
st.ă, înainte de orice (în dublul sens al unei a.nteriorităti de
origine şi al unei pennanente preponderenţe de fapt),
rolul scribului oriental: contrar ipotezelor dragi istori
cilor romantici, se pare că scrierea a fost inventată şi uti
lizată la început nu pentru a fixa dogme teol ogice sau
metafizice, ci pentru nevoile practice ale contabilităţii şi
administraţiei (6). Numai o lungă evoluţie o va desprinde
de această finalitate utilitară. pentru a o consacra unui uzaj
mai elevat, istoria sau gândirea abstractă. Ch i ar şi atunci,
scribul oriental va rămâne în primul rând omul care ţine
socotelile, clasează arhivele, redactează ordinele, este
capabil să le primească în scris şi, în consecinţă, este în
Jl10d firesc însărcinat cu exec utarea lor.
Prin aceasta, deasupra claselor populare, ţărani şi
meşteşugari, clasa scribilor apărea, din punct de vedere
politic şi social, ca o clasă superioară, care, dominând
masa confuză a celor destinaţi corvezilor, particip ă mai
-mult sau mai puţin direct la exerciţiul puterii. Din această
putere, mulţi dintre ei nu deţin, fără în doială, decât o
neînsemnată p ărticic ă, dar constituţia monarhiilor
absolute şi centralizate oferea fiecăruia şansa sa,
penniţând meritului să se facă recunoscut şi favorurilor
să funcţioneze: nu exista scrib care să nu se fi putut
mângâia cu speranţa de a accede într-o zi la cele mai
în alte funcţii (cel puţin teoretic, această speranţă fiind,
bineînţeles, foarte rar împlinită: nu toţi soldaţii l ui
Napoleon sfârşeau prin a deveni mareşali!): trăsătură ca
racteristică a monarhiei de tip oriental (7), pe care o vom
vedea reapărând, la sfârşitul evoluţiei culturii cl asice,
odată cu birocraţia Imperiului roman târziu.
De aici, importanţa pe care vechile societăţi orientale
o acordau instrucţiei, mijloc de a parveni, mijloc, pentru
copil, de a se introduce în
. această clasă privilegiată.
e, ne-au transmis expre
Texte literare, în spec'
si a pitorească �,.�siiroig,�liU'��d.e, 'astă al scribilor. Sub
.
A

���

17

dinastia a IX-a sau a X-a (prin 2240-2060 a. Chr.), scribul
Akhtoy este cel c are, pentru a-şi încuraja fiul, Pepi, în
direcţia studiului ing ratelor litere, îi trasează tabloul sati
ric al miilor de inconveniente ale profesiilor mecanice, pe
care le opune fericitului destin al scribului, nobleţei aces
tei meserii de şef; aceeaşi exhortaţie apare sub numele lui
Amenemope, primul arhivist regal sub R amses al II-lea
(1298-1232). Aceste texte deveniseră clasice: el e ne-au
fost transmi se sub fonn ă de "bucăti alese" si au rămas
populare multă vreme, până într-atât sentimen tele expri
mate de ele trecând drept fundamentale (8).
Înalta idee pe care şi-o făceau despre arta scribului îşi
găseşte expres i a simbolică în conceperea scrisului ca pe
ceva sacru, de origine şi de inspiraţie divină, pus sub
patronaj ul unui zeu, de exemplu Toth, în Egipt, sau
Nabu, fiul lui Ea, zeul înţelepciunii, în Mesopotamia (9).

Educaţia scri b ul ui o riental
Putem întrezări cadrul, progamele, metoda şi, într-o oare
care măsură, istoria educatiei, c are, în civilizatiile orien
tale, iniţiau in acest tip de cultură. Existau ş coli pentru
formarea scribului (Ia evrei, casa de instructie, he (v) t
'
midherasch2), şcoli ale căror ruine arheol O'gia
mesopotamiană crede uneori că le descoperă, precum
foarte recent, la M ari, pe malul Eufratului, unde A.
Parrot a degajat din ruinele palatului i ncendiat la sfârşi
tul mileniului al II-lea două săli de clasă, cu rânduri para
lele de bănci de câte două, trei sau patru locuri , şi,
împrăştiat pe jos, un întreg material şcolar, format din
"penare" de teracotă, tăbliţe şi cochilii (10).
Profesorul îl învăţa mai întâi pe copil cum să ţină sty
luI sau calamos-ul şi cum să traseze sau să impIime sem
nele elementare; apoi îi dădea să copieze sau s ă reproducă
un model: mai întâi semne simple, apoi din ce în ce mai
complicate, cuvinte izolate (nume proprii, de exemp lu), în
sfâr�it, fraze întregi şi, treptat, texte mai ample, în special
tipuri de corespondenţă. S-au descoperit, pe papiri sau
tăbliţe, modele ale profesorului şi teme ale elevilor (11 ).
Pedagogia era extrem de rudimentară şi recurgea la
îndoctrinarea pasivă: contând pe doc ilitatea elevului, ea
2. Ecc/., 51, 23.
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1 acea cu naturaleţe apel, ca
I.iu, la pedepsele corporale

şi pedagogia clasică mai târ
cele mai energice: termenul
ebraic musar înseamnă instructie si totodată corectie,
pedeapsă. Si aici, textele cele � ai p itoreşti sunt de ori
gine egipteană: "Urechile băiatului sunt aşezate la spate:
ci ascultă când îl baţi". "Tu m-ai educat când eram copil,
dec lară dasc ălului său un elev recunoscător; tu mă loveai
la sp ate şi învăţătura ta îmi intra în ureche" (12) .
Paralel cu învătarea scrierii, exista un învătământ
oral. Profesorul citea un text, îl comenta, punea întrebări
elevului în legătură cu subiectul; nivelul se ridica,
sfârşind prin angajarea între cei doi a unor veritabile
discutii
' (13). Ar însemna, într-adevăr, să ne facem o falsă
imagi ne despre educaţi a orientală, dacă ne- am închip ui-o
redusă la o instructie strict tehnică si utilitară. Fonnarea
scribului ţintea m ai sus, pretinzâncl să atingă formarea
completă a c aractet;,ul ui şi a spiritului, ceea ce poate fi
foarte bine numit o Inţelepciune - acest admirabil cuvânt
pe care noi l-am uitat şi pe care exempl ul antic ne poate
ajuta să-I redescoperim.
D in Egipt ne-a p arvenit o întreagă literatură
sapienţială, a cărei elaborare se întinde de la a V-a până
la a XXV-a dinastie (secolele XXVI-VIII ), de la
Învăţăturile lui Ptahhotep până la cele ale lui
Amenemope (14), şi a căror popularitate de durată se
explică prin rolul de clasici deţinut de ei în materie de
educaţie. Această înţelepciune egipteană, sursă, cel puţin
literară, a înţelepciunii lui Is rael (15), îşi avea echivalen
tu l într-o tradiţie mesopo..tamiană paralelă, care-şi va găsi
�ltima desăvârşire în ln(elepciunea lui Abiqar (16).
Inţelepciunea orientală, cărei a nu trebuie să-i exagerăm
ambiţiile, pentru a nu aj unge, în sens opus, la a-i depre
cia conţinutul real: ea nu este, în principiu, decât o
înţelepciune practică, o iscusinţă, care începe cu politeţea
naivă şi onestă, pentru a se ridica la arta de a te compor
ta în viaţă, în primul rând în periculoasa viaţă de curte,
unde scribul trebuie să reusească în cariera sa, dar care,
de acolo, se deschide în tr-o morală înaltă, plină de
elevaţie religioasă. Aspect remarcabil, prin care această
educatie orientală se înrudeste cu educatia clasică, unde
vom �edea aceeaşi grij ă pe�tru formare a totală, pentru
perfecţiunea interioară şi ideală.
D ar între una şi cealaltă apare un izbitor contrast
cronologic, căci această cultură orientală şi această
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educaţie de scrib sunt atestate din timpuri foarte vechi:
ele sunt complet elaborate încă de la sfârşitul mileniului
al IV-lea. Originile lor ne sc ap ă în Egipt, dat fiind că ele
se situează fără îndoial ă în Deltă, al cărei climat, relativ
umed, n-a pennis conservarea papirusului: uzajul scrierii
şi organizarea administraţiei regale erau deja stabilite în
momentul întemeierii monarhiei thinite (dinastiile 1-11,
prin 3200 a. ehr.) ( 1 7). În ce priveşte Mesopotamia, stăm
mai bine: tăbliţele de argilă, indestructibile, ne pennit să
asistăm la naşterea conjugată a scrierii şi culturii scribu
lui, adică a educaţiei, încă din perioada Jemdet-nasr,
contemporană cu primele două dinastii egiptene, ba chiar
începând cu peri oada anterioară, Uruk III, când scrierea,
înc ă în întregime pictografică, este atestată de tăbliţe de
contabilitate şi poate chi ar şi de exerciţii �colare ( 1 8).

Scri bi m i noici ş i mycenieni
Fapt remarc abil, o asemenea "educaţie de scrib" este �i
cea pe care o putem întrevedea chiar pe pământul a ceea
ce va deveni Grecia din momentul în care începe istoria
sau, mai modest spus, protoistoria acestei ţări, apoi a
poporului grec însuşi.
Creta, şi într-o anumită măsură şi Hellada continental5,
au cunoscut o astfel de educaţie în peri oada de îni10rire Li
civilizaţiei minoice: datele arheologice sugerează, pe dura
ta Minoicului mijlociu şi a celui recent ( 1 700·· 1 400?),
existenţa unei puternice monarhii, cea a cărei amintire o
păstra încă Tucidi de3, monarhie de tip oriental, posedând,
la rândul ei, o administratie
' de scribi functionari.
Aceştia au dispus de un sistem de scr i ere original� pe
care nu stim
încă să-I descifrăm, dar a cărui evolutie for
'
'
mală o putem urmări: două sisteme, A şi B, de tip
hieroglific, au fost succesiv folosite, unnân du-le o
scriere stilizată şi simplificată, linearul A, căruia-i putem
dej a bănui caracterul esenţialmente si l abic, comparân
du-l cu sistemul de scriere de tipul celei utilizate încă în
Cypru în plină epocă clasică şi până în perioada hellenis
tică, de pe la 700 pân5 în 220 a. Chr. ( 1 9).
Existenţa acestor scribi presupune existenţa unei
educaţii şi a unor şcoli pentru fonnarea lor, dar nu s-a
3. THC.,

1, 4.
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dl'scoperit nici un document si gur nici asupra uneia, nici

celorlalte (20). Totuşi, ceea ce e mai important,
sistem de instituţii - monarhie (mai bine zis prin
npate, dată fiind mica întindere a teritoriilor lor) de tip
oriental, birocraţie, folosire a scrierii pentru administraţie
SI deci cultură de scribi - se regăseşte înflorind în timpul
i l l l reg i i perioade myceniene (Helladic recent III, aproxi
luativ 1400-1200, unnând cronologia general admisă), în
Pe lopones şi În Creta de acum populată, sau cel puţin
cucerită, de indo-europeni, mai bine zi s deja de eleni.
Descifrarea, realizată în 1953 (21), a scrierii numite
"IinearuI B"
descoperirea cea mai răsunătoare pe c are
() avem de înregist.rat - ne-a revelat faptul că tăbliţele de
iU"gilă găsite la Mykene, Pylos, Knossos erau redactate
Într-un dialect hellenic, deşi servindu-se de un sistem de
notaţie silabic (plus câteva ideograme), v izibil moştenit
din minoicu l pre-indoeu ropean. într-atât violentează
geniul limbii greceşti: astfel, Xpucr6t; (aur) este scris
ku-ru-so, �acrlAEUt; - pa-si-re-u, dar cuvântul desem
nează, se pare, un simplu "prinţ" vasal, nu suveranul;
"regele" este wa-na-ka, homericul ăvaS.
Aidoma unor propilee ridicate înaintea unui ulterior
edificiu, o Între ag ă perioadă nouă s-a adăugat, dinc olo de
�ecolele deja cunoscute, istoriei poporului grec - istorie
economică, socială, pol itică, religioasă; căci sunt de pe
acum prezente, exprimate prin aceleaşi cuvinte, aceleaşi
concepte pe care ni le-au făcut cunoscute secolele cla
sice: rege, popor, domeniu atribuit ('tE�VOt;), ofrandă. . . ,
aceleasi divinităti: Poseidon. Athena Potllia si' "toti zeii".
Totuşi, pentru subiectul special care ne interesează
aici -- educ aţia -, această perioadă myceniană apare mai
puţin sub aspectul unei proto - decât al unei pre-istorii.
Cu toată continuitatea ce se poate ohserva Între Grecia
myceniană şi Grecia clasică, aici constatăm o ruptură. Nu
vor mai exista scribi în sensul oriental al cuvâtului în
Grecia ce va să vină. Ce rang neînsemnat vor ocup a umilii
'Yfx:q·lJlCln:lt;, simpli secretari, atunci când vor apărea!
Nicăieri, într-adevăr, h i atu s-lll ce separă cele două
civilizaţii nu este mai evident decât pe planul acestei
tehnici: de la 1200 până la 750, lumea greacă p are să fi
uitat sederea (sau, cel puţin, nu-i mai reperăm urmele) şi,
când aceasta reapare, va fi scri erea alfabetică împrumu
tată de la fenicieni; singur Cyprul, încă o dată, - dar este
vorha de o zonă ştearsă - îşi va aminti încă de silabic.
,Isupra
,lCl'Ia�i

-
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Este, aici, cazul unei întreruperi a continuităţii (22):
odată cu propria-i scriere, o întreagă civilizaţie este cea
care a dispărut. Planează un semn de întrebare asupra
cauzelor acestei dispariţii: a devenit clasic să fie atribuite
ravagiilor invaziei dorice, cea a triburilor venite din
Nord, a căror barbarie robustă nu s-ar fi lăsat învinsă de
puterea de seducţie a civilizaţiei minoice. Că au avut loc
violenţe, catastrofe, pare neîndoielnic; argila tăb1iţelor
din Pylos, de exemplu, a fost arsă de incendiul ce a
însoţit distrugerea palatului (�i acesta este hazardul prin
care ni s-au păstrat socotelile ultimului exerciţiu bugetar
al monarhiei). Totuşi, ca de obicei, istoricii ezită; proble
ma se pune paralel de fiecare dată când se constată
declinul şi căderea unui imperiu: atacuri din exterior sau
decadenţă interioară? Dacă a fost învins, este pentru că
deja slăbise ... Efort conjugat al proletariatului intern şi al
proletariatului extern, pentru a ne exprima ca Toynbee?
Oricare ar fi soluţia adoptată şi nu anţele ei , faptul este
fapt; pe bună dreptate, desigur, se subHniază existenţa
unor vestigii myceniene (şi chi ar minoice) în civilizaţia
elenă clasică, şi asta în domeniile cele mai diverse. Dar
trebuie să fim atenţi; ceea ce a supravieţuit reprezintă
fapte de civilizaţie, elemente izolate, �i nu sistemul,
Fonna care dă unei civilizatii unitatea sa interioară si va
loarea spirituală proprie. Fără îndoială, secolele c� vor
unna (XII-VIII) nu sunt secole absolut barbare: cine ar
îndrăzni să vorbească de barbarie în fata marilor vase în
stil geometric din Dipylon? Sunt tot � şi timpuri foarte
obscure, în care, după ruperea tradiţiei, asistăm la un nou
punct de plecare: yiitoarea civilizaţie greacă se elaborea
ză puţin câte puţin; cultura, şi prin unnare educaţia, care
vor fi ale ei, vor fi de acum lipsite de legătură cu cele din
timpurile minoice şi myceniene; ele se vor opune, pentru
lungi secole, celor ale scribilor orientali . Istoria acestei
educ aţii, ca şi cea a culturii clasice în întregime, o putem
face să pornească numai de la Homer.

Prima parte

ORIGINILE EDUCAŢIEI
CLASICE: DE LA HOMER
LA ISOKRATES

Capitolul I

EDUCAŢIA HOMERICĂ

Homer este, într-adevăr, cel de la care trebuie să
pornească istoria noastră; cu Homer începe, pentru a nu
se mai întrerupe, tradiţia culturii greceşti: mărturia sa
este cel mai vechi document pe care-l putem interoga cu
folos asupra educaţiei arh aice. Rolul de prim-plan jucat
de Homer în educaţia clasică ne invită, pe de altă parte.
să determinăm cu precizie ceea ce educaţia putea dej a să
reprezinte pentru el (1).

Interpretarea istorică a lui Homer
Desigur, nu fără precauţie va pronunţa istoricul numele
lui Homer (2). El nu poate vorbi uniform despre .. epoca
homerică" : lliada şi Odiseea i se prezintă ca două docu
mente cu caracter complex, iar analiza sa trebuie să caute
a tine seama de mostenirea unei vechi traditii legendare
şi 'poetice, de aport�l personal al poetului; el trebuie să
facă distincţie între compoziţia de ansamblu şi opera
remanierilor, inserărilor şi racordurilor pe care filologul
crede că le discerne.
În măsura în care poate părea posibilă stabilirea unui
acord asupra unei chestiuni disputate până la refuz (3), se
admite în general că textul nostru - cel pe care, pare-se,
Hipparchos, la sfâr�itul domniei tatălui său, Pisistrate
(t528/527), l-ar fi adus din Ionia la Athena, unde a fost
oficial adoptat pentru concursul de rapsozi la Panathenee1
1. [PLAT], Hip/)nrch. 228 b.
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- exista, în mod substantial, încă din secolul al VII-lea.
Pornind de la această d ată, s-a ajuns, din aproape în
aproape, la a se fjxa pentru comp oziţia cânturilor
esenţiale din iliada (Odiseea fiind compusă cu o
generaţie sau două mai târziu) o dată "ce nu poate fi cu
mult p · o sterioară mijlocului secolului al VIU-lea" (4).
Presupun ând că această redactare trebuie să fie conside
rată opera unui singur poet - a unui Homer real, mai
degrabă decât rezultatul efortului col ectiv al mai multor
generaţii de aezi -, ea cere elaborarea prealabilă a unei
întregi tradiţii tot atât de evoluate pe cât o presupun
limba, stilul, legendele homerice, pentru care trebuie
lăsată o marjă de cel puţin un secol; ceea ce, intre atâtea
date propuse de către antici (5) şi de către modemi, ne
conduce spre aceea pentru care se decisese Herodot,
făcându-1 pe Homer (şi pe Hesiod) să trăiască "cu patru
secole Înaintea mea, nu mai mult"2, adică prin �50.
Dar a data în linii mari epopeea între anii 850-750
nu este suficient; mai trebuie precizată şi valoarea sa do
cumentară (6) . Se cuvine să nu uităm că Homer nu este
istoric, ci poet; că, pe deasupra, el dă frâu liher imagina
ţiei sale creatoare, dat fiind că îşi propune nu să descrie
scene de moravuri realiste, ci să. evoce o gestă eroică,
proiectată Într-un trecut prestigios şi îndepărtat, când nu
numai zeii, ci şi animalele vorbeau: să ne illn intim de
X,mthos, unul dintre caii lui Ahile, adresând stăp ânului
său cuvinte profetice3, precum calul lui Roland din Petit
Roi de Gatice. într-adevăr, nu trebuie să exagerăm carac
terul naiv şi primitiv al acestei opere, moştenitoare a unei
experienţe dej a atât de mature. Pe de altă parte, nu putem
face totusi din Homer un Flaubert sau un Lecomte de
Lisle, chi �uiţi de scrupule arheologice; imaginea pe care el
şi-o face despre vârsta eroică este o imagine compozită, fu
care se suprapun amintiri desprinse din aproape un mile
niu de istorie (unele trăsături urcând dincolo de reminis
cenţele myceniene, până în zilele de def lină strălucire a
grandorii minoice, ca atunci când lliada evocă dansurile
tinerimii din Knossos şi acrobaţiile din "teatrul"' (XOpo<;)
lui DedaI, în realitate distrus după catastrofa din 1 400).
Ş i totuşi, deşi acestei imagini nu-i lipsesc o mulţime
de anacronisme, în ansamblu ea trebuie să fi împrumutat
cea mai mare parte a elementelor sale dacă. nu chiar de la
2 . HDT., II, 53.

-

3 . II. . XIX, 404-423. - 4 . Id., XVIIl, 590-605.
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peri oada contemporană lui "Homer" (epoca aristocratic ă
el cetăţilor din Ionia), cel puţin de la cea imediat pre
mergătoare, de la evul mediu ce succedă invaziilor dorice
(1 1 80- 1 000). Cu condiţi a de a proceda prudent, elimi
nând orice amestec a ceea ce este mai vechi sau a ceea ce
a fost introdus mai târziu, vom putea încerca să ne servim
de Homer ca de o sursă pentru istoria acestor evuri
obscure. Dar, înainte de toate, chiar luând-o asa cum ni
se prezintă, adică în calitate de construcţi e poetică,
epopeea homerică constituie în sine un obiect istoric,
pân ă Într-atât imaginea, fie şi parţial artific ială, pe care o
oferă despre "timpul eroilor" şi-a exercitat influenţa
asupra acestui popor grec, asupra acestei lumi antice,
care a primit-o ca fiind contemporană leagănului istoriei
sale.

Cavalerism homeric
Vom vorbi de un "ev mediu homeric", nu pentru c ă e
vorba de o perioadă prea puţin cun oscută inserată Între
alte două, cunoscute mai bine, ci pentru că structura
politică şi soc i al ă a acestei societăţi arhaice prezintă
analogii formale cu cea a Evului Mediu occidental
(analogii pe care, fireşte, nu trebui e �ă le împingem
pân ă la un paralelism paradoxal: nu există în i storie
revenire i dentică şi omne simile c/audica!; în ce mă
priveşte, vorbesc de un cav alerism homeric în acelaşi
sens în care se spune "feudalitate japoneză") (7). Pare
să se i mpună comparaţia mai ales c u începutul Evului
Mediu, cel c are ţine la noi de la epoca merovingiană
pân ă în an ul 1 000: societatea homerică se arată în
destul de mare măsură an alogă cu prefeudalitatea caro
lingi an ă.
Pe treapta cea mai înaltă se află regele, înconjurat de
o aristoc ratie războini c ă, de o veritabilă curte,
cuprinzând pe de o parte consiliul m arilor v asali, oameni
în vârstă ()'EpovtE S), onoraţi ca atare şi a căror experienţă
îi [ace preţioşi în sfaturi, servind ca instanţă judecăto
rească; pe de altă parte ceata fidelilor, tineri războinici
(KOUpOl), ce formează clasa n obilă, Â.a6<;-ul, opus
pedestrimii, Ofl}Lo<;-ului, oamenilor simpli (8fI'tE<;). Aceşti
KOUPOl (echivalent al acelor pueri vei vassalli ai lui
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Hinemar) sunt fii de princip i sau persoane de vază ce-l
servesc pe regele ţării lor, dar pot fi recrutaţi şi dintre
aventurierii fără căpătâi, gata oricând să se bată. Această
societate a evului mediu elenic este încă în miscare, abia
ieşită fiind din epoca invaziilor. Ei trăiesc la �urte (doar
sunt comp anion i ai regelui , balpol), hrăniţi la masa
suveranului in schimbul prestaţiilor şi dări lor primite de
la ei.
Această viată dusă în comun, această asociere de
'
războinici (ale c ărei consecinţe pentru istOlia educ aţiei şi
a moralei le vom vedea curând). durează până în momen
tul în care, drept recompensă a serviciilor sale leale,
fidelul este înzestrat cu o feudă prin oferirea unui dome
niu ('tE\-lEVOS) luat din cel p ublic şi nelipsindu- i arendaşii
necesari exploatării lui. De la llioda la Odiseea se poate
observa, după cât se pare. conturarea unei evoluţii
analoge cu cea pe care a cunoscut-o societatea carolin
giană: n obilimea devine din ce în ce mai stăpână pe
feudele sale, în timp ce puterea regală se fărâmiţează
treptat în faţa constituirii acestor mici domenii, de rangul
unor târguşoare, care mai târziu vor trebui să fie reunite,
pentru a constitui cetatea c1asidl (Kodrizii ne apar oare
cum ca nişte Capeţi ai Atticii).

Cu ltura cavalerească
Astfel se prezintă faptul fundcunental ce va explica trăsă
turile originale ale tradiţiei educative a Greciei clasice:
cultura greac ă a fost, la origi ne, privilegiul unei
aristocraţii războinice de acest fel . Cultură pe care o SUf
prinde m aici în faza ei născânda. Ace�ti eroi homerici nu
sunt ni�te soldăţoi brutali, răzhoinici preistorici, cum le
place să-şi imagineze predecesorilor noştri romantici;
într-un anume sen s, ei sunt deja cavaleri.
Societatea homerică a unnat unei vechi civilizatii, din
care nu toate rafinamentele au dispărut. Tinerii �OUPOl
prestează suzeranului lor ceea ce poate fi foarte bine
numit un serviciu de curte; ca �i gentilomii din Evul
Mediu, ei servesc la masă în timpul festinurilor regale
("KOUpOl umplu până la marglne cupele"s: vers atât de
5. Id. r, 463: 470.
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ea rac tenst J c pentru rolul l or de paharnici, lncât 11
reg ă sim, repetat sau interpolat, în alt e patru episoade6;
servi ciu nobil, c lar distinct de cel al simplilor servitori,
K"pUKE�) . Ei senresc , de asemenea, la alcătuirea suitei :
�apte tineri vor însoţi pe Ulise pentru a o duce pe Briseis
lui Ahi le7; îşi au rolul lor, alături de preot8 , la ceremoni

îl

ile sacrificiale. nu numai ca dregători însărcinaţi cu

tranşarea cărnii la ospăţ, ci şi pentru că " ei cântă fmmo 
sul pean şi-l celebrează prin dansul lor pe Ap ărătorul",

KaAOV aElooV'tE� rralTtO"a KO'i3pOl AXeHwv
J.l€)"rroV'tE� 'EK6.EpYOV9.

la

Patrokles a ven it să se refugieze
curtea din Phtia, fu 
gind din Op unt, în urma unui omor inv oluntar. Propriul
său tată, Menoitios, este cel care-l prezintă, aco l o, regelui
Peleus; acela îl prime�te cu bunăvoinţă şi-l pune alături
de !i ul său, Ahile, căruia-i va aduce nobi lul serviciu de

elegant a tradus A.

"scutier" (aşa c um
8Epemrov din Homer10).

Mazon cuvântul

Alături d e ceremonii, juc urile constituie aspectul

dominant al vieţii ace�tor c av <:tleri homerici. Jocuri mai
degrabă libere şi spontane. simple episoade ale vieţii
cotidiene (această v i aţâ nobIl ă este de pe acum o viaţă de
pl ăceri elegante), precum l a serbarea din p alatul lui
Alkinoos l l : jocuri sporti ve (8), diverti smente " muzi
cale": dans al tinerilor feacien i , dans cu mingea al fiilor
l ui Alkinoos, cântec al aedului, cântat la liră (Ahile,
retras în cortul său, îşi ostoieşte tri steţea c ântând, pentru
sine, faptele de glorie ale eroilor, ac omp ani indu-se la
phorminx-ul sonor 1 2); şi poate, înc ă de pe acum, con 
cursuri de elocinţă şi competiţii verbale (9) .

Alteori, dimpotriv ă. ele con stituie o manifestaţie
solemnă, organizată şi reglementată cu grijă; e suficient
să mnintim

..

'in c ântul

XXIIl al

Iliac/ei.

joc urile funerare

în ono area lui P atrokles: pugilatul, atât de îndrăgit încă
de minoieni CI O), lupta, alerg area, înfruntarea c ăl are cu
lancea, aruncarea discului, tirul cu arcul,
6. Id. IX,

8.

1 75; Od. L 1 48 . m,

Id. I, 463 sq.

1 04 sq.
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339: XXI. 27 1 .

Id. L 473-474
1 2. Il. LX, 1 � 6 �q.
lJ.

.

..

--

aruncarea

7 . Il. XIX, 238 sq. -

1 0 . Id. XXIIl, 90.

-

I l . Od. VIII,

suliţei şi, mai ales, sportul c are va rămâne totdeauna cel
mai nobil, cel mai apreciat: cursa de care l 3 .
Da, aceşti cavaleri sunt cu totul altceva decât nişte
războinici barbari; viata lor este chiar o viată de curte.
deja "curtenitoare". Ea implic ă o remarcabil ă rafinare �
manierelor: a se vedea delicatetea de care dă dovadă
Ahile în rolul său de ordonator ş i arbitru al jocurilor 1 4,
spiritul sportiv al învingătorilor şi al spectatorilor, fie că
e vorba de pugilistul Epeios ridicân du-şi adversarul, pe
Euryalos, după lovitura dură cu c are -l scosese din
luptă 1 5 , fie de acheenii care-l opresc pe Diomedes când,
sub loviturile sale, v iaţa lui Aias este primejduită 1 6 .
Această politeţe însoţeşte eroii şi În lupta propriu-zisă,
p ân ă şi în provocările verb ale rituale ce preced
încleştarea. Ea subzi stă în toate împrejurările: ce
subtilităţi de curtoazie în raporturile dintre Telemachos şi
Pretendenţi, raporturi atât de încordate totuşi şi debor
dând de ură !
Această atmosferă civilizată îşi găseşte - cel puţin în
Odiseea, mai recentă - fireasc a desăv ârşire într-o mare
delic ateţe a atitudinii faţă de feme ie: cât o respectă
ac eiaş i Pretendenţi pe P enelope! Despre bătrânul
Laertes ni se spune că, pentru a nu trezi gelozia soţiei
sale, nu şi-a pennis să se bucure de favorurile scl a vei
Eurykleia1 7 . Soţia este într-adevăr stăpâna casei; să ne
gândim la Arete, regina feac ienilor, sau la Elena, acasă,
la Sparta: ea este cea c are-l întâmpină pe Telemachos, ea
conduce conv ersaţia, "primeşte", în sensul monden al
cuvântului.
Curtoazie, dar şi abilitate (regăsim aici înţelepciunea
orientală): ce tinută să ai în societate, cum să reactionezi în
'
situa�i neprev'ăzute, cum să te comporţi şi, înainte de orice,
cum să vorbeşti; e suficient să- i evocăm aici pe Telemachos
la Pylos, pe Nausicaa în faţa naufragiatului Ulise.
Aşa se prezintă, sumar schiţată, figura ideal ă a "cava
lerului perfect" al epopeii homerice. Dar nu puteai
deveni spontan un KOVPO� desăvârşit; această cultură, de
un conţinut bogat şi complex, presupune o educaţie apro
priată. Or, ea nu ne rămâne ascunsă: Homer se intere
sează îndeajuns de psihilogia eroilor săi pentru a avea
--

1 3 . Id. XXIII, 26 1 -81)7.
433 .

-

14. ld. 257sq. - 1 5 . Id. 6lJ4.

-

I 6. ld. 922.

1 7. Od. l,
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grijă să ne fac ă să ştim cum au fost crescuţi, cum au ajun s
ei să atingă această floare a cavalerismului; legenda
eroică transmitea date despre educaţia lui Ahile, la fel ca
�i ciclurile noastre epice din Evul Mediu, care consacrau,
de exemplu, un poem epic Copilăriei lui Vil.'ien.

Chiron şi Phoinix
Figura tipic ă de educator este cea a lui Chiron, " prea
înţeleptul centaur" 1 8 . Un mare număr de legende pare să
se fi înstăpânit pe numele s ău; el l-a educat nu numai pe
Ahile, ci şi pe mulţi alţi eroi: Asklepios, fiul lui Apollo 1 9 ,
Akteon, Kephalos, Iason, Melanion, Nestor. . . Xeno
phon2 0 enumeră douăzeci şi unu în cap. Nu vom vorbi
aici decât despre educaţia lui Ahile. Ch iron era prietenul
şi consilierul lui Peleus (care-i datora, printre altele,
reusita căsătoriei sale cu Thetis); era absolut normal ca
ac esta să-i încredinţeze fiul.
Un mare număr de monumente literare şi figurative
( 1 1 ) îl prezintă pe Chiron învăţându-l pe Ahile sporturile
si exerc itiile cavaleresti (vânătoare, echitatie, aruncarea
� uliţei) sau artele de c � rte, ca lira, şi chiar (�u stăpâneşte
el văile lui Pelion, bogate în ierburi medicinale?) chirur
gia şi fannacopeea2 1 - curios detaliu de ştiinţă enciclo
pedică, de savoare orientalizantă (ea trimite cu gândul la
im aginea culturii lui Salomon , evocată de autorul alexan
drin al În(elepciunii 22 ; nu încape îndoială că este vorba,
în ambele cazuri, de o imagine idealizată: eroul homeric
trebuie să ştie totul, dar este un erou; ar fi naiv să credem
că un cav aler arhaic era în mod normal şi el un vraci
tămăduitor) .
Această ultim ă trăsătură este singura explicit
menţion ată de Homer, dar un episod din Iliada ne pre
zintă2 3 un alt profesor al lui Ahile, a cărui figură, mai
puţin mitică decât cea a lui Chiron, are avantajul de a ne
pennite si întrevedem, în mod realist, în ce trebuie să fi
constat această educatie cavalerească: este vorba de
epi sodul lui Phoinix(1 2) . P entru a asigura succesul difi18. Il. XI, 8 3 2. - 1 9 .
8 3 2 . -- 22. Sap . 7, 1 7-20.
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Id. IV, 2 1 9 . 20. Cyn., 1.
23. Il. IX, 43 4 sq.
-

--

-

2 1 . Il. XI,

83 1 -

cilei lor ambasade pe l ângă Ahile, Nestor a făcut, în mod
înţelept, ca lui Ulise şi Aias să li se alăture acel bătrân
plin de bunătate, care va şti să înmoaie sut1etul fostului
său pupil (şi, Într-adevăr, Ahile va răspunde cu m ultă
afecţiune "bunului său b ătrân", cum îl numeşte: ă't't<X
)'Ep<xt€;24 ).
Pentru a se face ascultat, Phoinix crede că trebuie să-i
amintească lui Ahile întreaga sa poveste, de unde un lung
discurs25 , a cărui prolixitate puţin senilă este foarte
instructivă pentru noi : Phoinix, deci, fugind de mâni a
tatălui său (erau în conflict din cauza unei frumoase cap
tive), a venit să se refugieze la curtea lui Pe leus, care i-a
dăruit o feudă în ţinutul dolopilor2 6 . Acest vasal îndrăgit
este cel căru i a regele îi va încredinţa educaţia fiului său
(nu exist�'i şi aici o trăsătură foarte "medievală" ?). 1-1 lasă
în grijă de mic, din cea mai fragedă copilărie; îl vedem
pe Phoinix luându-l pe Ah ile pe genunchi, tăin du-i
carne a, dându-i să măn ânce si s ă bea: "S i de câte ori nu
mi-ai udat tunica, scuipând �inul din gu� ă! Multă bătaie
de cap îţi mai dau copiii !" 2 7 .
"Eu te-am făcut cee a ce esti !".' decl ară cu mândrie
bătrânul preceptor2 8 , căci rolul său nu se limitase la a-i
supraveghea începutul copilăriei; lui îi este încredinţat
Ahile şi la plecarea în războiul din Troia. pentru a veni în
aj utorul inexperienţei acestuia. Nimic nu este mai remar
cabil decât dubla misi une cu care Peleus l-a investit în
această ocazie: " Tu nu erai decât un copil şi nu ştiai înc ă
nimic despre lupta care n u cruţă p e nimeni, nici despre
adunările în care se disting bărbaţii . Acesta era şi motivul
pentru c are mă trimisese: trebuia să te învăţ să fi i un bun
vorbitor şi în acelaşi timp destoin ic în luptă" (IlU8cov 'tE
PTl'tf\p ' EIlEVat, rrpllK'tf\pa 'tE Ep)'cov)29, formul ă ce con
densează dublul i deal de cavaler perfect: orator şi
războinic, capabil să aducă suzeranului său atât serv iciul
de sfătuitor, cât şi serviciul de ostaş. Odiseea ne-o arată,
în aceeaşi manieră, pe Athena instru indu - l pe
Telemachos sub chipul lui Mentes3 0 sau Mentor3 1 .
Remarcăm astfel, l a originea civilizaţiei greceşti, un
24. Id. 607. - 25 . Id. 43 4-605 . - 26, Id. 480 sg. 2 7 . Id. 48 8-491 .
28 . Id. 485. - 29 . ld. 442. 30. Od. r, 80 sg. 3 1 . Id. Il, 267 sq.
--

-

-

-
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tip de educaţie net definit, constând în aceea că tânărul
nobil primea sfaturi şi exemp l e de la o persoană mai în
vârstă, căreia îi fusese incredinţat pentru fonnarea sa.

Rem i niscenţe cavalereşti
Or, timp de multe secole (aproape până la sfârşitul isto
riei sale, putem spune), educaţia antică va păstra un m are
număr de trăsături provenite din această origine aristo
cratică şi cavalereasc ă. Nu mă refer la fap tul că
societăt' ile antice cele mai democratice rămân totdeauna
pentru noi, modemii, societăţi aristocratice, din cauza
rolului jucat de sclavie, ci la un element intrinsec: chiar
�j când se voi au şi se credeau democratice (precum
Athena din secolul al IV-lea, cu politica sa demagogic ă
in materie de cultură: 8EWPlKOV, artă la îndemâna poporu
lui etc.), societăţile antice trăiau într-o tradiţie de origine
nobilă; cultura putea fo arte bine să fie repartizată egali
tar, dar ea nu p ăstra mai puţin marca acestei origini. Se
poate stabili uşor aici o paralelă cu evoluţia propriei
noastre civilizc.ţii fran ceze, care a extins progresiv la
toate clasele sociale şi, dacă vrem, a popularizat o cultură
ale cărei origini �i inspiraţie sunt net aristocratice: nu şi-a
căpătat ea Fonna în saloanele şi la curtea secolului al
XVII-lea? Toţi copiii Franţei descoperă poezia şi lite
ratura prin Fabulele lui La Fontaine: acesta le dedicase
Marelui Delfin şi (c. XII) ducelui de Bourgogne!
De aceea, se c uvine să examinăm p uţin mai
îndeaproape conţinutul educaţiei homerice şi destinul
său. Vom distinge în ea, ca în orice educaţie demnă de
acest nume (distincţia există deja în Platon32 ), două
aspecte: o tehnică, prin c are copilul este pregătit şi pro
gresiv iniţiat într-un anumit mod de viaţă, şi o eticii, ceva
mai mult decât o morală conţinând precepte: un anume
ideal de existenţă, re alizarea unui tip ideal de om (o
educaţie războinică se poate mulţumi cu a forma barbari
eficienţi sau, dimpotrivă, se poate orienta spre un tip rafi
nat de " cavaleri").
Elementul telmic ne este deja familiar: mânuire de
32 . Leg. 1,
33

643 a-644

a.

alTIle, sporturi şi jocuri cavalereşti, artă muzicală (cântec,
liră, dans) şi artă oratorică; savoir vivre, bună creştere;
înţelepciune. Toate aceste tehnici se vor regăsi în educaţia
epocii clasice, desigur nu fără a cunoaşte o evoluţie în
cursul căreia vom vedea dezvoltându-se cu precădere ele
mentele intelectuale, în detrimentul elementului războinic;
numai la Sparta acesta din ulTIlă îşi va păstra poziţia de
prim-rang, chiar dacă supravieţuieşte, p ână şi în pacifica şi
civila Athena, în gustul pentru sport şi într-un anume stil
de viaţă pur bărbătesc.
Important este să analizăm etica aceasta cavalerească,
idealul homeric de erou, şi să-i constatăm supravieţuirea
în perioada clasică.
Homer, educator al Greciei

Această supravieţuire pare să se explice, la prima vedere,
prin faptul că educaţia literară grecească îl va păstra pe
Homer, de-a lungul întregii durate a istoriei sale, ca text
de baza, ca punct central al tuturor studiilor. Fapt de o
considerabilă importanţă, ale cărui con secinţe noi,
francezii, cu greu ni le putem imagina; căci, dacă avem
clasici, nu avem (precum it alienii pe Dante sau anglo
saxonii pe Shakespeare) un clasic prin excelenţă, iar
domin aţia lui Homer asupra educaţiei greceşti se va
exercita în manieră încă şi mai copleşitoare decât cea a
lui Shakespeare sau Dante asupra unora sau a celorlalţi.
Cum a spus-o Platon 33 , Homer a fost, în deplinul
sens al cuvântului, educatorul Greciei ('tfJV 'EA-Moa
1tE1t<XlOEUKEV) . Ş i a fost încă de la origini (Eţ apxfi's), sub
linia deja, în secolul al VI-lea, Xenophanes din
Kolophon3 4 : a se vedea, la sfârşitul secolului al VIU-lea,
profunda influenţă pe care, în acea Beoţie încă în
întregime ţărănească, el o exercită asupra stilului lui
Hesiod (care şi- a început cariera ca rapsod, recitator al
lui Homer). Si
' astfel va rămâne mereu: în plin Ev Mediu
byzantin, în secolul al XII-lea, arhiepiscopul Eustathios
din Thessalonike şi-a compilat marele său comentariu,
hrănit de întregul aport al filologiei hel1enistice.
33. Rep.

X, 606 e; ef. Praf.

339 a. - · 34.

Fr. 10.
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D i n tre atâtea mărturii care atestă prezenţa lui Homer la
rii p ătâiul întrej.!ii Grecii cultivate, precum la cel al lui
Alexandru în campanie, o voi reţine pe cea din Banchetul
l u i Xenophon 35 , unde un personaj , Nikoratos, ne spune:
.,Tat ăI meu, dorind să devin un om desăvârşit (avllP
(xya80s), m-a obligat să-I învăţ în întregime pe Homer;
astfel încât, chiar şi azi, sunt capabil să spun pe dinafară
lIiada şi Odiseea".
Acest lucru fiind recunosc ut, răm âne să inversăm
argumentul sau să-i dăm o dublă deschidere: faptul că
et ica de tip cavaleresc rămânea în centrul idealului grec
a făcut ca Homer, interpretul eminent al acestui ideal, să
fie ales şi menţinut ca text de bază în educaţie. Trebuie,
într- adevăr, să reacţionăm împotriva unei aprecieri
exclusiv estetice a îndelungii treceri de care s-a bucurat;
nu numai în calitate de c apodoperă literară a fost studiată
epopeea, ci si datorită continutului, care făcea din ea un
manual de etică, un tratat despre i deal. Într-adevăr, după
cum vom vedea în continuare, conţinutul tehnic al
educaţiei greceşti a evoluat profund, reflectând profun 
deIe transfonnări ale civilizaţiei în ansamblul ei; singură
etica lui Homer este cea care, alături de valoarea sa este
tică imperisabilă, putea păstra o forţă de influenţare per
manentă.
Nu pretind, desigur, că de-a lungul atâtor secole apor
tul ei a fost totdeauna clar şi exact înţeles. Întâlnim în
epoca hellenistică pedagogi obtuzi, care, cu o lipsă totală
de simţ istoric, neglij ând sensibila diferenţă de moravuri,
s-au străduit să găsească în Homer toate elementele unei
educ aţii religioase şi morale valabile pentru timpul lor;
cu o ingeniozi tate adesea comică, se chinuiau să scoată
din această epopee atât de p uţin sacerdotală, în realitate
de un spirit atât de "laic"( 1 3 ), echivalentul unui veritabil
catehism prezentând nu numai (ceea ce era corect3 6)
theogonia şi legendele de aur ale zeilor şi eroilor, ci şi o
theodicee, adică o apologetică, îndatoririle faţă de zei ,
dar ce zic?, un întreg manual de morală practică ce ar fi
predat prin exemple toate preceptele, începând cu cele
ale politeţei elementare, infantile. Mai mult încă: prin
35.
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practicarea exegezei alegorice, Homer era folosit pentru
a ilustra filosofia însăsi...
'
Dar toate acestea nu erau decât lucruri grosiere.
Veritabila importanţă educativă a lui Homer rezidă în
altceva: în atmosfera eti că în care-si face eroii să
acţioneze, în stilul lor de viaţă. De acest � limat, orice citi
tor asiduu nu putea să nu se pătrundă cu timpul. Pe bună
dreptate se poate vorbi aici, cum îi plăcea lui Eustathios,
de "educaţie homerică" (OJlllPLKlt 1taLOEla) : educaţia p e
care tân ăruI grec o reţinea din Homer era chiar aceea pe
care Poetul o dădea eroilor săi, cea pe care-l vedem pe
Ahile primind-o din gura lui Peleus sau Phoinix, pe
Telemachos din cea a Athenei.

Etica homerică
Ideal moral de natură foarte complexă. În el intră mai
întâi acela, puţin cam jenant pentru noi, al "omului cu o
mie de feţe"(1toA:6'tpo1to<; <XVTtP), ce incarnează în ochii
noştri figura echivocă a aventurierului levantin, pe care o
îmbracă pentru moment personajul Ulise în epopeea
maritimă; arta de a se comporta, arta de a acţiona a
eroului homeric ating aic i, c um am mai subliniat-o în
treacăt, înţelepciunea practic ă a scri bului oriental,
deven ind arta de a şti să te descurci în orice împrejurare.
Constiinta noastră, rafinată de secole de crestinism,
'
încec�rcă o clipă o oarecare stânjeneală: să ne g � dim la
satisfacţia indulgentă a Athenei în fata unei minciuni
deosebit de reuşite a dragului ei Ulise 3 7 !
Dar nu în asta stă, din fericire, esentialul. Mult mai
mult decât Ulise din Întoarcere , nobila şi ura figură a lui
Ahile este cea care incarnează idealul moral al cavaleru
lui homeric perfect; el poate fi definit printr-un cuvânt: o
morală eroică a onoarei. Până la Homer urcă, într-adevăr,
în Homer fiecare generaţie antică a regăsit cee a ce
reprezintă axul fundamental al acestei etici aristocratice:
iubirea de glorie.
Baza pe care se sprijină este acel pesimism radical al
sufletului elen, la care tânărul Nietzche a meditat atât de
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profund: tristetea lui Ahile! ( 1 4). Viata scurtă, obsesia
morţii, slaba c �nsolare ce putea fi spe;ată de la viaţa de
dincolo de mormânt: nu există încă nimic ferm în ideea
unei sorţi privilegiate ce ar putea fi primite în Câmpiile
El ysee; cât despre destinul comun al umbrelor, această
exi stenţă incertă şi vană, ce deriziune! Se ştie cum o
judecă Ahile însuşi în faimoasa apostrofă adresată, din
Hades, lui Ulise, c are admira felul respectuos cum
umbrele de rând se retrăgeau din faţa umbrei eroului:
"Ah, nu mă înfrumuseţează moartea, Ulise! Aş prefera,
rândaş la boi, să trăiesc slujind un biet fermier, decât să
domnesc peste aceşti morţi, peste întreagă această lume
stinsă! "3 8 .
Această viaţă scurtă, pe c are destinul lor de războinici
le-o face încă şi mai precară, eroii noştri o iubesc cu
ardoare, din toată acea inimă atât de terestră, cu acea
dragoste atât de francă, fără gânduri ascunse, ce definesc,
în ochii noştri, un anume climat al sufletului păgân. Ş i
totuşi, această viaţă de aici, atât de preţioasă, nu repre
zintă în ochii lor valoarea supremă. Ei sunt gata - şi cu
câtă hotărâre ! - să se sacrifice pentru ceva mai înalt decât
viaţa însăşi, iar prin aceasta etica homerică este o etică a
onoarei ( 1 5).
Valoarea ideală, căreia viata însăsi îi era sacrificată,
este arete (<XpE't1l), cuvânt intr �ductibil, pe care ar fi de
rizoriu să-I redăm, cum o fac dicţionarele noastre, prin
" virtute", în afară de cazul că am împodobi această plată
vocabulă cu tot ceea ce contemporanii lui Machiavelli
puneau în a lor virtu. J\PE'tTt este, în accepţie foarte ge
nerală, valoarea în sensul cavaleresc al cuvântului, ceea
ce face din om un brav, un erou: "El a căzut ca un viteaz
ce era" (<xvTtp <Xrcx.8o<; rEVOjlEvo<; <X1tE9aVE) - formulă
neîncetat repetată pentru a saluta moartea unui războinic,
moarte în c are se împlinea cu adevărat destinul său, în
sacrificiul suprem: eroul homeric trăieşte şi moare pentru
a incama prin conduita sa un anwne i deal, o anume ca
litate a existenţei, pe c are o simbolizează acest cuvânt,

eXp E'tTt·

ar, gloria, renume]e dobândit în medi ul competent al
vitejilor, este măsura, recunoaşterea obiectivă a valorii.
3 8. Id. XI, 48 8
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De aici, dorinţa pasionată de glorie, de a fi proclamat cel
mai bun , resort fundamental al acestei morale ca
valereşti. Homer este primul care a formulat, primul la
care anticii au desc operit, cu entuziasm, această
concepţie despre existenţă ca întrecere sportivă, unde se
pune problema întâietăţii, acest "ideal agonistic al vieţii" ,
în care, după străluc itele an alize ale lui J akob
Burckhardt, a devenit clasic ă relevarea unuia dintre
aspectele cele mai semnificative ale sufletului grec ( 1 6).
Da, eroul homeric, după cum şi - urmându-i exemplul omul grec, nu este cu adevărat fericit decât dacă se simte,
dacă se afirmă ca fiind primul în categoria sa, distinct,
superior.
Este, aceasta, o idee fundamentală în epopee, c are, în
două reprize, pune acelaşi precept, formulat prin acelaşi
vers, în gura lui Hippolokhos adresându-se fiului său,
Glaukos, apoi în cea a înţeleptului Nestor reproducându-i
lui Patrokles sfaturile adresate de Peleus fiului său,
Ahile: "Să fii întotdeauna cel mai bun şi să rămâi superi
or celorlalţi" (cX.tEV cX.plcr'tEUElV Kat U1tElpOXOV E�l+.lEVal
ăÂÂcov) 3 9 .
De la această tensiune a întregii fiinţe spre acest unic
scop, figura lui Ahile primeşte ceea ce face nobleţea şi
grandoarea sa tragică: el ştie (Thetis i-a revelat-o) că,
învingându-l pe Hector, va trebui să moară, dar se
îndreaptă, cu fruntea sus, în întâmpinarea acestui destin.
Nu se pune pentru el problema de a se devota patriei
acheene, de a salva expediţia compromisă, ci numai de
a- l răzbuna pe Patrokles, de a evita ruşinea care altfel l-ar
fi ameninţat. Singurul lucru care contează este onoarea
sa. Nu văd aici individualism romantic, deşi acest ideal
este teribil de personal: această i ubire de sine (<plA.a'\Ytla),
pe care o va analiza mai târziu Aristotel. nu este iubirea
fată de eu, ci fată de Sine , fată
' de Frumusetea absolută,
d� Valoarea perfectă pe c are eroul caută s � o incarneze
într-o Gestă ce va trezi admirati
" a multimii invidioase a
egalilor săi.
A străluci, a fi primul, învingătorul, a depăşi, a se
afinna în competiţie, a scoate din luptă un adversar în
faţa arbitrilor, a săvârşi fapta de glorie (aptcr'tEla) care-l
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va situa În faţa oamenilor, a celor vij şi, poate, în faţa
posterităţii, în rangul întâi : iată pentru ce trăieşte, iată
pentru ce moare.
Da, o etică a onoarei, foarte stranie uneori pentru un
suflet creştin; ea implică acceptarea orgoliului, f.LEY<X
AO\jfUXl<X , care, departe de a fi un viciu, înseamnă înalta
dorinţă a celui ce aspiră la a fi mare, sau, în cazul eroului,
conştientizare a superiorităţii sale reale: acceptarea
rivali tăţii, a geloziei, această " v Ep � nobilă, inspiratoare
4
a marilor acte, pe c are o va celebra Hesiod 0 , şi, odată cu
ea, ura, ca recunoaştere a unei superiorităţi afirmate; a se
vedea cum Tucidide îl va face pe Perikles să spun ă: "Ura
şi ostilitatea sunt date, oriunde şi oricând, celor ce vor
s�i - i conducă pe alţii. Dar a te expune urii pentru un scop
nobil înseanmă a fi inspirat" 4 1 .

Im itaţia eroului
Această înaltă idee despre glorie este cea în funcţie de
care se defineşte rolul propriu al p oetului, rol de ordin
educ ativ. Scopul căruia i se subordonează opera sa nu
este eminamente de ordin estetic, ci constă în a imorta
liza eroii. Poetul, va spune Platon, 42 "încun unează cu
glorie nenumăratele fapte de seamă ale celor de demult şi
astfel fa ce educaţia posterităţii" (subliniez această
ultimă trăsătură, care pare fundamental ă) .
Pentru a înţelege c are a fost influenţa educativă a lui
Homer, aj unge să chim şi să vedem cum procedează el
însuşi, cum concepe educaţia eroilor săi. El face să li se
propună, prin intennediul mentorilor lor, mari exemple
imprumutate de la gestele legendare, exemple ce trebuie
să trezească în ei instinctul agonistic , dorinţa de rivali
tate. Aşa se face că Phoinix îi propune lui Ahile, pentru
a-l îndemna spre conciliere, exemplul lui Meleagros: "În
asta stă ceea ce ne învată marile fapte ale vechilor eroi. . .
Îmi amintesc Încă fapta pe c are, iată ('tOOE EpyOV), o
foarte veche poveste . "43 .
La fe l, Athena, dorind să trezească în sfârsit voc atia
eroică în acel nehot ărât copil mare care era Te i emacho s,
..
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îi opune exemplul deciziei bărbăteşti a lui Orestes: "Lasă
jocurile de copii. Nu mai sunt pentru vârsta ta. Ia aminte
la faima pe c are a avut- o în faţa ollinenilor divinul
Orestes în zi ua în care, ca fiu ce-si răzbună tatăl, l-a ucis
pe vicleanul acela de Egist! "44 . A� elaşi exemplu reapare,
de altfel , în încă trei locuri 45 .
Iată secretul pedagogiei homerice: exemplul eroic,
1tcxpaoEl),Jla. Aşa cum sfârşitul Ev ului Medi u ne- a lăsat
Imitaţia lui Iisus, evul mediu elenic a transmis, prin
Homer, Greciei clasice această Imitaţie a Eroului. Acesta
este sensul profund în care Homer a fost educatorul
Greciei: ca şi Phoinix, ca şi Nestor sau Athen a. el pre
zintă fără încetare spiritului discipolului său modele ide
alizate de cXpE't1l eroică; în acelaşi timp, prin perenitatea
operei sale, Homer pune în lumină realitatea supremei
recompense c are este gloria.
Istoria atestă cât de mult au fost ascultate lectiile lui:
exemplul eroilor a obsedat sufletul grecilor. AI� xandru
(ca şi, mai târziu, Pyrrhus) s-a crezut, s-a visat un nou
Ahile. Câţi greci n-au învăţat, ca şi el, din Homer, "să
dispreţuiască o viaţă lungă şi temă pentru o glorie
scurtă", dar eroică!
Fără îndoială, Homer n-a fost singurul educator pe
care l-a urmat Grecia; cu fiecare secol, ciasici i au com
pletat idealul moral al conştimţei elene (încă Hesiod l-a
îmbogăţit cu noţiunile sale atât de preţioase de Dreptate,
Justiţie, Adevăr). Nu este însă mai puţin adevărat că
Homer reprezintă fundamentul prin excelenţă al întregii
tradiţii pedagogice clasice şi, oricare ar fi, ici-colo, tenta
tivele de a-i clătina infl uenta tiranică, continuitatea aces
tei tradiţii a menţinut vie, 'timp de secole, în conştiinţa
oricărui grec, feudala sa etică a gestei.

44. Od. 1, 296 sq.
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Cap itolul I I

EDUCAŢIA SPA RTANĂ

Sparta, martor privilegiat al arhaismului, constItUie m
mod firesc a doua etapă a istoriei noastre; putem observa
aici în ce fel educaţia cavalerească de tip homeric se per
retuează, începând totuşi să evolueze. Cetate în primul
rând militară şi aristocratic ă, Sparta nu va merge nicio
dată foarle departe pe calea care trebuia să sfârşească în
ceea ce am numit "educatie de scrib" ; ea îsi v a face, dim
potrivă. un punct de on� are din a răm ilil e o cetate de
semiinculţi. Dacă meticuloasa ei legislaţie a ajuns să
regl cmenteze aproape totul, până şi relaţii le conjugale,
printr-o singulară excepţie ortografia nu va fi niciodată
uniformizată; epigrafia ne relevă, în acest domeniu, cea
mai stranie şi cea mai îngăduitoare anarhie O ).
împreună cu Creta, la fel de conservatoare, aristo
cratică şi războinică (2), Sparta ocupă un loc privilegiat
în istoria educ aţiei �i , în general, a culturii eJene: ea ne
permite să sesizăm un stadiu arhaic, precoce dezvoltat, al
civilizaţiei antice, şi aceasta într-o epocă în care Athena,
de exemplu, nu ne-ar spune nimic, practic necontând.
încă din secolul al VIII-lea, arta este deja înfloritoare în
Lacon ia, secolul al VII -lea este marele secol al Spartei, al
cărei apogeu (aKJ-lTl. ca să spunem în greceşte) s-ar situa.
după părerea mea, spre anii 600 ( 3).
Şi asta pentru că, la scurtă vreme, evoluţia ei precoce
va fi brusc frânată: după ce se arătase în fruntea progre
sului, Spa.rta, printr-o răstmnare de roluri, a devenit
cetatea conservatoare prin excelenţă, care a menţinut, cu
o feroce obstinaţie, vechi uzanţe pretutindeni abando41

nate. Ea a devenit, pentru între aga Grecie, o ţară a para
doxurilor, obiect de in dign ări facile sau de pasion ate
admiraţii din partea teoreticienilor utopici; aşa se face că
peplos-ul arhaic al lacedemonienelor, necusut pe şoldul
drept, explică răutăţile pe care spiritul licenţios al atenie
ni lor le arunca acelor <palV0J-lllptOES.
Se pare într-adevăr că această originalitate, cu atâta
plăcere subliniată de sursele noastre antice, a instituţiilor
şi moravurilor laconiene (sau cretane) se datora pur şi
simplu faptului că respectivele ţinuturi mai păstrau, în
plină epocă clasică, trăsături ale civilizaţiei arhaice ori
unde altundeva aban donate odată cu evoluti a, si nu cum voia ipoteza rasistă a lui K. O. Mtiller, at ât d � popu
lară în Gennania de mai bine de un secol - unui spirit spe
cific, geniului propriu al popoarelor de "rasă" dorică (4).
Din nefericire, sursele ce ne pennit să descriem
educaţia spartană sunt tardive: Xenophon şi Platon nu ne
conduc decât la secolul al IV-lea, iar mărturia lor este mai
puţin explicită decât cea a lui Plutarch şi a inscripţiilor,
dintre care cea mai mare p arte nu datează dec ât din se
colele I şi Il ale erei noastre. Or, Sp arta n-a fost numai
con servatoare, ci şi reacţionară: voinţa ei de a opune
rezistenţă evoluţiei naturale, de a urca din nou panta, de
a restabili "moravurile tradiţionale ale lui Lycurg" , a
antrenat, încă din sec olul al IV-lea, un efort de redresare
şi restaurare, care, prelun git de-a lungul întregii sale
istorii , a condus-o la o multime de restauratii
. arbitrare, la
reintegrări pseudo-arheolo g ice (5).
Ar treb ui să putem sesiza, sub aceste reman ieri,
educaţia reală a Spartei arhaice, din secolele VIII-VI, şi
în special strălucita perioadă ce a urmat supunerii defi
nitive a Messeniei , după în ăbuşirea puternicei revolte a
acesteia (640-6 1 0). Dar educ aţia din această perioadă de
aur n-o putem evoca la fel de bine ca şi cultura.

Cultura arhaică a Spartei
Aceasta din unnă ne este accesibilă graţie a două cate
gorii de documente: fragmente le marilor lirici (Tyrtaios,
Alkmaion) şi rezultatele surprinzătoare ale săpăturilor
Ş colii Engleze din Athena, în special cele de la sanctlÎ42

;lrul

Artemidei Orthia ( 1 906- 1 9 1 0). Alăturarea celor

două serii de surse, care se luminează reciproc, ne reve

lează o Sp artă foarte diferită de imaginea tradiţională a
cetăţii severe şi barbare, crispate într-un recalcitrant
reflex de mefienţă; în epoca arhaică, dimpotrivă, Sparta
este un mare centru de cultură, plimitor faţă de străini,
faţă de arte, de frumos, faţă de tot ceea ce mai târziu va
afecta că respinge. Ea este, acum , ceea ce Athena nu va
deveni decât în secolul al V-lea, metropola civilizaţiei
elene.

Mil itară ş i civică
Desigur, această Sp artă a secolelor VIII-VI este, înainte
de orice, un stat războinic: p uterea sa militară i-a permis
să cucerească şi să păstreze un teritoriu, care, dublat după
anexarea Messeniei (73 5 -7 1 6), face din ea unul dintre
cele mai vaste state ale Greciei; ea i-a conferit un pres
tigiu pe care nimănui, înainte de victoria atenienilor în
războaiele medice, nu i-ar fi trecut prin minte să i-l con
teste serios. Locul dominant ocupat în cultura sa de ide
alul militar ese atestat de elegiile războinice ale lui
Tyrtaios, ilustrat de frumoase opere plastice contempo
rane, consacrate, de asemenea, glorificării eroilor luptă
tori (6).
Este deci legitim să presupunem că în această epocă
arhaică educaţia tânărului spartan era deja, sau mai
degrabă rămăsese, o educ aţie esenţialmente militară, o
ucenicie, directă sau indirectă, în meseria armelor.
Dar este important să subliniem evoluţia, tehnică şi în
acelaşi timp etică, ce avusese loc după evul mediu home
ric: educaţia spartanului nu mai este cea a unui cavaler,
ci aceea a unui sodat; ea nu se mai situează într-o atmo
sferă seniorială, ci într-una "politic ă" .
La baza acestei transfonnări se află o revoluţie de
ordin tehnic: decizia în luptă nu mai depinde de o serie
de înfruntări singulare între învingători coborâţi din
carele lor de război, ci de ciocnirea dintre dou ă linii de
infanterişti grupaţi în rânduri strânse; infanteria grea a
hopliţilor este de acum regina bătăliilor (va exista la
43

Sparta şi un corp privilegiat de cavaleri, dar aceşti btmS
par să fi constituit o p oliţi� secretă a statului).
Această revoluţie tehnică a avut, cum cu o rară per
spi c acitate a observat Aristotel 1 , adânci consecinţe
morale �i sociale (7): idealului în esenţă atât de personal,
care era cel al cavalerului homeric, al companionului din
ceata regală, i se substituie de acum încolo idealul colec
tiv al rr6Â-ts-ei, al devotamentului faţă de stat, care devine
(ceea ce nu era în epoca precedentă) cadrul fundamental
al vieţii umane, în care se desfăşoară şi se realizează
întreaga activitate spirituală. Ideal totalitar: 1t6Â-t<; este
totul pentru cetăţenii săi; e a este cea care-i face ceea ce
sunt: oameni. De unde, sentimentul profund de solidari
tate ce-i uneşte pe toţi cetăţenii uneia şi aceleiaşi cetăţi,
ardoarea cu c are indivizii se dedică salvării patriei colec
tive, gata să se sacrifice, ei, muritori, pentru ca ea să fie
nemuritoare: "E frumos să mori căzând în prima linie, ca
un v iteaz care luptă pentru patrie"2 , cântă TY11aios, cel
mai bun interpret al acestei noi etici (8).
Este într-adevăr aici o revoluţie morală: descoperim o
nouă concepţie despre virtute, despre perfecţiunea spiri
tuală, despre cXpE'tTt, care nu mai este �E't" agonistică a
lui Homer. Perfect conştient de acest lucru, Tyrtaios
opune noul ideal celui vechi : "Eu n-aş socoti demn de
amintire un om, nici n-aş face caz de el pentru simpla sa
valoare la cursa cu p iciorul sau la trântă, chiar dacă ar fi
mare şi putemic precum Cic1opii, mai iute decât tracicul
Boreus, mai frumos decât Tithon, mai bogat decât Midas
sau Kyniras, mai puternic decât fiul lui Tantalos, regele
Pelops, chiar dacă graiul lui ar fi mai dulce decât cel al
lui Adrastos, chiar dacă ar p oseda toate felurile de glorie,
- dacă nu are valoare militară, dacă nu este un bărbat
capabil să ţină piept în luptă.. 3 : acolo este adevărata va
loare. cXpE't11 , acolo este cea mai înaltă recompensă pe
care un om o poate obţine printre oameni; este un bun
comun, util cetăţii şi poporului întreg, faptul că fiecare,
bine înfipt pe pici oarele propii, ţine piept în prima linie,
aIungând din sutlet orice gân d de fugă" 4 (9).
.
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Se poate vedea cu câtă energie noul ideal subor
donează persoana umană colectivităţii politice. Educaţia
spartană, după fericita formulă a lui W. Jaeger, nu va mai
avea ca scop să selecţioneze eroi, ci să formeze o cetate
în treagă de eroi, de soldaţi gata să se jertfească pentru
patrie.

Sportivă
Dar ar Însemna să ne facem o idee foarte săracă despre
această educaţie, dacă ne-am grăbi s-o considerăm strict
limitată la ucenicia directă a meseriei armelor. Ea păstra
mult mai mult din trăsăturile şi din strălucirea originilor
sale cavalereşti, încep ând cu gustul pentru sporturile
h ipice şi atletice.
Cunoaştem destul de bine listele cronologice ale
Joc urilor Olympice pentru a ne da seama ce loc de
onoare îşi asig urau învi n gătorii lacon ieni în ac ele
competiţii panhellenice. Prima v ictorie spartan ă cunos
cută datează de Ia Olympiada a XV-a (anul 720 a. Chr.).
Din 720 până în 576, dintre cei 81 de învingători olym
pici cunoscuţi, 46 sunt sp artan i; pen11"u proba decisivă a
alergării (cursa de un �tadi u), din 36 de campioni
cunoscuţi, 2 1 sunt spartanî (10). Aceste succese se
datorau în aceeasi măsură c alitătilor fizice ale atleti lor,
cât si excelentelo� metode ale an trenorilor lor; stim de l a
Tu d dide 5 c ă spart anilor li s e atribuiau două in�enţii ca
racteri stice ale tehnicii sportive greceşti: nuditatea com
pletă a atletului (în opoziţie cu şortul strâmt moştenit din
timpurile minoice) şi folosirea uleiul ui pentru ungerea
corpului.
Sportul nu este practicat numai de hărbaţi; atletismul
feminin , asupra căruia Plutarch va zăbovi cu atâta
compiezenţă6 (era, evident, una dintre curiozităţile
Sp artei în epoca romană), este atestat încă din prima
jumătate a secolului al VI-lea de încântătoare m ici
bronzuri reprezentând fete în plină alergare, ridicându-�i
cu o mână marginea fustei, şi a�a foarte scurtă, a tunicii
lor de sport (11).
5 . 1, 6. - 6.
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Şi muzicală
Cultura spartană nu era însă o cultură exclusiv fizică.
P uţin "literată"( 1 2) , ea nu ignoră totuşi artele; ca şi în
educaţia homerică, elementul intelectual este aici
esenţialmente reprezentat prin muzică, iar aceasta, aflată
în centrul culturii, asigură legătura între diversele ei
aspecte: prin dans, dă mâna gimnasticii; prin cânt,
vehiculează poezia, singura formă arhaică de literatură.
Plutarch7 ! evocând originile muzicii greceşti, urmân
du-l, se pare, pe Glaukos din Rhegion ( 1 3), ne transmite
că Sparta a fost, în secolul al VII-lea şi la începutul se
colului al VI-lea, veritabila capitală muzicală a Greciei.
Sparta este cea în care au înt10rit primele două şcoli
(KU't'Ucr't'<XcrE\.S) pe care le enumeră această istorie: prima,
cea a lui Terpandros, care se caracterizează prin solo
vocal sau instrumental, acoperă primele două treimi ale
secolului al VII-lea; a doua "catastasă" (sfârşitul secolu
lui al VII-lea - începutul secolului al VI-lea), dedicată în
special lirismului coral, a fost ilustrată de Thaletas din
Gortyna, Xenodamos din Kythera, Xenokrites din
Lokroi, Polymnestos din Kolophon, S akadas din Argos:
ei nu mai sunt pentru noi decât nume, despre care nu ştim
nimic altceva decât că au fost glorioase. Mai bine
cunoscuţi sunt poeţii (lirici, deci muzicieni lOt atât de
mult cât poeti), ca Tyrtaios sau Alkmaion, cărora frag
mentele ' păs tr ate ne permit să le apreciem talentul, mai
bine zis, geniul.
Originea străină a celor mai mu lţi dintre aceşti artişti
(dacă e puţin probabil ca Tyrtaios să fi fost atenian,
Alkmaion pare să fi venit într- adevăr din S ardes)
dovedeşte nu incap acitate a creatoare a Spartei, ci forţa sa
de atracţie (la fel cum cariera unui Hăndel sau a unui
Ghick o atestă, pentru timpul lor, pe cea a Londrei sau
Parisului). Dacă exista la Sparta o atât de mare afluenţă
de creatori şi virtuozi veniţi de pretutindeni, este pentru
că aveau siguranţa că vor găsi acolo un public demn de
ei şi ocazii de a se face cunoscuţi. Aici reapare influenţa
noului rol jucat de reOAte;; viaţa artistică (şi, de altfel, şi
cea sportivă) a Sp artei se concretizează în manifestări
7. Mus . ,

p. 1 1 3 4 B sq.
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colective, care sunt instituţii de stat: marile serbări reli
j',1oasc.

Magnific calendar, cel al Sparte i arhaice ! ( 1 4)
Sacrificiile aduse zeilor protectori ai cetăţii servesc drept
pretext pentru procesiuni solemne (1tO�1tUt) sau, ca la
1 1yakinthii, pentru cântece ce însoţesc cortegiul de tinere
În car şi tineri călare, dar mai ales pentru tot felul de
competiţii atletice sau muzicale. Astfel, la sanctuarul
J\rtemidei Orthia, bă ieţi de zece-doisprezece ani îşi dis
putau două concursuri muzic ale şi un joc de "vânătoare"
(KucrcrllPU't0Ptov); serbarea specific dorică n umită
Karneia asoc ia banchetelor o cursă de urmărire;
Gymnopediile, organizate de Thaletas, făceau să răsune
două coruri, unul de băieti, altul de bărbati căsătoriti.
'
Unele dintre aceste manife stări sunt surplin �ătoare pe� 
tru noi, precum dansurile �(U)pUÂ.Â.lKâ, executate în
onoarea zeiţei Artemis, unde dansatorii purtau oribile
măşti de femei bătrâne, măşti stranii, al căror stil evocă,
prin anumite aspecte, arta maori ( 1 5 ) .
În general, aceste serbări par a fi atins un foarte înalt
grad de rafinament artistic: aşa mutilate cum sunt, trag
mentele păstrate din Parthe neion -ul lui Alkman 8 , unde
un cor de fete c el ebrează în termeni în flăc ărati
'
frumuseţea corifeelor lor, Agido, Hagesichora, ev oc ă
excelent acea atmosferă făcută din graţie, poezie, tinereţe
şi , de asemenea, din haz şi zburdălnicie ( 1 6). Ce să mai
spunem de un alt fragment9, în care bătrânul maestru
(căci o asemenea perfecţiune tehnică cerea un
învăţământ, antrenori , maeştri) se pune pe sine însuşi în
scenă, într-un raport famil iar şi totuşi delicat cu tinerele
sale eoriste: exprimându-şi regretul că membrele sale
slăbite de vârstă nu-i mai permit să participe la dansurile
lor, el ar dori să fie p asărea KT\PDÂ.OC;, alcionul mascul pe
care femelele îl poartă pe aripile lor.
Suntem departe, dup ă cum se vede, de rigiditatea
laconiană clasică, de acea Spartă în întregime militară,
cazannă pentru "muşchetari care erau tot atâtea pisici
cenu şii", pentru a relua, după Barres, vorbele mareşalu
lui Bassompiere. Cât de departe suntem mai ales de
educatia severă, crudă, de un utilitarism barbar, care este
cea a tr adiţiei curente despre Sparta!
8 . F,.
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1. - · 9. Fr. 26.

Marele refuz
Dar acestei primăveri precoce înflorite îi succedă o vară
ursuză: istoricii sunt aproape toţi de acord în a situa prin
anii 55 0 o opIjre bruscă a evoluţe.i p ână atunci fireşti a
Spartei ( 1 7). Inceputul îl face o revoluţie politică şi
socială prin care aristocraţia, condusă probabil de eforul
Chilon, pune capăt agitaţiei claselor populare, provocată,
se pare, de cel de- al doilea război cu Messenia, şi-şi con
solidează triumful prin instituţii apropriate. Este momen
tul în care începe divorţul dintre Sparta şi celel alte cetăţi
greceşti, care, în ansamblu, departe de a reveni la
aristocraţie, se orientează mai degrabă spre o formă mai
mult sau mai p uţin democratică, spre care tirania
marchează cert, în această epocă, o etapă decisivă.
De bunăvoie, Sparta se imobilizează în acel stadiu de
evoluţie care, la timp ul său, o situase în fruntea progre
sului. Ea renunţă la cuceriri, după anexarea Thyreatis
ului (spre 55 0) ; pe plan politic, eforii îi domină pe regi,
aristocraţia domină poporul. O atmosferă de secret, de
tiranie poliţienească ap asă asupra cetăţenilor şi,
bineînţeles, asupra străinilor, care, atât de bine primiţi
până atunci la Sp arta, devin acum suspecţi, petmanent
ameninţaţi cu decretul de expulzare (ţEvEÂ.ama).
Toate acestea sunt însoţite de o progresivă sărăcire a
culturii. Sparta renunţă la arte şi chiar la sporturile atle
tice, prea dezinteresate, prea favorabile dezvoltării unor
personalităţi putemice: nu mai poate fi vorba de învingă
tari laconieni la Jocurile Olympice ( 1 8). Sparta devine
pur militară; cetatea se află în mâinile unei caste închise
de războinici, menţinuţi în pennanentă stare de mob i
lizare, crispaţi într-un triplu reflex de apărare : patriotică,
politică, socială.
Această nouă situ atie
' de care a fost
' este cea în functie
reglementată educaţia spart}11 ă c lasică, tradiţional pusă
sub patronajul lui Lyc urg. In fapt, nu începem s-o dis
tingem, cu schemele şi metodele sale caracteristice,
decât odată cu începutul secolului al IV-lea, prin inter
medi ul lui Xenophon ! O ; de pe atunci, spiritul conserva
tor exacerbat aluneca în reacţiune, chiar în medi ul
10. [<le., 2.
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1 rec ven lat de Xenophon, cel al "vechilor spartani",
j r u paţ i în j urul lui Agesilas, care lupta împotriva decom
',

p resiunii morale ce urmase, ca în toate victoriile, trium1 u l u i Spartei asupra Athenei� în anul 404, după teribila
tensiune a războiului peloponesiac. Ei se opun spiritului
nou (întruchipat, de exemplu, de Lysandros), în numele
vechii discipline tradiţionale, al cărei simbol tinde de
ac um să-I reprezinte numele lui Lycurg.
Această tendinţă nu va face decât să se amplifice pro
gresiv, în Sparta decadentă a secolului al IV-lea, în Sparta
complet decăzută a epocii hellenistice, în umila Spartă
municip ală din epoca imperială romană: este momentul
dind, grandoarea lacedemoniană nemaifiind decât o
amintire. educaţia sp artan ă se rigidizează şi -şi
accent u ează tr ăs ătu ri l e cu o violenţă cu atât mai disperată
cu cât este, acum, fără obiect.

Educaţîe de stat
S u h forma sa clasică ( 1 9), educaţia spartană (cX)'IDYft,
pentru a-i da numele tehnic), păstrează acelaşi scop net

definit: "dresaj ul" hoplitu l ui (această infanterie grea care
făc use su p e ri ori t at e a militară a Sp artei ; ea nu va fi învin
să dec fJt după inov aţiile tactice al e lui Iphikrates din
Athena şi ale mari lor şefi thebani ai secolului al IV-lea,
c:tre-i vor surclasa instrumen tul de lup tă) (20) .
Org an i zată în întregime în funcţie de nevoile statului,
educaţi a se află în întregime în mâinile acestuia. A primi
a)'co)'�, a fi educat după reguli, este o condiţie cel puţin
nec esară, dacă nu suficientă (2 1), pentru exercitarea
drepturi lor civ ice.
Pedantă, legea se interesează de copil încă dinainte de
a se naşte: există la Sparta o întreagă politică a eugeniei.
Abia născut, copilul trebuie să fie prezentat, în porticul
Leskhe, unei Comisii de B ătrâni; viitorul cetătean nu va
fi accept at decât dacă este frumos, bine făcut şi robust,
cei plăp ânzi sau diformi fiind condamnaţi la aban
donarea pe loc ul numit apothetes I l .
Până l a vârsta de şapte ani, statul consimte să-şi
I l . PLUT., Lyc . 1 6.
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delege prerogativele familiei: pentru mentalitatea greacă,
educaţia nu a început încă; până la şapte ani nu este
vorba decât de o "creştere" , (ava)'tpo<pit , în care femeile
din Sp arta erau prin tradiţie experte, doicile laconiene
având o mare căutare pe piaţă şi fiind cu deosebire apre
ciate la Athena 1 2.
La vârsta de şapte ani împliniţi, copilul intră direct în
mâinile statului, căruia-i va aparţine cu totul până la
moarte. Educaţia propriu-zisă durează între şapte şi
douăzeci de ani; ea este pusă sub autoritatea directă a
unui magistrat special, reatOov6�oC;. Copilul este introdus
în forrnaţiile de tineret, ale căror categorii ierarhizate
prezintă analogii cu cele ale cercetăşiei noastre, şi, încă
mai mult, cu miscările de tineret ale statelor totalitare de
tip fascist, Giove ntLt fascista sau Hitlerjugend.
Vocabularul complicat şi pitoresc ce servea la
desemnarea seriei de clase anuale i-a interesat pe erudiţii
antici şi, pe unnele lor, pe cei modem i. În ce mă priveşte,
mă voi multumi aici să dau tabloul la c are, în urma unor
dezbateri, � propus să ne oprim (22). 'Ayo:ry"ft însumează
treisprezece ani, grupaţi în trei cicluri:
de la 8 la 11 ani, 4 ani de "băieti mici"
,
pO)�to<xS (sens necunosc ut)
1tPO�l KK1S6�EVOC; (pre- băiat mic)
�lKK1(Xl)S6�voc; (băiat mic)
1tpom:w; (pre-băiat)
de la 12 la 1 5 ani, 4 ani de " băieţi" în sens propriu
rep<X'torca�re<XlS (băiat de anul 1)
a'tporea�7tatc; (idem, de anul 2)
�"J.EtPT\V (viitor eiren)
�Â,Â.ElPT\V (idem, de anul 2)
de la 16 la 20 de ani, 5 ani de efebie (numele SpaI1an
al efebului este eiren)
EipitV de anul 1 sau <JloEuvac;(?)
EtpftV de anul 2
EipitV de anul 3 sau 'tPl'tEtPT\V
Eipitv de anul 4
repOYtElp<XC; (eiren -şef)
12. PLUT., Ale. 1, 3 .
50

La douăzeci sau douăzeci si unu de ani, tânărul,
Încheindu-si instructia, dar făr ă să fi satisfăcut toate
exigenţele nemilosuI'ui stat totalitar, intra în fonnaţiile de
maturi, mai întâi în cea a "j uc ătorilor de minge"
( mputpCt<;).

Aceste trei cicluri vor evoca spiritului unui cItItor
francez seria familiară: lup an, cercetaş, rutier. Analogia
cu cercetaşii merge şi mai dep arte: copiii spartani erau
repartizaţi în unităţi (tÂ-UL sau a:YEÂ-UL), asemănătoare
cetelor sau trupelor noastre, şi, la fel ca acestea din unnă,
comandate de tineri mai mari (1tpo)'tElpUL), de douăzeci
de ani, cei mai în vârstă dintre eireni 13 ; ele erau subdi
vizate în mici grupuri (�ouaL), echivalente grupurilor de
�ase şi patrulelor, comandate de cei mai ageri dintre
membrii lor, pe care-i distingea, printre camarazi, titlul
invidiat de �oua'Y6<;, şef de p atrulă 1 4 (23).
Această educatie de stat este, deci, o educatie colet>
tivă, care smulge �opilul din familia sa pentru a-l face să
trăiască într-o comunitate de tineri. Trecerea este de alt
fel progresivă: în timpul primilor patru ani, "lupanii"
(J.tLKK1XL1;6J.tEVOL) nu se adună decât pentru jocurile şi
exerciţiile lor; la doisprezece ani, "băiatul" (1t<xJ.t1tat<;),
supus unei discipline mai severe, părăseşte casa părin
tească pentru internatul, mai bine zis cazanna , pe care va
tTebui să n-o mai părăsească, nici căsătorit fiind, înainte
de a împ lini treizeci de ani 15 .
I nstrucţie premi iitară

Astfel înrolaţi, ce anume învăţau tinerii spartani?
Dresarea lor are ca scop să facă din ei soldaţi: totul este
sacrificat acestui unic scop. Mai întâi, aspectul intelec
tual al educatiei , de acum redus la un minimum:
,,Lacedemonie� ii consideră că fiii lor nu trebuie să învete
nici muzică, nici literatură; ionienii, dimpotrivă, găse sc
că e scandalos să ignori toate acestea", notează, prin anul
400, l a scurtă vreme după victoria spartană, autorul
necunoscut al �L<mot Â&ym 1 6 , un sofist doric fonnat de
Protagoras.
1 3 . XEN . , Lac. 2,

5:

2,

I l . PLUT., Lyc., 1 7 .

. . 1 5 . PLUT. , Lyc. 1 6. -- 1 6 . II, 1 0 .
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Să nu luăm ad litteram această apreciere; spartanii nu
erau cu totul necultivaţi. Plutarch ne asigură17 că ei
învăţau cel puţin "necesarul" în materie de scris şi citit.
Ceva din spiritul atât de fin atestat de Alkmaion
supravieţuia în disciplina "laconismului" - un lim baj de
o concizie afectată, dar cămând înţepătura şi ironia
muşcătoare1 8 ; de asemenea, se păstra din tradiţia ilus
trată de Terpandros şi Tyrtaios un anume gust pentru
muzică şi poezie, ambele adaptate unor scopuri educa
tive 1 9 .
Bineînţeles că, mai mult decât oricând, nu poate fi
vorba de practic area artelor doar pentru virtutea lor este
tică: dacă elegiile lui Tyrtaios rămân la baza repenoriu
lui20 , o datorează continutului lor moral si utilizării lor
drept cântece de marş: Nivelul tehnic al îiwăţământului
muzical pare să fi scăzut mult faţă de splendoarea epocii
arhaice; nu se punea problema să-I vezi angajându-se pe
căile rafinate ale muzicii "moderne" : se povestea că
eforii l-ar fi condamnat pe Phrynis (dacă nu cumv a era
vorba de Timotheos din Milet) pentru vina de a fi adău
gat noi corzi la lira reglementară (24). În afară de cântul
coral, singura muzică practicată pare să fi fost o muzică
militară analogă cu cea a regimentelor noastre (se ştie că
în antichitate flautul juca rolul pe care- l joacă azi
trompetele şi tobele, ritmând mişcările ansamblului)
(25). "Era, ne spune tot Plutarch 21 , un spectacol maies·
tuos şi totodată înfricoşător să vezi armata spartana
mergând la atac în sunetul de flaut".
Orice efort se-ndreaptă spre pregătirea militară. S-ar
zice că educaţia fizică ocupă primul loc; dar practica
sporturilor atletice şi, împreună cu ele, cea a vânătorii 22 ,
nu mai sunt legate de un stil de viaţă nobil, ci strict sub
ordonate dezvoltării forţei fizice. Foarte de timpuriu, fără
îndoială, gimnasticii propriu-zise trehuie să i se fi adău
gat o ucenicie directă în profesia militară: mânuiri i
armelor, scrimei, aruncării suliţei etc. li se adăugau
mişcările în rânduri strânse, după o disciplină strictă2 3 ;
armata spartană, singura annată profesionistă din Grecia
clasică (ce nu cunoscuse, p ână în secolul al IV-lea, decât
armate de cetăţeni, improvizate), stâmea admiraţi a tutu1 7 . Lyc. 1 6. - 1 8 . [do 1 9 . 1 9 . Id. 2 1 . - 2 0 . PLAT. , Leg . r, 629 b.
- 2 1 . Lyc . 22. -· 2 2. PLAT. , Leg . r, 63 3 b. 23 . XEN., Lac., 2.
--

--
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prin abilitatea sa în manevre, trecând de la o formaţi e
�ir la una frontală prin întoarceri tot atât de rapide pe
('[It de regulate, executate în mod impecabil pe câmpul de
luptă ca şi pe terenul de exerciţii.
I ur
III

o morală totalitară

nar această educaţie de soldat acorda tot atâta importanţă
pregătirii morale ca şi celei tehnice: mai ales asupra
;lcestui aspect insistă izvoarele noastre. Educaţia spar
tană este în întregime orientată spre formarea caracteru
lui, conform unui ideal bine definit, acelaşi pe care
resurgenţa vechiului ideal totalitar l-a făcut să renască
sub ochii noştri, În plină Europă a secolului al XX-lea, în
toată sălbatica şi inumana sa grandoare.
Totul este sacrificat salvării si interesului comunitătii:
ideal de patriotism, de devotarrlent faţă de stat până' la
sacrificiul suprem. Dar, singura normă a binelui fiind
interesul cetăţii, nu mai există nimic legitim decât ceea
ce serveşte măririi Spartei; ca unnare, în raporturile cu
străinii machiavelismul este regulă, acest machiavelism
din care generalii spartani vor da, mai ales în secolul al
IV-lea, cele mai sC�U1daloase exemple (26)
de unde
grij a meticu]oasă cu care tinere1ul este antrenat la disi
mulare si furt24 .
1, in terior, se unnăreste dezvoltarea simtului comu
nitar şi a spiritului de d isciplină: "Lycurg', ne spune
Plutarch25, îi obişnuia pe cetăţeni să nu vrea, chiar să nu
ştie, să trăiască singuri, să fie totdeauna, asemenea
albinelor, uniţi, pentru binele public, în jurul mai marilor
lor". Virtutea fundamentală şi aproape unică a
cetăţeanului statului totalitar este, în fapt, supunerea.
Dresat cu minuţie în acest sens, copilul nu rămâne nicio
dată abandonat sieşi. fără un superior; el datorează
supunere ierarhilor suprapuşi - de la micul �ouu'Y6C; până
la f'aidonom (pe care legea îl autorizează să fie însoţit de
"PU11ăt ori i de bic i", JLucr'tt'Y l)(popm, gata să-i execute
sentinţeic 26) şi chiar oric ărui cetăţeeill adult pe care-l
poate întâlni în drum27 .
-

-

24. XEl\
Lac. 2, 6- 8 : PLUT. , Lyc. 1 7 - 1 8 .
26. XE� ., Lac., 2. 2 7 . Id. 2. 1 0 ; PUJT., Lyc. 1 7 .
. .

-
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Această morală civică, făcută din devotament faţă de
patrie şi obedienţă faţă de legi, se dezvoltă într-un climat
de austeritate şi ascetism, foarte caracteristic atât Spartei,
cât şi statelor moderne care au Încercat s-o imite; virtutea
spartană cere, cum spune Mussolini, un "climat dur" :
există în ea un puritanism mărturisit, un refuz al
civilizaţiei şi al desfătărilor ei . Educatorul spartan
unnăreşte să dezvolte la copil rezistenţa la durere28 ; el îi
impune, mai ales încep ând de la doisprezece ani� un
regim de viaţă sever� În care nota de duritate şi barbarie
se va accentua din ce în ce mai mult.
Prost îmbrăcat, c u cap ul ras şi neacoperit, cu
picioarele goale, copilul doanne pe un aşternut de stuf de
pe malul lui Eurotas, umplut în timpul iernii cu ţepi de
ciulini 29 . Prost hrănit, el este invitat să fure, pentru a-şi
completa masa zilnică 3 0 .
1 se dezvoltă virilitatea şi combativitatea prin stimu
larea rezistentei la lovituri; de aici, rolul încăierărilor din 
31
tre cetele de b ăieti
' în Platanistas sau în fata sanctuaru
32
lui Orthiej , în care virtutea educativă � Discordiei,
dragă vechii etici cavalereşti, este luată în sensul ei cel
mai direct şi mai brutal; de unde, rolul kryptiei, care pare
să fi fost la origine mai degrabă un exerciţiu de campanie
vizând fortificarea viitorului luptător pentru viaţa de
ambuscadă şi de război (27 ), decât o expediţie de tero 
rism în dreptată contra hiloţilor.

Ed ucaţia fetelor
Toate acestea privesc educaţia băieţilor. Cea a fetelor era
obiectul unui efort paralel: ele primeau o instrucţie strict
reglementată, În care muzica, dansul (28) şi cântul jucau
de acum un rol mai şters dec ât gimnastica şi sportu{ 33 .
Graţi a arhaică cedează pasul unei concepţii utilitariste şi
crude: ca şi femeia fascistă, femeia spartană are, înainte
de orice, datoria de a fi o mamă fecundă în copii vi
guroşi. Educaţia sa este subordonată acestei preocupări
1 6.
32.

28 . PLAT., Leg. 1, 633 b-c. - 29 . XEN . , Lac. 2, 3 -4: PLUT., Lyc.
- 30 . XEN . , Id. 2, 5-8; PLUT., Id., 17. --· 3 1 . PAUS., III, 1 4 , 8. XEN., Lac. 2, 9. - 33 . XE.t�. , Lac. 1 . 4.
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pel ltru eugenie; se unnăreşte "să i se înlăture orice
( lcl icateţe şi orice tandreţe efeminată", întărindu-i-se cor
pul, impunându-i-se să se arate nudă la serbări şi cere
monii; scopul este de a se face din tinerele spartane femei
l Ilasculinizate, fără complicaţii sentimentale, care vor
avea relaţii erotice în interesul ameliorării rasei3 4 ...

Mirajul spartan
lată faimoasa educatie lacedemoniană, obiect al unei atât
ue mari curiozităţi � u numai din partea modemilor, ci şi
din partea anticilor. Este dificil pentru un istoric francez
să vorbească despre ea cu o totală detaşare. De la K. O.
Miiller ( 1 824) până la W. Jaeger ( 1 932), erudiţia ger
mană a exaltat-o cu o admiraţie pasi onată; a văzut în ea
un rezultat al spiritului nordic vehiculat prin rasa dorică
şi incarnarea unei politici conştient rasiste, războinice şi
totalitare, în care s-ar fi concretizat apriori, ca Într-un
model de prestigiu, idealul din care sufletul gennan nu a
încetat să se hrănească, de la Prusia lui Frederic al II-lea,
Scharnhorst şi Bismarck p ână la al III-lea Reic/z nazist.
La noi, Barres s-a lăsat antrenat, după exemplul lor, în a
admira în Sparta , ,0 prodigioasă herghelie". Grecia îi
apărea ca , ,0 grupare de mici societăţi pentru ameliorarea
rasei elene" : "Acei oameni, spartanii, au avut în sânge
primatul creşterii" (Le Voyage de Sparte, pp . 1 99, 239).
Acest entuziasm avusese precursori antici (29): în
fapt, noi cunoaştem Sparta în primul rând prin inter
mediul imaginii idealizate şi romaneşti pe care au trasa
t-o partizanii ei fanatici, şi mai ales cei pe care i-a avut în
cetatea duşmană ei, Athena. Spre sfârşitul secolului al
V-lea, dar mai ales de-a lungul întregului secol al IV-lea, pe
măsură ce se accentua şi se stabiliza triumful tendinţelor
democratice, partizanii vechii drepte, aristocraţi sau oli
garhi, alungaţi într-o opoziţie arţăgoasă şi sterilă, veri
tabilă emigraţie internă, au raportat la Sparta idealul lor
refulat. Istoricul de azi discerne foarte greu realităţile ce
au stat la baza acestui "miraj spartan". Prejudecăţile
laconizante ce domneau în mediile reacţionare din
3 4.
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Athena, ca cel în care a trăit, de exemplu, Socrate, sunt
la fel de puternice ca aceea pe care burghezia franceză a
anilor "Frontului Pop ular" o manifesta în favoarea
ordinii şi a puterii Italiei mussoliniene.
Iluzii pierdute

În faţa unei asemenea dezlănţuiri pasionale. mi se va cere
oare să rămân impasibil? Mă voi aprinde la rândul meu,
denunţând cu tărie escrocheria morală pe care o pre
supune, în dispreţul total al evoluţiei istorice, o asemenea
exaltare a pedagogiei spartane. Răstumând o frază a lui
Barres, voi descalifica fără efort elogiile ce i s-au adresat,
spunându-se că " ei simţeau spiritul subaltern": acest
ideal este cel al unui subofiter de carieră!
Desigur, sunt, ca oricar� altul, sensibil la grandoarea
care a fost cea a Spartei, dar observ că ea a fost mare în
timpul în care era frumoasă şi dreaptă, în zilele de aur în
care, aşa cum o celebrează Terpandros3 5. acolo ,,înfloreau
valoarea tinerilor, muza armonioasă �i dreptatea c u
drumuri largi, suverană a frumoaselor fapte de .;; lorie" . în
timpul în care virtutea civică şi forţa amlelor se echi l i 
brau într-un surâs de umanitate, in gratia maJi tioasă a
fecioarelor şi în eleganţa bijuteriilor l�r de filc.leş� Sparta
nu a început să devină aspră decât odata cu declinul ei.
Nenorocirea Spartei este aceea de a se fi matm lzat
prea repede. În voinţa de a etemiza momentul binecu
vântat al unei aK�lit precoce, ea s-a rigidizat, făcâl1 du-�i
o glorie din a nu se schimba, ca şi când viaţa n-ar însem
na schimbare, ca şi când singura imuabilă nu ar fi
moartea. Totul, în această Spartă clasică, porneşte din
tr-un refuz a] vieţii: ca punct de plecare, am descoperit
ret1exul egoist a] aristocraţiei, refuzând luptămrilor din
războaiele messeniene extinderea drepturilor civice. Pe
plan extern, Sparta nu a putut decâ.t să fie geloasă pe dez
voltarea statelor sau a culturilor mai recente decât ea.
Crispată în această atitu dine de refuz şi de apărare , ea
n-a mai cunoscut decât cultul steril al incomunicabili
tăţii; de unde, acea nevoie încrâncenată, pe care noi am
3 5. Fr 6 .
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regasit-o în fascismul modem, de a susţine contrariul
uzanţelor comune, de a se sep ara.
Iar atâte a eforturi n-au reusit decât să camufleze o

dccan denţă pe care o const atăm, din generaţie în
generaţie, tot mai iremediabilă. Sparta n-a biruit Athena,
În 404, decât cu preţul unui efort disproporţionat, care a
rupt în ea toate resorturile, epuizându-i toate resursele
spirituale. Secolele care au urmat n-au făcut decât s ă
as iste l a progresiva ei eclipsare.
Or, o repet, educaţia Sp artei îşi precizează şi-şi
întăreşte exigenţele totalitare pe măsură ce Sparta cade în
declin. Departe de a vedea în aY()))'T) o metodă sigură de
a genera grando are a. denunţ aici neputinţa radicală a
unui popor în vin s ce se autoiluzionează. Ei bine, acest
eugenism riguros corespunde oligantropiei crescânde a
unei cetăţi pustiite de sc ăderea natalităţii şi de egoismu l
clasei ce guvernează, repliate asupra propriilor rânduri
rarite. Atâtea eforturi contra naturii pentru a crea femei
puternice n-au sfârşit decât în regine adultere, ca Timaia,
amanta lui A1cibi ade, sau în femei de afaceri, ce au aca
parat bunuri imobiliare şi pământuri, precum c ele din
secolul al III-lea! (30) Ce să mai spunem de aCel dresaj
al războinicilor? El Î�i accentuează asprimea �i feroci
tatea. pe măsură ce devine mai puţin eficace şi ş i pierde
orice functie reală.
O anaiiză atentă a izvoarelor ţlfată, Într-adevăr, că
această duritate sp artim ă nu este un legat al originilor, dar
ea n,·a Încetat. înaintând în timp , să-şi exagereze rigorile.
Gymnopedii le constitui au, în secolul al VI-lea, ocazia
unor ceremonii muzic ale: mai târziu, nuditatea prescrisă
copiilor îşi pierde v aloarea rl mală, pentru a deven i prilej
ele concursurj de rezistentă la insolatie, sub teribilul soare
de vară. Sanctuarul zeitei Artemis Orthia era, tot la ori
ginJ, teatru] unor încăi �rări inocen te dintre două cete de
copii, care-şi disputau brânza stivuită pe altar (echivalent
aJ unor anumite rars� practicate în şcolile noastre sau 'in
colegiile brita.'1 ice). In ep oc a romană, şi numai în epoca
romană, această ceremonie a devenit proba tragică a
OlO:)lWJ'tl ycocru;- ei, În care băieţii, supuşi unei llagelaţii
sălbatice, riv aJ iz au în capacitatea de a îndura, uneori
până la m03.Ite, sub ochii unei m ulţ' i m i atrase de acest
spectacol sadic (3 l ) ; până acolo, în cât va trebui să fie
construit un teatru 1n semicerc în faţa templului, pentru a
-
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primi turi ştii ce se îmbulzeau de peste tot. Şi aceasta, în
ce epocă? La începutul Imperiului, când pacea romană
domneşte de la un capăt la altul al lumii civilizate, când
o mică armată de profesionişti este suficientă pentru a
ţine barbarii dincolo de frontierele bine asigurate, când
înfloreşte o civilizaţie cu totul impregnată de un ideal
civil de umanitate şi când Sparta adoarme, mic munici
piu liniştit al provinciei dezarm ate Achaia!

Capitolul I I I

DESPR E P EDERASTIE CA EDUCAŢIE

,,Mă văd obligat să vorbesc aici despre pederastie, pentru
că are importanţă în educaţie", declară Xenophon 1 ,
ajungând la acest subiect în analiza sa despre instituţiile
Spartei. Nu pot decât să reiau pe cont propriu cuvintele
sale: nimeni nu ignoră locul ocupat de erosul masculin în
civilizaţia elenă ( 1 ), iar acest loc este, vom vedea, cu
deosebire important în domeniul pedagogiei. Ş i totuşi,
acest subiect atât de important n-a fost abordat, cel mai
adesea, de istoric decât cu o excesivă circumspecţie, ca şi
când ar fi fost vorba de a arăta o curiozitate maladivă. De
fapt, modemii au pierdut destul timp pentru a scruta cu
răutate mărturiile antice despre "amorurile băieţeşti" ,
neinteresându-se decât de aspectul sexual al problemei.
Unii au vrut să facă din vechea Heladă un paradis pentru
invertiţi, ceea ce este excesiv : vocabularul însuşi al limbii
greceşti (2) şi legislaţia celor mai multe dintre cetăţi (3)
atestă că inversiunea nu a încetat să fie considerată un fapt
anonnal. Alţii au încercat să se înşele pe sine printr-o
naivă apologie a pederastiei pure, opusă inversiunii car
na]e, ceea ce nesocoteşte mărturiile cele mai explicite (4).
Care era, în fond, realitatea? Problema este,
bineînţeles, complexă: ar trebu i să putem distinge
diferitele niveluri de moralitate, timpurile şi locurile, căci
nu toate comunităţile greceşti reacţionau la fel în privinţa
pederastiei 2 . Să ne gândim la dificultatea pe care o vor
întâmpina sociologii viitorului când vor încerca să sta1.
59

Lac. 2, 12. - 2. PLAT. , Conv. 1 8 2 b-d.

bilească, de exemplu, ce era adulterul pentru francezii
secolului al XX-lea: în fişele lor se vor juxtapune, aşa
cum se juxtapun în ale noastre, mărturiile contradictorii
ale antichitătii,
' documente tot atât de diferite între el e ca
vodevil urile de la P alais-Royal şi literatura spirituală
privitoare la căsătoria creştină.
Dar a studia tehnica inversiunii, proporţia de homo··
sexuali în societatea greacă, nu interesează decât psihia
tria sau teologia morală; veritabilul interes uman nu în
asta rezidă, ci în concepţia despre iuhire (pe care,
începând din secolul al XII-lea, am învăţat s-o apro
fundăm dincolo de libido , în sensul biologic al tennenu
lui) şi despre rolul ei în viaţă.
Erosul grec, ca maraderie războ inică

Pentru istoric, este suficient să constate că societatea
greacă antică a situat fonna cea mai caracteristica şi cea
mai nobilă a erosului în relaţiile pasionale dintre bărbaţi,
mai precis dintre un adult �i un adolescent (vârsta teore
tic ă a eromenului era între cincisprezece şi optsprezece
ani ). Că astfel de relatii trehuie să fi condus adesea la
relaţii sexuale contra n �turli. se poate prea lesne imagina:
ajunge să ne referim la experienţa statistică �i să ne
gândim la sl�bici unea firii omeneşti: dar, încă o dată,
acest lucru are mai p uţină importanţă decâl consecinţele
unui asemen ea mod de a simţi asupra ansamblului
civilizatiei.
Iubi�ea fată
' ca si' nuditatea atletică, de
' de adolescenti.
care e strâns legată, a fost, după cum bine au simţit-o
evreii din timpul maccabeilor3 şi vechii romani4 , unul
dintre criteriile heJ lenismului, una dintre tradiţiile care-l
opuneau cel mai net "barbarilor" s , deci unul dintre pri
vilegiile ce fondează nobleţea omului civilizat.
Deşi' pederastia pare absentă la Homer (5). nu cred că
trebuie să ezităm în a o face să urce foarte mult în timp
(6) . Ea este legată de întreaga tradiţie propriu-zis elenă;
în mod nejustificat erudiţia gerrn � ă a făcut auesea din ea
o originalitate a rasei dorice (7). In realitate, o regăsim la
J . 2 Mac. 1 4 , 9- 1 6.

1 3 5 ', U J c. , r1m . , 3 5 .

4. ENN.
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reI de bine şi în alte părţi şi , dacă cetăţile dorice par să-i
fi acordat, dacă nu mai multă importanţă, cel puţin una

mai oficială, este pentru că, o repet, Creta şi Sparta au
cunoscut o osificare arhaizantă a instituţiilor lor; ele au
conservat, în plină perioadă clasică, multe trăsături ale
s tilului de viaţă militar, care fusese cel al originilor.
Pederastia hellenică îmi apare, într-- adevăr, ca fiind
una dintre reminis c enţel e cele mai nete şi mai durabile
ale evului mediu feudal. Esenta ei constă în a ti o cama
raderie războinicft. Homosex � alitatea greacă este de tip
mili tar; ea se deosebeşte foarte mult de acea inver siune
iniţiatică şi sacerdotală pe care o stu diaz ă etn ologia din
zilele noastre la o întreagă serie de popoare prim itive ,
provenind din regiu n ile cele mai diverse ale pământului
(Australi a Siberia, America de Sud, Africa bantustană)
şi care serveşte la a l face pe vrăjitor să intre într-o lume
magică de relaţii s upr a um an e(8) . Erosului grec nu va fi
difi c il să-i găsim paral el e mai puţin îndepărtate de noi în
spaţiu şi timp : mă gândesc - la procesul Templierilor, la
scandalurile ce au iz nu c nit în 1 9 3 4 în l-litlerjugend şi la
deprinderile c are, după cum suntem in fonn aţi, s-au
extins în ti mp u l ultimu lui r�lzboi în rândurile unor anu
mite annate.
Prietenia dintre hărb aţi îmi pare o cons t ant ă a
societăţilor războinice, în C i n e un mediu bărbătesc tinde
să se închidă în sine. Excluderea ma teri ală a femeilor.
chiar dispariţia acestora, antrenează totdeauna o ofensiv ă
a erosului masc ulin : să ne g ân d i m la societatea musul
mană (exemplu care. la drept vorbind, se situează într-un
context de civilizaţie �i de te ol o gi e cu totul di feri t) Acest
lucru este încă şi mai acut în mediul mi litar: se tinde spre
descalificarea iubirii normale a bărbat ul ui pentru femei e,
exaltându -se un i d eal făcut din virtuţi virile (fOrţă, vite
jie, fi delitate), cultivân du-se un orgoliu sp e cific mas
culin, sen timent atât de intens exprimat de Verlaine în
cele dou ft poeme d in Parallelement, unde cel ebre ază cu
un i mpetuos cinism, amintirea orgii lor sale cu Rimbaud:
"

"

,

-

.

,

..

.Peu vent dire ceux- lit q ue sacre le haut Rite!
Cetatea gre ac ă, acest "club de bărbaţi",v a păstra tot

deauna amintirea cavalerismului primitiv; faptul că ero
sul masculin era acolo asociat chiar cu Kriegskame
radsehaft est e 2ttestat de numeroase uzanţe (9) . Se profe61

sa, în mediul lui Socrate6 , că annata cu adevărat invinci
bilă ar fi cea compusă din perechi de amanţi, stimulân
du-se reciproc spre eroism şi spre sacrificiu: i deal efectiv
realizat în secolul al IV-lea prin trupa de elită creată de
Gorgidas, din care Pelopidas a făcut batalionul sacru şi
căruia Theba i-a datorat efemera sa măretie7 .
Un text din Strabon 8 , pe bună dreptat e celebru, per
mite evocarea exactă a atmosferei caracteristice acestei
concepţii nobile despre erosul viril. În Creta, ne spune el,
tânărul era obiect, din partea celui ce-l iubea, al unei ve
ritabile răpiri, săvârşite de altfel cu complicitatea antura
jului. Condus mai întâi la "clubul bărbaţilor", cXvopETov,
din care făcea parte răpitorul, el pleca împreună cu aces
ta şi cu prietenii lui să petreacă două luni la ţară, în
banchete şi vânătoare. La încheierea "lunii de miere" , la
întoarcere, efebul era sărbătorit în mod solemn; printre
alte daruri, el primea o annură din partea erastului său,
căruia-i devenea n:apaO"'Ja8Elsescutier). Primit în Ordinul
Iluştrilor, KAElVOt, tânărul este de acum pe deplin integrat
în viaţa nobilă, inclus în rândul bărbaţilor, intrând pe
locul de onoare în coruri şi gymnasii. Este vorba, după
cum bine se vede, de recrutarea unei fraternităţi aristo
cratice şi militare. Strabon insistă asupra înaltului rang
social cuvenit, cu acelaşi titlu, celor doi prieteni, şi
adaugă: "În asemenea relaţii se caută nu atât frumuseţea,
cât curajul şi buna educaţie".
Confonn uzanţelor, autorul nostru aşterne un văI
pudic peste aspectul sexual al acestor practici. Modemii,
dimpotrivă, au ţinut să supraliciteze în acest sens: ei au
vrut ca ritul de iniţiere, de integrare în comunitatea
bărbaţilor, să fi fost nu legătura privită în ansamblu, ci,
foarte precis, actul anonnal , umoarea virilă ce ar fi
împlinit în mod material şi brutal transmiterea de la băr
bat la bărbat a virtuţii războinice ( 1 0) . La drept vorbind,
asta depăşeşte cu mult datele oferite de textele noastre;
este vorba aici de una dintre acele exagerări obscene la
care sociologii modemi au supus atât de des riturile şi
legendele considerate "primitive": asemenea ipoteze ţin

-
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domeniul psihanalizei elementare, atât de multe
refulări ingenue se disimulează în sufletul savanţilor!
Oricum ar fi fost la origine, practica pederastiei sub
li stă, profund integrată în moravuri, chiar şi când Grecia,
ÎIl ansamblul ei, renunţă la genul de viaţă militar. Ne
revine să analizăm consecinţele pe care ea le-a antrenat
'I' n domeniul educaţiei.
dc

Morala pederastică

Erosul grec a contribuit mai întâi la a da formă proprie
idealului moral ce susţine întreaga practică a educaţiei
elene, ideal a cărui analiză am început-o referindu-mă la
Homer. Dorinta celui mai vârstnic de a se afinna în ochii
iubitului său, de a străluci în fata lui 9 , dorinta simetrică a
celui mai tânăr de a se arăta d�mn de cel care-l iubeşte,
nu puteau dec ât să intensifice şi la unul, şi la celălalt,
aspiraţia spre glorie. pe care de altfel întregul spirit ago
nistic o exalta; legătura erotică este terenul ales, unde
înfrunt area ia chipul unei generoase emulaţii. Pe de altă
parte, întreaga etică cavalerească, bazată pe sentimentul
onoarei, reflectă ea însăsi' idealul unei camaraderii de
luptă. Tradiţia antică este unanimă în a lega practica pe
derastiei de îndrăzneală şi curaj 1 0 .
Trebuie subliniată neaşteptata întorsătură ce a întărit
acest sentiment printr-o glisare din planul militar în cel
politic. Erosul masculin a antrenat multe crime pasio
nale, cum era de asteptat în acea atmosferă tensionată,
unde gelozia şi org oliul viril erau violent exacerbate. În
special istoria perioadei tiraniei relatează un mare număr
de asasinate sau de revolte stâmite contra tiranilor de
către amanţi geloşi. "Numeroşi sunt, ne spune
Plutarch I I , îndrăgostiţii care au intrat în dispute cu tiranii
pentru băieţi frumoşi şi bine educaţi." El citează exem
plul clasic al tiranicizilor din Athena, acela al
conspiraţiei urzite în 5 1 4 contra Pisistratizilor de către
Aristogeiton şi iubi tul său, Harmodios, obiect al
asiduităţilor lui Hipparchos l2 ; citează, de asemenea,
exemplul lui Antileon, asasin al tiranului Metapontului şi
9.
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(sau?) al Herakleei, care rivaliza cu el pentru frumosul
Hipparinos, pe cel al lui Chariton şi Mel anipp o s care au
conspirat contra tiranului Phalaris din Agrigent1 3 şi încă
multe altele ( 1 1 ). Dragostea de libertate politică nu fu
sese suficientă pentru a provoca ins urecţi a, "dar, sublini
ază Plutarch, când acesti tirani au întreorins seducerea
iu biţilor lor, imediat, ca 'şi când ar fi fo st �orba de a apăra
sanctuare inviolabile, aceşti îndrăgostiţi s-au răsculat,
primej duindu-şi viaţa". Atât de mult, încât asemenea
incidente, pe care cronicile noastre judiciare le-ar c lasa
printre crimele provocate de desfrâu, au dus în mai multe
cazuri la libenatea natională, au devenit acte de seamă,
celebrate în aceeaşi măsură ca şi cele mal în alte, prop use
tineretului spre admiraţie şi im i ta ţi e; în gândirea
greacă1 4 , o legătură solidă une�te pederastia cu onoarea
naţională şi dragostea de independenţă sau de lihertate.
,

E rosul viri l , metodă pedagogică

Mai mult: erosul grec va furn iza pedagog iei clasice
mediul şi metoda; acest eros este, pentru un antic, educa
torul prin excelenţă: Kat EmxnpEl rrCXlOE'\)ElV, ,.şi între
prinde educarea lui", va spune, de exemplu, Platon 1 5 .
Constituirea unui mediu masculin închis, interzis
celuilalt sex, are în sine o forţă de influenţare şi lin fel de
inspiraţie pedagogică; ea tr aduce exagerând-o uneori
p ână la absurd şi la împătimire, o nevoie profund
resimţită de bărbaţi , care-i impul sion ează spre pleni
tudinea realizării tendinţelor, proprii sexului lor, de a
deveni cât mai deplin bărbaţi. Esenţa pederrtstiei nu
rezidă în relaţii sexuale anonnale (am amintit dezgustul
pe care inversiunea, în sensul gid i an pasiv. ::11 tennenu
lui, îl inspiră limbii şi sensibi lităţii greceşti) : ea este în
primul rând o anumită fonnă de sensibi lita te , de senti ·
mentalism, un ideal misogin de virilitate totală.
Această disciplină intra-sexuală se materi alizeaza
Într-o pedagogie apropriată. Aici, ca şi în 8.t ât e a alte
domenii, sclipitorul geniu elen a ştiut să anal izeze C t I
atâta profunzime, încât va fi s u fic ient să evoc concluziile
,

,

D . ATH., XVI, 602 B. 1 4. PLAT. , COJlv. 1 8 2 b-d; ARIST.. Pol.
V, 13 13 a 41 sq. 15. CUIl\'. 209 C.
-

-
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rare Platon şi Xenophon sunt de acord în a le atribui
Socrate. Relaţia pasională, erosul (pe care Socrate ştie
'; ; 1 1 distingă de dorinţa sexuală şi să i-l opună) implică
( Iminţa de a atinge o perfecţiune de ordin superior, o va
I ( lare ideală, <XpE'tll. Nu revin asupra efectului de înnobi
Lire pe care-l poate exercita asupra partenerului matur,
l'r:lsl ul, sentimentul de a fi admirat; aspectul educativ al
leg ăturii erotice îl priveşte, evident, în special pe
partenerul mai tânăr, eromenul adolescent.
Diferenţa de vârstă stabileşte între cei doi îndrăgostiţi
I I J l raport de inegalitate de felul celui existent între un
frate mai mare şi unul mai mic. Dorinţa, la cel dintâi, de
a seduce, de a se afinna, face să se nască în celălalt un
serl l iment de admiraţie ferventă şi plină de zel: cel mai în
vlrstă este eroul. tipul superior după care el trebuie să se
modeleze, la înălţimea căruia va încerca, treptat, să se
P( '

Illi

ri d i ce.

La cel mai în vârstă se dezvoltă un sentiment com
rlementar (teoria socratică este ilustrată de tradiţie prin
tr · o hogată serie de anec dote simbolice): răspunzând
ac estui apel, erastul simte născându-se în el o vocaţie
pedagogică, el se instituie în maestru al celui iubit, spri
jinindu-se pe această nobilă nevoie de emulaţie. Prea
adeseel; Eros-ul grec este descris ca o simplă aspiraţie a
sufletului, pierdut de dorinţă, spre ceea ce-i lipseşte; din
paItea cel ui care iubeşte, erosul participă totuşi la eXpE'tll,
prin aceaslă voinţă de înnobilare, de dăruire de sine, prin
această nuanţă, pentru a spune totul, de paternitate spi
rituali Acest sentiment. atât de minutios analizat de
Platoll 16 , se c1 arifică 'in lumina unei an'alize freudiene:
este, evident, instinctul normal al generării, dorinţa
pasionata de a se perpetua într-o fiinţă asemănătoare
siesi, dorintă care, frustrată de inversiune, deviază si se
de fulează p� acest plan pedagogic. Educaţia transmi �ă de
erast apare ca un substitut, ca un derizoriu Ersatz al
zămislirii: "Obiectul iubirii Ca se înţelege: pederastice)
este acela de a procrea şi de a da naşere întru Frumos" 1 7 .
Legătura erotică este însoţită, deci, p e d e o parte de
efortul de modelare, pe de alta de cel de maturizare,
nuanţat în primul caz de condescendenţă paternă, în
1 6. Id. 206 h-e;
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celălalt de docilitate si veneratie; acest efort se des
făşoară liber, prin relaţi i cotidie ne, prin contact direct şi
exemplu, conversaţie, viaţă comună, prin iniţierea pro
gresivă a celui mai tânăr În activităţile sociale ale celui
mai vârstnic: clubul, gymnasion-ul. banchetul.
Dacă am tinut să dezvolt în fata cititorului o analiză
atât de insistentă a acestor mon �truoase aberaţii, este
pentru că, în ochii unui grec, acesta este modul normal,
tehnica tip a oricărei educaţii: mxd5El <X. se realizează în
rt<X.tDEPUcr'tEl<X.. Acest lucru pare straniu unui modern ,
vreau să spun, unui creştin : trebuie observat însă că el se
integrează în ansamblul vieţii antice.
Familia nu putea constitui un cadru pentru educaţie:
femeii, care avea un rol şters, nu-i era recunosculă
competenţa dec ât în creşterea copi lului mic; începând de
la şapte ani, copilul îi scapă. Cât despre tată (ne allăm, sa
nu uităm, într-un mediu aristocratic), este ac aparat de
viaţa publică: el este cetăţean, om politic , înainte de a fi
cap de familie. Să recitim, cu privire la acest subiect.
mărturia atât de curioasă pe care o aduce Platon la
începutul dial ogului Laches l 8 : el ne înfăţişează doi taţi
venind să-I consulte p� Socrate în legătură cu educaţia
fiilor lor; propria lor educaţie fusese lamentabil neglijală:
"Noi reproşăm asta părinţilor noştri, c are, ocupaţi cum
erau cu problemele altora, ne-au l;lsat în tinereţe de capul
nostru" . Este vorba, de fapt, de marele Aristeides şi de
acel Thoukydides, fiul lui Melesias, c are a fost liderul
artistocratic rival al lui Perikles şi pe care cetăţenii
Athenei l-au ostracizat în 443 . Astfel încât nu e de mirare
că acelaşi Platon declară în altă parte 1 9 , cu tărie, că
relaţia pederastică stabileşte în interiorul cupl ului de
îndrăgostiţi "o comuniune mult mai mare" (rroAu �lE1Sco
KOlVroVl<X.V) decât cea care-i leagă pe părinti de copii.
Nu mai mult era asumată educaţia de �ătre şcoală. Î n
epoca arhaică, aceasta din urmă nic i măcar nu exista;
odată creată, ea a rămas totdeauna u�or dispreţuită,
descalificată de faptul că profesorul era plătit pentru ser
viciile sale, cantonată într-un rol tehnic de instructie, si
nu de educaţie. Subliniez în trecere acest lucru, deo �rec � ,
atunci când un modem vorbeşte de educaţie, se gândeşte în
1 8.

1 79 c-d.

-

1 9. Conv. 209 c.
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primul rând la şcoală (de unde acuitatea, uneori excesivă,
pe care o îmbracă la noi problemele referitoare la statutul
îI1Văţământului); există în acest aspect, în Occident, o
mostenire
si o reminiscentă medievală: scolile monastice
'
din Evuril � Obscure sunt �celea în care s� a stabilit o legă
tură intimă între profesor şi îndrumătorul spiritual.
Pentru un grec, educaţia (rratOEla) rezida esenţi
almente în raporturile profunde şi strânse care uneau per
sonal un tânăr spirit de unul mai vârstnic, ce era în ace
laşi timp modelul său, călăuza şi iniţiatorul său, raporturi
pe care o flacără pasională le ilumina cu un tulburător şi
cald reflex.
Opinia publică, iar la Sparta legea2 0 , îl considera pe
erast moralmente responsabil de dezvoltarea eromenului;
pederastia era con siderată ca fiind fonna cea mai
desăvârsită, cea mai frumoasă, de educ atie ('tl)v
KaÂÂicr't�v 1tatOElav) 2 1 . Legătura de la maestr� la dis
cipol va rămâne totdeauna, la antici, ceva de tipul legă
turii de la iubitor la iubit; educaţia era, în principiu, mai
puţin o învăţătură, o îndoctrinare tehnică, decât ansam
blul de eforturi depuse de un matur plin de tandră solici
tu dine pentru a favoriza formarea un ui tânăr arzând de
dorinţa de a răspunde, de a se arăta demn de această
iubire.

Educaţia nobilă În secol u l al VI-lea
Această trăsătură este cu atât mai accentuată, cu cât
educaţi a clasică greacă p ăstrează ceva din moştenirea
aristocraţiei arhaice. Ea a fost elaborată, la origine, în
funcţie de cerinţele unui mediu bogat, du când un trai
nobil, la care preoc uparea de a înzestra tehnic tineretul în
vederea unei meserii, a câştigării existenţei, era cu totul
absentă. De aceea, educaţi a era în primul rând morală,
vizând formarea caracterului, a personalităţii, şi se
desăvârşea în cadrul vieţii elegante, sportive şi mondene
în acel aşi timp 22 , sub îndrumarea unui matur, în interi
orul unei prietenii viriIe.
Este ceea ce arată în act opera lui Theognis din
2 0 . PLUT., Lyc.
67

18.

--

21 .

XEK, Lac.

2,

[ 3.

--

22 . ld.

5, 5 .

Megara, a cărui mărturie devine preţioasă prin data sa
(544, după cronologia antică) ( 1 2). Elegiile sale, desti
nate să fie cântate în sunet de flaut23 l a banchetele la care
se reuneau hetairiile, cluburile aristocratice, ne oferă,
codificate în fonnule gnomice, învăţăturile pe c are poe
tul le adresează tânărului şi nobilului său prieten Kymos,
fiul lui Polypais. Chiar dacă dăm la o parte, cum �i tre
buie, aportul mai direct erotic al cărţii a IT -a, apocri fă şi
mai recentă, este neîndoielnic că o pasiune erotică animă
si colorează toată această educatie. "Îti voi da sfaturi
'
b une, ca un tată fiului său", spune Theognis2 4, dar latura
destul de tulbure a acestei afecţiuni paterne se dezvaluie
prin tandrele reproşuri, prin neliniştile de amant gelos,
prin lamentări le dureroase ale celui abandonat ("Eu nu
mai sunt nimic pentru tine, m-ai înşelat ca pe un
copil" 25), deşi s-ar putea discuta bineînţeles, la infinit,
dac ă sunt sau nu implicate aici dedesubturi senzuale
( 1 3).
Cât despre conţinutul acestor învăţături, el este p ur
etic: morală person ală, morală poli tică, adică înţe lep
ciunea tradiţion al ă a b uni lor cugetători, 'Aya8ol, pe
care Theognis are con�tiinţa că o tran smite tân ărului
său prieten, întocmai cum el însuşi o primise în copilă
ria sa26 .

Reminiscenţele ei : raporturi le dintre profesor şi
elev
Când, mai târziu, în alte medii, va apărea D altă educaţie.
mai direct orientată spre eficienţa profes ională, tot în
umbra erosului masculin se va desfăşura învăţământul
tehnic superior. De orice orientare ar fi, acesta se trans
mite în atmosfera de comuniune spirituală creată de
ataşamentul fervent şi adesea pasionat al discipolului faţă
de maestml căruia i s-a încredinţat, după exemplul căruia
se modelează şi c are-l iniţiază progresiv în secretele
ştiinţei sau artei sale.
Timp îndelungat, absenţa unor instituţii propriu-zi s
23. 1, 239-243. - 24. 1, [ 0 49. - 25. 1, 254 . .. 26. 1. 26-28.
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educative a făcut să nu poată exista decât un singur tip de
educaţie aprofundată: aceea care lega în acest fel dis
cipolul de maestrul c are-l onora chemându-I l a el, care-l
alesese. Merită într-adev ăr subliniat sensul în care se
exersa vocaţia: este o chemare adresată din înalt de
maestru aceluia pe care-l socoteşte demn. Până târziu,
opinia antică va dispreţui profesorul care "deschide
prăvălie''. oferindu-şi competenţa primului client: c omu 
nicarea cunoaşterii trebuie rezervată doar celui ce o me
rită. Există în asta un sens profund al excepţionalei
demnităţi a culturii, al necesarului ei esoterism; sens pe
care noi l-am pierdut cu totul azi, în Occident, dar care
subzistă în înţelepciunile orientale, înc epând cu Islamul ,
unde se menţine vie ideea platoniciană a superiorităţii
învăţământului oral faţă de acela, impersonal, al scrisu
IuiI7 .
Bineînţeles, acest at aşamen t pasionat a al unecat ade
sea spre ceva mai tulbure şi mai carnal; încă o dat ă, este
suficient să inv ocăm natura uman ă. Civilizaţia chineză,
care a cunoscut aceeaşi conc epţie profundă a iniţierii cu l
turale. a favorizat, se spune, şi ea prac tica inversiunii
'
între maestru şi disc ipol, sau chiar şi Între di scipolii
aceluia�i maestru. PentTu a nu ieşi din spaţi ul Greciei,
cron ica de scandal ne oferă, în pantheonul culturii cla
sice, o întreagă g,l � rie de amanţi celebri.
Printre filosofi, aj unge să evocăm amintirea l u i
Socrate� c are atrăgea �i reţinea elita tineretului d e aur a l
Athenei prin puterea d e se ducţie a pasiunii amoroase,
erijându-se în expert al problemelor privitoare la eros.
Dar exemplul lui nu este izolat: Platon a fost amantul, şi
se pare nu numai "pl atonic" , al lui Alexis sau a] lui D i on;
succesiunea scholarhilor din Academie s-a transmis,
timp de uei generaţii, de la îndrăgostit la iubit, căci
Xenokrates a fost erastul lui Polemon, Polemon al lui
Krates, iar Krantor al lui Arkesilas. Si acest lucru nu era
propriu platonicien ilor (Aristotel a iost eraslul elevului
său Helmias, tiranul Atarneei, pe c are avea să-I imorta
lizeze printr-un imn celebru), n ici filosofilor în general,
relaţii analoge unindu -i pe poeţi, artişti şi savanţi :
27. Pha idr. 275 �I -C.
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Euripide a fost erastul autorului tragic Agathon, Phidias
al elevului s ău Agorakritos din Paras, medicul
Theomedon al astronomului Eudoxos din Knidos ( 1 4).

Sappho educatoare
Da, cetatea greacă este un club de bărbaţi, dar, cum
observa cu simplitate Aristote}28 , femeile reprezintă
totuşi jumătate din specia umană! Aşa cum poligamia
atrage dup ă sine, în toate societăţile pe c are o tolerează,
un grav dezechilibru, ce condamnă o parte a bărbaţilor la
celibat sau viată dezordonată, la fel, orice soc i etate care
lasă un sex s ă se constituie într-un cerc închis şi autonom
cunoaste în mod necesar c onstituirea antitetică a unui
cerc paralel, închis pentru celălalt sex.
Nu este un secret pentru nimeni, mai ales pentru
francezii cuhivati alimentati de Baudelaire ( 1 5 ), că delirul
"femeilor damnate" răspundea, în Hellada, freneziei ero
sului masculin. Simetria s-a extins la domeniul educatiei;
aici, mediul feminin părea chiar să-şi depăşească riv8.lul
în ce priveşte instituţiile, dacă e să judecăm dup ă remar
cabila şi atât de neaşteptata mărturie la acea dată timpurie
(spre 600), pe care ne-o oferă opera poetei Sappho din
Lesbos. S au, mai bine zis, rarele fragmente ce
supravieţuiesc din ea, fie în citatele gramaticilor şi criti
cilor antici , fie în papirii mutilaţi descoperiţi în Egipt.
Ele ne permit să întrezărim faptul că în Lesbos, spre
sfârşitul secolului al VII-lea, fetele puteau primi un plus
de educaţie, între perioada c opilăriei petrecute acasă sub
autoritatea mamelor si cea a c ăsătoriei. Această educatie
superioară se realiza "într-o viaţă de comunitate în sârlul
unei şcoli, "l ăc aşul discipolelor Muzelor"29, ce se pre
zintă, din punct de vedere juridic, sub forma (care va fi,
de asemenea, începând cu Pythagoras, cea a şcolilor
filosofice) unei confrerii religioase, 8lacroc;, dedic ată
zeiţelor culturii. Acolo, sub direcţia unei profesoare, al
cărei tip S appho a ştiut să-I graveze magistral în portre
tul pe c are şi-l trasează ei însăşi, tânăra lor personalitate
capătAă formă în sensul unui ideal al frumosului, aspirând
spre Inţelepciune3 0 . Tehnic vorbind, această şcoală este
echivalentul unui " Conservator de muzică şi
2 8 . ARIST., Pol. 1, 1 2 60 b 1 9. - 29. SAPPH., Fr. 101 . 3 0 . Fr. 64 .
-
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se practică acolo dansul c olectiv 3 1 ,
mostenire a traditiei minoice32 , muzica instrumentală, în
spe�ial nobila Iir'ă 33 , precum şi cântuP 4 . Viaţa comuni
t ara este ritmată de o întreagă serie de serbări, ceremonii
rc l igioase3 5 sau banchete 3 6 .
Această pedagogie remarc abilă pune în evidenţă rolul
educativ al muzicii, care va subzista în întreaga tradiţie
clasică, făcân d, se pare, chiar obiectul unei reflecţii teo
logice: un fragment din Sapph0 37 exprimă clar doctrina,
alât de dragă gândirii greceşti, despre i mortalitatea meri
lată prin cultivarea Muzelor.
Educ aţia lesbică nu este numai artistică; latura corpo
rală nu rămâne nici ea neglijată. Fără să fie spartane, aces
te delic ate lesbiene nu practică mai puţin sporturile atleti
ce, i ar Sappho însăsi revendică cu mândrie onoarea de a
fi fost instructoarea unei campioane la cursa cu piciorul 3 8 .
Toate acestea, într·-o atmosferă foarte feminină. foarte
modernă aş spune, dacă nu ar fi vorba de un etern rem i
nin : mă gân desc la accentul pus nu numai pe frumuseţea
corpului, ci �i pe graţie, cochetărie, modă3 9 , sau chiar pe
note malitioase, ca acestea: "Nu-ţi face sânge rău pentru
un inel" 4d, "această femeie care nu stie nic i măcar să-si
.
ridi�e roch i a peste glezne" 4 1 .
·
In fine (şi regăsim aici tema prezentului capitol),
această educatie nu se desfăsoară nici ea fără înllkărarea
pas ională, fără ca înlre maestră şi disc ipolă să se strângă
legătura arzătoare a l ui Eros. Este chiar aspectul pe care-l
cunoaştem m ai bine, pentru că, de fapt, noi nu percepem
această pedagogie decât prin ecoul pasiunilor trăite de
sut1etul lu i Sappho, prin strigătele sfâşietoare pe care i le
smulge durerea cân d căsătoria sau trădarea o despart de
una sau alta dintre elevele şi iubitele ei. Iubirea sapphică
n··a primit încă în ea transpoziţia metatizică pe care o va
cunoaşte, la Platon, pederastia, devenită o aspiraţie a
sufletu lui spre Idee; ea nu este încă decât o pasiune
umană, ardentă şi frenetică: "Din nou Eros, sfâşietorul,
mă torturează, Eros amar si dulce, invincibila fiintă, o
draga mea Athis ! Iar tu, de ustată de mine, tu îţi întorci
privirile spre An dromeda!" .
Şi aici, curiozitatea psihiau-ului va încerca să deterdecI amaţie" :

�

3 1 . Fr. 99 - 32 . FI'. 1 5 1 . 3 3 . Fr. 1 03 . 34 . FI', 7:55 . 35 . FI', 150.
37 . FI'. 63 . ·- 3 8. Fr. 66. -- 3 9. FI'. 85 . 40. FI'. 53. 4 1 .
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mine dimensiunea ravagiilor provocate de instinctul se
xual dev iat; aceleaşi incertitudini 11 aşteaptă. Încă din
antichitate, unii îşi p uneau întrebarea "dacă Sappho nu
fusese cumva o femeie de moravuri uşoare" 43 , iar în zi
lele noastre ea găseşte încă, printre agmiratori, apărători
pasionaţi ai virtuţii sale ideale ( 1 6). Intre cele dou ă ex 
treme nu este dificil, de data aceasta, să luăm atitudine:
francheţea şi, s-ar putea spune, impudoarea caracteristică
lirismului feminin (Sappho se regăseşte în contesa de Die
sau în Louise Labbe) nu ne l asă câtuşi de puţin să igno
răm caracterul senzu al al acestor legăt uri : "E miezul
nopţii, ora trece, iar eu rămân culc ată singură . . . " 44, pen
tru a nu cita acele suspine de femeie gel o asă, evocând cu
totul alte pasiuni decât pe cele ale spiritului!
Nu cunoaştem thiasos-ul lesbic decât printr-un hazard,
acela care a dăruit cu geniu sufletul arzător al lui Sappho.
Dar cazul ei nu este izolat. Stim că a avut, la v remea sa,
concurente, rivale pc plan profes ional ; Maximu� din Tyr
ne-a păstrat chiar numele a două dintre acele "directoare
de pensip ane p en tru domn işoare" , An dromeda şi
Gorgo45 . Invăţământul feminin, multă vreme umbri t, cel
puţin după câte ştim din documentele de care dispunem,
de dominanta m asc ulină a c ivil izaţiei greceşti , nu revine
la lumină decât muh mai târziu, în nici un co,z în aintea
epocii helleni stice. El se face vizibil mai a!.es în con
cursuri, unde-şi găsea expresia spiritul agoni stic, şi care
serveau, ca şi examenele noastre, azi. drept con tinnare a
studiilor. La Pergamon, unde, în epocile hellenistic5. ŞI
romană, magistraţi special desemnaţi pentru inspecţia
învăţământului feminin p OaItă titlul de "însărcinaţi cu
buna conduită a fecioareloc" 46 , fetele L:oncurau, ca si
băieţii, la recitări poetice, muzică sau l ectură4 7. În al t'e
părţi, şi mai ales în insulele din Eolida, p rogramul con
cursurilor de fete nu mai reprezintă un s.i mplu decalaj faţă
de cel al fraţilor lor; constatăm existenta unor teme spe
cific feminine, în care se perpetuează spiritul educaţiei
sapphice. Theophrastos 48 ne spune că existau concursuri
de frumuseţe pe ntru t inere, in special in Lesbos şi
Tenedos, dar �i în alte cetăţi, precum �i con cursuri de
echilibru moral (dacă ne este îngăduit să tradueem a qfel
croxppoa{)VT\ ) şi de artă menajeră (oiKovoJlla).
43 . DIDYM., ap . SEN., Ep , 3 8 . 37. 44. Fr. 74 . - 45. Diss., 24,
9. 46 . I/ls. Perg, 46 3 B. 47, AM. 37 ( 1 9 1 2 ; . 277. 48 . TH. ap. ATH.
XIII, 60 9 E 6 l O A.
-
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Capitolul IV

VECHEA EDUCAŢIE ATENIANĂ

Împrumut expresia lui Ari sto fan , it <ipX<X.l<X. 1t<X.tDE\<X.
("vechea edu caţi e ) l , de care mă voi servi, ca şi el, pen
tru a desel1Ul a stadiul educaţiei ateniene din ti mp ul
primei părţi a secolului al V-lea, înainte de maIile
in ovaţii pedagogi ce pe care le va aduce, în ultima treime
a sec olului, gen eraţia so[iştilor şi a lui Socrate.
Vech e, şi chiar arhaic ă în raport cu ceea ce avea să fie
fonna definitivă a educ aţiei clasice, această educaţie
rep rezin tă nu mai p uţin un progres rem arcabil în evoluţia
generală care trebuia să c onducă de la o c u lt ură de
războ in ici la o cult ură de scribi. Suntem încă departe de
acel stadiu fin al , d ar p as ul dec is iv a şi fo st făcut: Athena
este, 'intr-adevăr, cea în care, la o dată din păcate greu de
precizat (în decursul secolului al VI-lea, oricum),
educatia a încetat să mai fie esential me n te mili t ară.
'
D �pă mărturia lui Tucidi de2, atenienii au fost primii
care au aban d onat vechiul obicei de a circula înamlaţi şi,
părăs ind affiLUra de fier, au adoptat un gen de viaţ ă mai
puţin dur şi m ai civilizat. Prin ăceasta, Athena, multă
vreme �tearsă. aflată oarecum la m arginea m ari i mişc ări
culturale, se afirmă p entTu prima dată în rolul de leader
care, în acesl domen iu, va fi de acum înainte al său .
La origine, nu par să fi existat diferenţe p re a sensibile
în ee p rive şte cultura, �i deci educaţ ia diverselor regiuni
ale Greciei. În seco l u l al V I I - lea . întâlnim pretut i n deni
aeeI ideal civic şi războinic pe care l-am studiat la Sparta,
"

1. Nub., 961.
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2. 1, 6 , 3 .

presupunând devotamentul total al persoanei faţă de
comunitate. Prin 65 0, la Efes, de exe:tnplu, în "molatica
Ionie" un Kallinos găseşte, pentru a reanima energiile în
momentul în care invazia cimeriană îi pune în pericol
patria, aceleaşi accente ca şi Tyrtaios 'in războiul messc
nian; ceea ce poate fi judecat după versurile: "Glorios şi
nobil este pentru un bărbat să-şi apere de duşmani ţara,
copiii, soţia pe care a luat-o în căsătorie fecioară.
Moartea va sosi atunci când Parca o va fi urzit, dar mai
întâi fiecare, cu sabia ridicată, cu inima mândră sub scut,
să meargă înainte, încă din clipa în care intră în luptă...
Poporul întreg suferă pentru viteazul ce moare; în viaţă
fiind, îl onorează ca pe semizei !" 3 .
Ea nu mai este m i l itară

Un secol, un secol şi j umătate mai târziu, ettmosfera s-a
schimbat radical, cel puţin la Athena. Viaţa grecească,
cultura, educaţia au devenit în primul rân d civile.
Desigur. elementul militar nu a disp ărut comp let ;
războaiele neîncetate pe care republica Athena le susţine
împotriva vecinilor săi, pentru a nu mai vorhi de glo
rioasele războaie medice, fac mereu apel la patriotismul
cetăţenilor-soldaţi, cel p uţin la al celor aparţinând
primelor trei clase, mai bogate (theţii, În principiu, nu
servesc în calitate de hopliţi, neputând plăti costisitorul
echipament). Dar este foarte probabil ca grija de a pregăti
direct cetăţeanul pentru viitoarele îndeletniciri de luptă
tor să fi încetat. să joace un rol preponderent în educaţia
tânărului grec.
Aici pedagogia ateniană, ce va servi drept model şi
sursă de inspiraţie pentru î.rttreaga Grecie clasică, se ori
entează în cu totul alt sens decât noua Spartă. Nu se pune
problema, la Athena, de a vedea în copil şi adolescent în
primul rând un viitor hoplit, de a-i cere treisprezece ani
de mobilizare şi pas de cadenţă! Pregătirea militară joacă
în această "veche educaţie" un rol foarte şters, căruia
istoricul, privat de documente, este îndreptăţit să-i pună
la îndoială însăşi existenţa.
3. Fr. l . 6- 1 1 :

1 8- 1 9 .
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Instituţiile ateniene vor c unoaşte într-o zi, sub numel e
de efebie, un remarcabil sistem de fonnare militară
obligatorie: tinerii cetăţeni vor fi constrânşi la doi ani de
serviciu, între optsprezece şi douăzeci de ani. Dar acest
sistem nu este bine atestat şi nu pare să-şi fi atins deplina
dezvoltare decât la sfârşitul secolului al IV-lea. S-a dis
cutat mult privitor la data apariţiei sale: n u pare deloc
posibil ca ea să urce dincolo de războiul peloponesiac
(43 1 -404 a. Chr.); a putut exista o efebie şi înainte, dar
tennenul nu desemna pe atunci decât un ansamblu de ri
turi de trecere, marc ân d solemn intrarea adolescentului
în vârsta adultă, şi nu instituţia militară clasică ( 1 ).
Este de presupus că noua tactică democratică a infan
teriei grele nu cerea c ombatantului o tehnică prea
avansată. Exerciţiile pre- sau parami litare sunt neglijate.
Epoca homerică practicase tumirurile, precum cel care-l
opune pe Aias lui Diomedes în timpul jocurilor funerare
organizate în onoarea lui Patrokles 4 . Din aceste l upte,
mai mult sau mai puţin simulate, epoca unnătoare
moştenise o tehnică sportivă, "lupta înannat"(o1tAO
�axta) .

Dar aceasta din unnă a devenit materie de întrecere,
sport dezinteresat; ea este, de altfel, aproape absentă din
educaţie. Platon a consacrat dialogul Laches unei discuţii
asupra locului posibil ce i s-ar p utea acorda, făcându-l pe
Nikias să dezvolte argumentele ce militează în favoarea
ei 5 , mai ales în calitate de preg ătire militară6 ; dar, în mod
vizibil, nu este vorba decât de o opinie, ce nu confinnă
practica generală. Hoplomachia, ca şi - începând din se
colul al XVI-lea - scrima noastră, devenise o artă,
unnărind o perfeCţiune fonnală ce o îndepărta mult de
condiţiile reale ale luptei; bunul Herodot se minunează
undeva 7 că a întâlnit un c ampion de scrimă care îşi
dovedise efectiv valoarea pe câmpul de luptă.
Ceea ce dotează combatanul cu o superioritate reală
este forţa fizică, îndemânare corporală. Astfel, singura
pregătire eficace, chiar dacă in directă, pentru război este,
cum explică în detaliu S ocrate în Xenophon 8 , practica
4. HOM., Il. XXIII,
92. - 8 . Mem. III, 12.
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atletismului, şi, mai general, a gimnasticii. Această idee
a contribuit, fără îndoială, l a

democratizarea şi pop u 
de prim rang îl vom

larizarea educaţiei fizice, a l cărei l o c
subl inia în cele ce unnează.

Democratizarea t radiţiei aristocratice
,.Civilizată" , educaţia aten iană n u păstra o legătură mai
puţin strânsă cu ori gin i le sale aristocratice; ea rămâneAa,
prin principiile şi prin cadrul ei, o edu caţie de n obili. In
plină epocă democratică, prin anul 354, Isokrates9 îşi
mai aminteşte că a fost un timp în care această educaţie
reprezentase priv ilegiul unei aristocraţii căreia bogăţia îi
pemlitea să-şi ocupe timpul cu nobile îndeletn iciri. De
fap t, ea va rămâne totdeauna, cum sublini ază Platon l O ,
privilegiul unei e l ite, singura care o va duce p ân ă l a
capăt. fiind mai c ap abilă să consimtă la sacrificiile cerute
de aceasta şi mai în m ăsură să-i aprecieze avantajele.
Chiar în plin secol V, educaţia continuă să fie orientată
spre viaţa nobilă, aceea a marelui proprietar funciar, bogat
:;i prin unnare inactiv, mult lll ai mult decât spre viaţa reală
a atenian ului de mijloc, ce-�i câştigă o existenţă obscură
de ţăran, meşte şugar sau mic comerc iant. Această viaţă

nobilă este cea pe care ne-o putem im agin a presupunând
că modul de viaţă al cav alerului homeric subzistă, ampu
tat de sectorul său războinic; ea se defineşte, în esenţă,
plin practicarea sporturilor elegante.
Ex istă printre ele unul care va rămâne întotdeauna
rezervat familii lor aristocratice; cal u l (calul de căl ărie
sau de curse) este, împreun ă cu v ânătoarea l l (s au , cum
spuneau grec i i, " kynegetika'" termen expresiv. care p une
accentul pe rolul câinel ui) , sportul nobil prin excelenţă
(ceea ce era încă din timpul l ui Homer), a cărui praetic[t
şi al cărui gust caracterizau mediul "chie'·. Cea de a doua
cl asă cenzitară este, l a Athena, aceea a 'l1t1tcT.�- ilor,
cuvânt a cărui tradu cere ezităÂ pe bun ă dreptate, între
"c avaleri" ş i "cav alerişti" . In aj unu l luptei de la
S alamina, ceea ce şeful vechii drepte aristocratice,
Kimon. va consacra solemn zeitei Athena este hamul
·
calu l ui său 1 2 . Familiilor nobile l e place să dea copii l or
t).

Areop.

44--45 .

I Z. PLUT., Cim. 5.

-

1 0. Pr(Jl. 326 c .

I l . >''E N . , Cyn . 1 2 . --

76

lor nume comp use cu Hipp- sau -hippos; l-aş aminti pe
ceJ de Phi dippides, pe care ţăran ul parvenit din Norii l ui
Aristofan l-a născocit pentru fiul său, la insistenţa soţiei
sale nobile: "Ea voia un n ume cu h ippos: Xantippos,
Charippns sau Kallipi des'· 1 3 . Reţin cu p lăcere această
mărturie pitorească şi semnificativ ă ; s-o ascultăm pe
mamă visând pentru acest copil un viitor de aur: " Când
vei fi mare şi-ţi vei conduce c arul de curse spre cetate,
asemen i (ilustrul ui tău unch i) Megakles, înveşmântat în
lunga tunică a conducătoruui de ci.rre. . : ' 1 4 , sau pe tată,
deplângând rezultatele educaţiei pe care ambiţia maternă
a dat-o lui Phi dippi des: "El poartă părul lung, urcă pe cal,
îşi cor:d�ce carul cu doi cai şi nu visează noaptea decât
cai ! " I ) . In secol ul al IV-]ea, Xenophon, reprezentantul
lip al acestei clase nohile. va ţine să scrie trei man uale
tehnice: Despre vânătoare , Despre ech i ta ţie şi
Comondanful Je ca va le rie.

Calul rămâne un sport rezervat, pentru c ă este un
sport costisitor (tatăl lui Phidippides ştie el ce ştie ! 1 6) ;
atletismul însă, care cere mai puţi n. s - a v ăzut progresiv
democratizat. Odini oară, numai nobilii frecventau gym
nasi ile; la începutul sec o lu l u i al V-lea, învingătorii pan
hel lenic i (cărora Pindar le glori fică atţlt strămoşii , cât şi
vi ctoriile) provin încă elin Lunil ii cel mai adesea ilustre.
singure le care, la origini, posedau m�jloacele, şi poate şi
calităţile, necesare acestei vocaţii. Dar, deja, gustul vieţi i
sportive începe să se răspândească: la sfârşitul secolulu i,
toţi atenienii vor frecventa gymnasion-ul, aşa cum
roman ii din timpul Imperiului vor frecv en ta tennele; spre
marea neplăcere a vechi lor afislocraţi 1 7 , nep lăcere
explicabilă prin faptul că, odată cu practicarea sportului.
întreaga esenţă a vechii culturi nobi le s-a vulgaIizat.
Athena (am subliniat deja paralelismul evoluţiei sale
cu cea a Franţei modern e) a devenit o adev ărată
democraţie: acolo, poporul a obţinut nu numai, printr-o
extensie graduală, privilegii, drepturi şi putere politică, ci
�i accesul la acest tip de viaţă, de cultură, l a acest ideal
de care, la Început, singură aristocraţia se bucurase.
Odată cu practicarea atleti smu lui, vechiul i deal
homeric a.! "valorii" , al emulaţiei. al faptei glorioase. tre1 .3 . Nub. 63 -64 .

Id. 1 1 sq.
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1 4. M 6lJ-70.

1 7 . [XEN], Atit 2, 10.
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1 5 . lJ 14- 1 5 : 25:

27 : 32.

--

1 6.

cea în întregime de la Cavaleri la Demos. Adoptarea unui
mod de viaţă civil şi nu mili tar transpusese efectiv,
reducându-l la p l anul competiţiei sportive, acest ideal
eroic.
Opera lui Pindar (52 1 -44 1 ) este adânc semnificativă
în această privinţă. Odele sale triumfale, E:1ttV\XLa., cele
brau "valoarea" campionilor Greciei, aşa cum aedul
homeric celebra gestele eroilor: această apE'tTt pe care o
revelează v ictoria şi care exprimă incarnarea unu i tip
aproape suprauman de personalitate ideală. Olymp io
ni cul apare demn de a fi onorat cum numai zeii olimpi
eni pot fi în imnurile ce le sunt consacrate. Dar această
credinţă în valoarea exemplară a virtuţii sportive se
răspândeşte odată cu gustul însuşi pentru sport; vehe
ment atacată încă de Tyrtaios 1 8 în n umele cetăţii, încă de
Xenophanes 1 9 în numele noului ideal al filosofilor, acela
al unei înţelepciuni de esenţă spirituală şi ştiinţifică, ea a
rămas totuşi, pentru un timp , i dealul comun al oamenilor
liberi, idealul suprem al civilizaţiei elene.

Apariţia şcol i i
Odată c u acest i deal, odată c u cultura care-l anuna.
întreaga educaţie aristocratică este cea care se răspân
deşte la rândul ei, devenind educaţia-tip a oricăru i copil
grec. Dar, cu toate că-şi păstrează orientarea generală şi
programele, această educaţie trebuie, vulgarizân du-se şi
pentru a se vulgariza, să se dezvolte din punct de vedere
institutional: reclamând un învătământ care, destinat
fiind �nsamblului oameni lor liber( devine în mod nece
sar colectiv, democratizarea educ aţiei atrage dup ă sine
crearea şi dezvoltarea şcol ii. Fapt decisiv, c ăruia trebuie
să-i subliniem întreaga illlportanţă pentru continuarea
istoriei noastre.
Poeţii aristocraţi, Theognis şi Pindar (2), reflectă
foarte bine reacţia dispreţuitoare şi mefientă a vech ii
nobilimi în faţa acestui progres. Pin dar disc ută dej a
faimoasa prob lemă ce v a deven i predil ectă pentru
socratici: poate fi apE'tTt (să înţelegem totdeauna " va1 8.

FI'. 1 2 , 1 - 1 0 .

- 1 9 . FI'. 2 .
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şi n u virtutea) obţinută numai prin învăţătură?
în doială, niciodată n-a fo st suficient să te naşti într-o
rmnili e bună pentru a deveni un cavaler p erfect d upă
cum o arată "paradigma" clasică a lui Ahile �i Chiron2 0 :
ar fi ab s urd ă'Yv(l)�o\', să n u cauţi să-ţi desăvârşe�ti prin
educ aţi e darurile înnăscute 2 1 . Dar, dacă de s cendent a n u
este o condiţie suficientă, e a este cel p uţin o condiţie
necesară în ochii acestor aristocrati,
' ai ace stor 2" Valorosi"
( � 'Ya8ol) , cum se auton umesc cu orgoli u 2. Pentru
Pindar, educ a .ţia nu are sens decât dac ă se ad re sează unui
nob i l , care trebuie să devin ă ceea ce este: " Fii as tfel cum
ai învăţat s ă te cunoşti" 23 . Înţ elep tu l este în primul rând
cel ce ştie multe prin natură, <put�(, Nu se poate avea decât
dispreţ faţă de parveniţii cu lt urii �a86v'tES, " cei c are nu
ştiu decât pentru că au învăţat 24
Dar acest d i spreţ, v i ol enţ a chiar cu care este expri
mat, ate s tă că faptul exi st a c ă, printr-o metodă educ ativ ă
aprop riată, un n umăr c re s c ân d de p arv eni ţi î�i [ [l ceau fiii
să se iniţie ze în tehn i c i care la încep ut constituiseră pri
v i legiul exclusiv, cu gelozie vegheat. al fam i lii l o r bune,
al e upatrizilor.
Pen tru o astfel de e duc aţi e , care interesa un număr tot
mai mare de c op i i în"ăţământul p ers ona l al un ui precep
tor, sau al unui erast, nu mai era sufici ent. O o rg ml iz are
colectivă era inevitabilă şi cred că presiunea acestei
necesităţi sociale a fo st aceea care a fă cut să se nască
in stitu ţi a ş colii Educaţi a particul ară nu v a dispărea însă
dintr-o da t ă : aşa cum afl ăm prin intennediul l u i
A..r istotel25 şi Q uint il i anu s26 p e dag og ii vor di s cuta înc ă
mul t ă vr eme d e spre av an tajele şi incon v en ient ele
fiecăruia dintre cele două sisteme. Dar, odată creată,
educaţia col ectivă nu va Întârzia să devin ă în mod fire s c
cea mai larg r ăsp ân dit ă. Deja Aristofan , ev ocând "vechea
educaţie " cea a g lorioasei generaţii a luptătoril or de la
Marathon ( adulţi, deci , în 490 27 ), ni i prezintă p e copiii
din c artier care, în zorii zi lei şi pe oric e vreme, se duc "la
profesori i lor" 28 .
luare a" ,
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Educaţia fizică
Cine erau aceşti profesori? Cult ura nobi lă se definea în
primul rân d prin practicarea spoftuluL educaţia fizică
ocup ân d, în cadrul acestei educaţii arhaice, l ocul de
onoare; este v orba de pregătirea copilul ui pentru a dis
puta, dup ă reg u li, probele de atleti�m: alergarea, arunca
rea discu lui şi a suliţei, săritura în l ungime, lupta �i p ugi
latul. Artă comp l exă şi delicată, pentru care era necesar
să primeşti lecţii de la un maestru c ompeteiH, paidotribul

(rral8o'tpt� T1S , "antrenorul de copii" ) , c are -şi ofera
învăţătura pe un teren de sport, p alestra (rraÂatO'Tpa),
echivalentul i:l ceea ce gymnasion-ul �ste pentru adulţi.
Procesul de elaborare a ac este i instituţii şi a acestui

învăţământ trebuie să se li încheiat în a doua treime a
sec olului al V lI-le a. c aci din acest moment (să precizăm,
pentru Olymp ia: începând din 63229) apar la marile
joc uri p anhe llen ice con cursurile pentru copii, care con 
finnă existenţa educaţiei fizice a t i n erilor şi o presup un ,
deci, regulat organ izată în intreaga G rec i e (3).

Educaţia m uzicală
Ev ocând în Republica30 sa educaţia din " b unele timpuri
vechi", Platon ne spune că ea presupunea un dublu
aspect: gimnastic a, pen tru corp; " muzica'" pentru sunet.
Încă de la origini, dup ă c um am văzut , cultura şi edu caţi a
elenă cunoşteau, alături de sport, un element spi ritual,
intelectual şi artistic în acelaşi timp . Muzica

(p,01)O'lK1l)

desemnează aici, la Platon, în sens foarte larg, domeniul
Muzelor. Rămâne însă un adevăr faptul c ă vechea
educaţie situa pe primul loc , în ac eastă categorie, muzica
în sensu l strict al cuvântului , muzica vocală şi in stru
mentală: în tabloul liric pe care l1 i-1 trasează, Aristofan

condu ce c op ii i "mergând În rânduri strânse, pri n n in
socrre a deasă ca făina" , nu numaI la p aidotrib� L, ci şi etc;
K180',plcnou, la kitharistes, profesorul de m uzi c ă 3 2 .
Este dator i a istoricului s ă in s is te asupra acestui
2�. PAUS " V, l}, 9 : ef. PHlLOSTR " GymlL, [ 3 .

3 L Nub. !.J73 sq.

..

30. I l , 376

e,

_.

3 2 . Id. 964.

80

; l�pect, pentru a corecta o eroare de perspectivă. A�a cum
apar prin intennediul culturii noastre clasice, grecii
sunt pentru noi, mai presus de orice, poeţi, filo sofi şi
matematicieni. D acă-Î venerăm ca artişti, vedem în ei
mai ales arhitecţi �i sculptori; nu ne gân dim nicio dată la
muzica l or, eruditia si înv ătământu l nostru acordându-i
mai p uţin ă atenţi e de�ât cer �micii, de exemplu. Ş i totuşi
ei erau, se voiau, în primul rând muzicieni.
Cultura ::;i educaţia grecilor erau mai mult artistice
dec ât ştiinţifice, iar arta lor - muzicală, înainte de a fi li
terară şi pl astică. "Lira, dan sul uşor şi cântul", iată ce
Însumează, pentru un Theognis, de p il dă, 33 întreaga viaţă
cu ltiv ată. AXOPEU'tOS. emUt8EU'tOS va sp une cu fennitate
PlaLOn3 4 : "Cel care (cântăreţ şi dansator totodată) nu ştie
să -şi ţin ă rangul într-un cor, nu este cu adevărat educat",
Aceast.ă fonnare prin muzică, ne exp lică filosoful, avea o
va lo are morală: acţi on ân d as upra întregii fiinţe,
Învătământul kithari stului contribuie si el la fonnarea
'
unor tineri cu "stăpânire de sine" (crO)(PP�cruV1l), civilizân
du-i , făc ân d să domnească în sufletul lor eurythmia şi
armonia3 5 .
ne



Educaţia prin poezie
În că din această epocă veche începe totuşi să apară un
an ume element propriu-zis in telectual, lit.erar; dar c ât de
departe suntem în că de "oamenii Cărţii " ! Cântul este cel
prin care a fost vehiculat învăţământul doctrinal, ca şi
poezia. Ca întotdeauna, învăţănlântul se explică prin cul
tura în care initiază: cadrul vietii culturale arahice este
clubul de bărba i, <xv8pEtov-ul c �etan, E'tUtpEtU ateniană;

ţ

este conversaţia (AEOXll), "banchetul" (cru�n6cnov), adică
petrecerea ce unnează mesei de seară, cu regulile sale
fomlale şi cu eticheta sa strictă: fi ecare dintre convivi
prime�te, în ordine, ramura de mirt, care-i dă dreptul la
cântat; "c ântec u l care trece de la unul la altul în zig-zag",
(jJ(OAlOV, este genul literar fundamental în j urul căruia se
grupe,lză celel alte manifestări arti stice: intennezzi de
muzică instrumentală, liră sau aulos, şi dansuri 3 6 (4).
3 3 . r, 7') 1 .

-

34. Leg . II, 654 a-b. - 35. Prot. 325 a-b. - 3 6.

THEOGN., I, 23'): 7S SJ-792; PIN D . , Pyth. VI.
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Împreună cu o oarecare cunoaştere a poemelor home
rice, devenite fără îndoială, foarte de timpuriu , "clasice" ,
repertoriul pe care copilul trebuia să aj ungă să-I
stăpânească era cel al poeziei lirice, dacă voia să devină
într-o zi capabil de a-şi onora locul la banchete şi să
treacă drept un om cultivat.
Educaţia ateniană nu acorda mai puţină importanţă
decât cea spartană conţinutului etic al acestor cântece şi
valorii lor în fonnarea morală; un loc de frunte era rezer
y at poeţilor gnomici, precum celui care compusese
Invăţăturile lui ehilon, din care câteva fragmente ne-au
fost transmise sub numele lui Hesiod. După obiceiul
practicat de un cerc atenian, probabil de cercul aristo
cratic al lui Kallias, a fost compilată, se pare, culegerea
de Elegii ale lui Theognis aşa cum ne-a parvenit, care
asociază operei autentice a vechiului poet din Megara
aportul altor gnomici, pentru a nu mai vorbi de poemele
erotice din cartea a II-a.
Dar cl asicul cu adevărat atenian, cel care, la [el ca
Tyrtaios pentru Sparta, incamează înţelepciunea specifică
cetăţii sale, este desigur Solon (arhonte în 594-593). El
avea într-adevăr în vedere un scop educativ când şi-a
compus Elegiile, care se prezintă sub fonna unor apo
strofări moralizatoare adresate concetăţenilor săi 3 7 ; aces
ta a fost chi ar rolul pe care S olon l-a jucat în cultura ate
niană: a se vedea cum este citat, la tribunal sau în
adunarea poporului, de către oratorul în căutare de
autoritate, indiferent dacă acesta se numeşte Kleophon 38
sau Demosthenes39 .
Morala lui Solon, ca şi cea a lui Tyrtaios, se instituie
în cadrul comunităţii cetăţii, chiar dacă punctul de vedere
diferă: idealul său este EUvo�li.a, starea de echilibru baza
tă pe dreptate; pericol ul pe care el încearcă să-I înde
părteze nu mai este primejdia externă, ci aceea a disensi
unilor din interior, a injustiţiei sociale şi a pasiunii parti
zane ce pune în pericol unitatea patriei ateniene (5). Ar fi
însă exagerat să nu reţinem din toată opera sa decât
această predică politică. Există un întreg umanism solo
nian, ce exaltă bucuriile simple ale existenţei, acelea care
o fac demnă de a fi trăită în polida a orice, chiar si a
37. Fr. 4,

30.

--

38.

Ap. ARIST.. Rllet. l ,

1 375 b 32. 39. Leg. 25 5 .
--

82

IIlorţii: "Ferice de cel care iubeşte copiii, caii, câinii de
vnnfttoare şi oaspetele străin . :'40 . Rând pe rând, îl auzim
l'c lebrând vinul, cântecul, prietenia, iubirea; întreaga cul
lură aristocratică tradiţională este cea pe care versurile
.-; ale o instilează în sufletul copilului atenian.
.

Edu caţia literară

Suntem departe, după cum se vede, de o "educaţie de
scribi" ; totuşi, puţin câte puţin, obiceiul scrierii se intro
duce, apoi se răspândeşte, sfârşind prin a fi utilizat pe o
scară atât de largă în viata cotidiană, încât educatia
' nu
poate continua să-I ignor�. În perioada clasică, şco ala în
care se învată cititul, scrisul si socotitul este de acum
bine integrat ă în tradiţii ; copil � l frecventează nu doi, ci
Irei profesori: alături de paidotrib şi kitharist există
ypa�q.la'ttcr't"c;, "cel ce predă literele", cel care va deveni
cu timpul, prin sinecdocă, 8wacrKaAD<;, dascălul prin
excelenţă, profesorul pur şi simplu.
Ar prezenta interes aici problema datării apariţiei
celei de a treia ramuri de învăţământ, a treia în ordinea
creării şi, multă vreme, şi în cea a valorii. S e face mult
caz de o pretinsă l egislaţie a lui Solon privind poliţia de
moravuri în şcoli, dar, fără să mergem până acolo încât
să suspectăm aceste legi de a fi fost tardiv atribuite mare
lui legislator (nu le cunoaştem decât din aluzii datând din
secolul al IV-lea), observăm că prescripţiile lor pot foarte
bine să fie auzite, şi chiar se fac auzite, mai degrabă în
palestră decât în şcoala literară, ypa��a't0pt8acrKaA.c.tov.
Existenţa acesteia din unnă nu poate fi conjecturată
decât prin inferenţă, pornind de la folosirea generală a
scrierii, care o presupune. Se va admite, de exemplu, că
o instituţie ca cea a ostracismului, instaurată de
Kleisthenes în 508 -507, având ca procedură votul în
scris, presupune cunoaşterea literelor suficient răspândită
în masa cetăţenil or (6). Fără îndoială, puteau exista încă
destui analfabeţi în ekklesia, precum acela care i- a cerut,
zice-se, lui Aristeides să-şi scrie singur numele pe ciobul
40 . Fr 12 - 1 4 .
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de ceramică ce-i servea drept. buletin, sau ca atâţia alţii a
căror cultură nu o depăşea pe aceea a cârnăţarului lui
Aristofan: "Dar, dragul meu, eu nu ştiu nimic în materie
de «muzică» în afară de literele mele, şi acelea aşa şi
aşa!". Totuşi, încă din epoca războaielor medice, se poate
considera ca certă existenţa unui învăţământ literar; ast
fel, când în 480, în ajunul bătăliei de la Salamina, treze
nienii au primit cu o mişcătoare cordialitate femeile şi
copiii refugiaţi din Athena, ei au angajat, pe cheltuiala
cetăţii lor, dascăli de �co ală p entru a-i învăţa să
citească41 .
Idealul KALOKAGATHIEI

Astfel se prezintă această veche educaţie ateniană, mai
mult artistică decât literară şi mai mult sportivă decât in 
telectuală. În tabloul, deja de mai multe ori citat, pe care
ni-l oferă Norii lui Aristofan, poetul nu acordă
învăţământului muzical decât opt versuri 42 din peste
şaizeci 43 ; despre cel literar nu ne spune nimic, tot restul
privind educaţia fizică �i mai ales aspectul moral al aces
teia. Insistăm asupra celor de mai sus: această educaţie
nu este deloc tehnică, ea rămâne orientată spre viaţa
nobilă şi ocupaţiile ei predilecte; oricât de mari proprie
tari funciari şi oameni politici ar fi aceşti aristocraţi ate
nieni, nimic din educaţia lor nu-i pregăteşte pentru
asemenea activităţi. Să reluăm începutul di alogului
Laches în cm-e, după cum am văzut, Platon pune în scenă
doi aristocraţi din Athena consultându-l pe Socrate
asupra educaţiei fiilor lor. Ne putem imagina destul de
bine o scenă echivalentă, de azi: doi capi de familie între
bându-se dacă, la intrarea în clasa a IV-a de liceu, fiii lor
vor face greaca sau matematica. Probleme analoge se vor
pune, curând, în Grecia însăşi; dar n-am ajuns încă acolo,
iar singura chestiune dezbătută în dialog este, am văzut,
de a şti dacă acei tineri vor face sau nu scrimă 44 .
Idealul acestei vechi educaţii rămâne unul de ordin
etic. El stă într-un cuvânt: KaÂoKayaBta, "faptul de a fi
4 1 . PLUT, Them ., 1 0 . - 1 7Y d: I R I c.

44. ulch.

42 . Nub. 964-97 1 . 43. /d.
--

96 1 - 1 023. --
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l i n om frumos şi bun". Bun (ayu86<;) este aspectul mora l,
esenţial, cum s-a văzut, cu nuanţele sale sociale şi mon
dene moştenite de la origini. Frumos (KuÂ6<;) înseamnă
rrumusetea fizică, însotită de inevitabila aură erotică. Tin
'
s{t exorcizez, aici, un �it modern, acela al unei sint�ze
armonioase dintre "frumuseţea rasei, perfecţiunea
supremă a artei şi zborurile cele mai înalte ale gândirii
speculative" pe care civilizaţia elenă ar fi ştiut s-o rea
l izeze pe deplin (8). Acest ideal al unui spirit desăvârşit
într-un corp superb dezvoltat nu este, desigur, cu totul
imaginar; el a existat cel puţin în gândirea lui Platon,
când tras a figurile sale de tineri, de neuitat: frumoasul
Channi des absorbit de problema perfecţiunii morale,
Lysis şi Menexenos discutând cu graţie despre priete
nie ...
D ar trebuie să vedem cu claritate că, dacă acest ideal
a putut fi realizat în practică, lucrul n-a fost posibil decât
mtr-un fugitiv moment de echilibru instabil între două
tendinţe evoluând în sensuri contrare, dintre care una nu
a putut creşte decât antrenând regresul celeilalte, la
început dominante. Va veni un timp în care educaţia
greacă va fi esenţiahnente, ca şi a noastră, o cultură a
spiritului: acest lucru se va întâmpla sub influenţa lui
Socrate. care era urât, sau a lui Epicur. care era infinn.
În epoca "veche", în care ne aflăm acum, KUAO<;
Kayu86<; este, indubitabil, înainte de orice un sportiv.
Dacă există în această educaţie un aspect moral, el se
realizează în şi prin sport (Aristofan arată îndeajuns ce
anume separă. pentru moment, cele două elemente). Dar
ceea ce această educaţie vizează să formeze, cel puţin în
aceeaşi măsură ca şi caracterul, este corpul. "Nu înceta
să-ţi sculptezi propria ta statuie", va spune, mult mai
târziu şi într-un sens moral, Plotinos4 5 ; acest cuvânt este
cel ce ar putea servi, literal, ca deviză a educaţiei arhaice.
Să ne gândim la maniera în care Platon evocă Întocmai,
pe fronti spiciul dialogului pe care i-l consacră, admirabi
la figură a lui Channides: "Toţi îl contemplau ca pe o sta
tuie" 46 . "Ce frumos e la chip (EurrptJo"O)1W<;) !", strigă
Socrate. "Ah, dacă ar vrea să se dezbrace, ţi-ar părea fără
chip (a1tp6crco1tO<;), până Într-atât frumuseţea sa este totală

45. Enn , 1, 6. 9.
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(rrâ)'KUAO<;) !" 47 . "Fără chip": ce straniu cuvânt pentru
noi - obişnuiţi cum suntem să căutăm în trăsăturile feţei
reflexul mobil al sufletului -, dar care-şi găseşte un
comentariu în acele figuri impasibile de atleţi (să ne
gândim la Discoboll), cărora efortul cel mai violent nu
reuşeşte să le încordeze trăsăturile ...
Ac est i deal, oricât de straniu ar părea, este perfect
legitim, vreau să spun, coerent în sine. Faptul că
frumuseţea fizică, cultul corpului, poate reprezenta pen
tru o fiinţă umană o veritabilă raţiune de a fi, mijlocul de
expresie şi, mai mult, aş spune, de realizare a persona
lităţii sale, nu este ceva absurd; îl înţelegem încă, pentru
că l-am admis multă vreme la femei. De fapt, întocmai ca
femeile de azi (si de ieri), acesti tineri greci sunt primiti,
căutaţi, aleşi, a dmiraţi. Întreaga lor viaţă, ca şi viaţa un�i
femei, este iluminată de prestigiul şi amintirea succeselor
lor din adolescentă, a frumusetii din tinerete
' a lor (as
evoca aici person �j ul Alcibiade) :
Ideal, deci, perfect valabil, dar cât de simplă şi bru
tală este realitatea lui, alături de imaginea atât de mi
nunată pe care şi-o făceau despre el Burckhardt sau
Nietzsche, de exemplu, şi, la şcoala lor, atâţia neopăgâni.
Da, acei tineri erau frumoşi şi puternici, dar în urmărirea
acestui unic scop îşi consumau întreaga energie, întreaga
voinţă. Să nu extrapolăm deci, în mod naiv (sau perfid),
mărturia lui Platon despre tineri : este adevărat, Socrate al
său merge să-şi recruteze discipolii în gymnasion, dar s-a
reflectat destul asupra faptului că o făcea pentru a-i reţine
şi a:.i supune la dura asceză a matematicii şi a dialecticii?
Intre cele două tipuri de fonnare, fizică şi spirituală,
nu domnea, cum se încearcă să ni se imprime convin
gerea, nu ştiu ce secretă atracţie, nu ştiu ce annon�e
prestabilită, ci, dimpotrivă, cea mai radicală ostilitate. Il
iau ca martor pe Aristofan: ce promite elevului său
această Veche Educatie, căreia i se aduc osanale? O stric
tă moralitate, bin �înteles, dar, înainte de orice:
"Strălucitor şi proaspăt � a o floare, îţi vei petrece timpul
în gymnasii ( ... ). Vei coborî la Academie sau, sub măs
linii sacri, îţi vei începe alergarea, încununat cu trestii
uşoare, împreună cu un prieten de aceeaşi vârstă,
.

47 . /d. 1 54 d.
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rcspirând parIumul să1ciei şi al plopul ui alb care-şi
pierde mâţişorii, bucurându-te de timpul primăvăratic,
rând platanul şuşoteşte cu frasinul. D acă faci ce-ţi spun,
.� i mai pui şi suflet, vei avea totdeauna pieptul puternic,
lcnul curat, umerii largi, limba scurtă ( ... ) D ar dacă prac
I ici obiceiurile zilei [şi aici Aristofan atacă fonnal chiar
invăţământul l ui S ocratel, vei ave a în primul rând tenul
palid, umerii înguşti, pieptul strâmt, limba lungă ( .... ),
propoziţia argumentului tare" 48 .
Şi dacă cineva se miră aici, văzându-mă că prefer
grosolana caricatură a lui Aristofan idealei transfigurări a
lui Platon, voi spune că experienţa ne garantează îndea
juns adevărul primei imagini, căci, la unna unnei, omul
nu disp une decât de un singur sistem nervos, de un sin
gur - şi încă slab - capital de energie ce poate fi consu
mată, şi am învăţat, cum spune Peguy, "că efortul spiri
tual se plăteşte printr-un fel specific de oboseală inexpi
abilă".

48. Nub.

1 0 02- 1 0 1 9 .

Capitolul V

APORTUL NOVATOR AL PRIMEI SOFISTICI

Astfel, atenienii născuţ1 m ,mii 490 (ei se numeau
P erikles S ofocle, Phidias ), care, în toate domeniile
(politică, literatură, arte), au dus cultura clasică la o
treaptă de maturitate atât de înaltă, nu primiseră înc ă
decât această educaţie cu totul elementară, care, din
punctul de vedere al instructiei,
nu se ri dic a deloc dea
'
supra învăţământului primar de azi ( l ). [nt âlnim aici un
ex emplu izbitor al inevitabil ului decalaj crono log ic din
tre cultură şi educaţie. Dar, chiar dacă această întârziere
a fost adesea exagerată dat orit a rutinei (domeniul peda
gogic este un teren predilect pentru sp iri t ul conservator),
orice civilizati e cu adevărat activă sfârseste,
mai
devreme s au � ai târziu, prin a o depă..�i. În f�pt, con·
statăm că fiecare nouă cuceri re a geniuJ ui grec a fost
destul de repede unnată de un efort corespunzător pentru
crearea unui învăţământ care să-i asigure răsp ândirea.
,

...

Primele şcol i de medicină

Avem despre ele destule mărturii încă din secolul al VI
lea, acel secol atât de bogat L'1 fmmoase începuturi; şi am
putea unnări crearea p rimelor şcoli de medicină care, spre
sfârşitul secolului, au apărut la Crotona 1 şi Kyrene 2 , pre
cedând deschiderea şc olilor clasice din Knidos şi Kos ( 2).
1. H OT., III, 1 2 9 sq_

.

1 . Id. !I L 1 3 1 .
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Şi de filosofie

Domeniul filosofiei este însă acel a în care acest efort de
creaţie pedagogică apare cel mai net. Primii filosofi ai
naturii , cei ai şcolii din Milet, sunt puri savanţi, care nu
au încă timpul liber pentru a deveni educatori; ei sunt în
întregime absorbiţi de efOliul creator, care-i izolează şi-i
singularizează. Contemporanii lor îi privesc cu o uimire
uneori scandalizată, cel mai adesea nuantată de o ironie
care, în amabila ronie, nu exclude o sec�etă bunăvointă
(să ne amintim, printre atâtea altele, anecdota care ni-l
arată pe Thales căzând într-o fântână, în timp ce contem-
pla aştrii3).
Dar deja Anaximandros, urmat de Anaximenes 4 • se
preocupă de redactarea unei expuneri a doctrinei lor. În
generaţia unnătoare, Xenophanes din Kolophon nu mai
scrie ca ei, în proză, în maniera legislatorilor, ci în ver
suri, rivalizând astfel direct cu poeţii educatori, Homer
s�iU Gnomicii. Este. aici, o ambitie mărturisită: el se
adresează publicului cultivat al banchetelor aristocra
ticeS , critică aspru imoralitatea lui Homer6 , idealul
sportiv tradiţionaf 7 , căruia-i opune p� faţă, şi nu fără
orgoliu, idealul nou al valoroasei sale Inţelepciuni.
Fugind de dominaţia persană, Xenophanes vine să-şi
slabilească şcoala la Eleea. La cealaltă extremitate a
Greciei Mari, pythagorismul materializează această
noţiune de şcoală filosofică într-un cadru instituţional
apropriat. A�a cum apare ea la Metapont sau la Crotona,
nu mai poate fi vorba de o simplă hetairie de tip arhaic,
grupând profesorul şi discipolii pe planul relaţiilor per
sonale: este o veritabilă şcoală, care ia în consideraţie
omul în întregime şi-i impune un anume stil de viaţă.
Este o instituţie organizată. cu localul său propriu, cu
legile sale, cu reuniunile sale regulate. ce capătă fOlma
unei con1J:erii religioase consacrate cultul ui Muzelor, iar
după moartea fondatorului ei, cultului lui Pythagoras
eroizat. Instituţie caracteristică, ce va fi imitată mai târ
ziu de Acaden i i a lui Platon, Lyceul lui Aristotel, şcoala
lui Epicur .�i va rămâne fonna-tip de şcoală filosofică
greacă (3).
-�. D. L l, }l
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Noul ideal pol itic

Totuşi , nu în acest mediu de specialişti s-a produs marea
revoluţie pedagogică prin care educaţia elenă a făcut un
pas decisiv spre maturitatea sa; ea este opera, în a doua
jumătate a secolului al V-lea, a acelui grup de novatori,
desemnaţi convenţional plin numele de sofişti.
Problema pe care aceştia au căutat. şi au reuşit, s-o
rezolve este una foarte generală, aceea a formării omului
politic . Era, în timpul lor, problema devenită cea mai pre
santă. După criza tiraniei, în secolul al VI-lea. vedem cea
mai mare p arte a cetăţilor gre ceşti, şi mai ales democra
tica Athena. animate de o viaţă politică intensă:
exercitarea puterii, dirij area afacerilor publice devin
ocupaţia esenţială, activitatea cea mai nobilă şi cea mai
apreciată de omul grec, obiectivul suprem oferit ambiţiei
sale. Este vorba, pentru el, de a învinge. de a fi superior,
de a fi eficace. Dar domeniul în care "valoarea" sa, apE't1Î
a sa încearcă să se afirme nu mai este cel al SP0l1ului şi
al vieţii elegante; de acum încolo, ea se va incama în
sfera politicului. Sofiştii îşi pun învăţătura în serviciul
acestui nou ideal de apE't1Î politică8 : a pregăti spiritul
pentru o carieră de om de stat, a form a personalitatea
viitorului leader al cetăţii - acesta este programul lor.
Ar fi inexact să legăm prea strâns întreprinderea lor
de progresul democraţiei, să ne imaginăm învăţământul
lor destinat să suplinească, pentru oamenii politici
proveniţi din popor, ceea ceA ereditatea asigura rivalilor
lor din familii aristocrate. In primul rând, pentru că
democratia
antică a continuat multă vreme să-si
'
recruteze conducătorii din cea mai autentică nobilime ( să
ne gândirn la rolul Alkmeonizilor la Athen a), apoi, pen
tru că nu se constată la sofiştii din secolul al V-lea o ori
entare politică precisă (asemeni celei pe care o vor avea
la Roma Rhetores Latini din timpul lui Marius); cl ientela
lor este o clientelă bogată, în care puteau fi întâlniţi
proaspăt îmbogăţiţi precum Strepsiades al lui Aristofan,
dar vechea aristocraţie, departe de a-i respinge, îi tratează
curtenitor, cum vedem din tablourile lui Platon.
Sotiştii se adresează oricui vrea să capete superiori
tatea nec esară triumfului în arena politică. Trimit din nou
8. PLAT., hOl .

326 b;

3 1 9 a.
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cititorul la dialogul Laches: Lysimachos, fiul lui
Aristeides, şi Melesias, fiul lui Thoukydides, caută pen
tru propriii lor fii o modalitate de a-i fonna care să-i facă
apţi de a deveni şefi politici 9 ; nu încape îndoială că, în
ziua în care sofiştii vor fi venit să le propună ceva mai
eficace decât inutila scrimă, se vor fi grăbit să le accepte
propunerea şi s-o adopte.
Astfel, revoluţia pedagogică reprezentată de Sofistică
ne apare de o inspiraţie mai degrabă tehnică decât
politică; sprijiniţi pe o cultură solidă, educatori între
prinzători elaborează o tehnică nouă, un învăţământ mai
complet, mai ambiţios şi mai eficace decât cel cunoscut
înaintea lor.
Sofiştii ca educatori

Activitatea sofiştilor se desfăşoară în cea de a doua jumă
tate a secolului al V-lea. Mi se pare cam artificial să-i
repartizez, cum se încearcă uneori, în două generaţii; de
fapt, carierele lor se întretaie şi de aceea Platon a putut,
fără a cădea în anacronism, să-i reunească pe cei mai
celebri dintre ei la bogatul Kallias, în compania lui
Socrate şi Alcibiade, într-o faimoasă scenă din al său
ProtagoraslO • Nu este o mare diferenţă de vârstă între cei
mai bătrâni şi cei mai tineri: cel mai în vârstă, Protagoras
din Abdera, trebuie să se fi născut prin 485; Gorgias din
Leontinoi şi atenianul Antiphon (din dema Rhamnous)
(4), ceva mai tineri, prin 480. Cei mai tineri dintre ei,
Prodikos din Keos, Hippias din Elis, au cam zece ani mai
puţin şi par de vârsta lui Socrate, care a trăit, după cum
se ştie, între 470/469 - 399 (5). De origini diverse,
itineranţi din exigenţe profesionale, ei şi-au petrecut, toţi,
mai mult sau mai puţin timp la Athena. Odată cu ei,
Athena începe să devină un fel de creuzet în care se ela
borează cultura greacă.
Orice istorie a filosofiei sau a stiintelor se simte
datoare să consacre un capitol sofiştilor; capitol care,
foarte dificil de scris, este rareori satifăcător (6). Nu
ajunge să spunem că nu-i cunoaştem bine; ca sursă direc
tă, posedăm doar câteva fragmente disparate şi seci notiţe
9. PLAT. , Lach.
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doxografice, el emente de prea mică greutate pentru a le
opune seducţiei iluzi oniste a portretelor s atirice şi
pastişelor lui Platon. care consacră sofiştilor pagini prin
tre cele mai ambigue din opera sa, delicat de interpretat:
unde încep, unde sfârş�sc ficţiunea, deformarea carica
turală şi caloIIU1ioasă'? In plus, sub masca luptei dintre
Socrate si sofisti,
' n-a evocat Platon, în realitate, ceea ce-l
opunea p e el însuşi unor asemenea contempofCmi, lui
Antisthenes în special?
La drept vorbind, sofiştii nu ţin cu adevărat de istoria
1110sofiei sau a ştiinţelor. Ei au agitat multe idei, dintre
care unele le veneau de la alţii (de la Heraclit, de exem
plu, pentru Protagoras, de la eleaţi sau de la Empedokles,
pentru Gorgias), altele le erau proprii, dar n-au fost gân
ditori în sensul propriu al cuvântului, cercetători ai ade
vărul ui. Erau pedagogi : "A educa oamenii" (n:Ut(5E'UEtV
&vepron:ous), aceasta era definiţia pe care, la Platon 1 1 ,
Protagoras o dă el însuşi artei sale.
Aceasta este de fapt singura lor trăsătură comună:
incerte şi diverse, ideile lor sunt prea fugitive pentru a
permite să fie asociate unei şcoli în sensul filosofic al
cuv ântului; ei nu au în comun decât meseria de profesor.
Să-i salutam pe aceşti mari strămoşi, primii profesori de
învăţământ superior, Într- o vreme cân d Greci a nu
cunosc use încă decât antrenori sportivi, maiştri de atelier
şi, pe plan şcolar, umili dascăli de şcoală. In ciuda sar
casmului socraticilor, îmbibaţi de prejudecăţi conserva
toare 1 2 • găsesc demn de respect la ei în primul rând ca
racterul acesta de oameni de meserie, pentru care
învăţământ ul este o profesie, a cărei reuşită comercială îi
atestă v aloarea intrinsecă şi eficacitatea socială 13
.

Meseria de profesor

Este, plin unnare, interesant sa studiem cu oarecare pre
cizie maniera în care şi-au exersat profesia. Ei n-au
deschîs scoli, în sensul institutional al cuvântului:' meto
da lor, îi1Că destul de apropi ată de cea a origin ilor, ar
putea fi definită ca un preceptorat colectiv. Sofiştii gru
pează în jurul lor tinerii ce le-au fost încredinţaţi şi a
căror formare completă şi-o asumă, lucru care trebuie să
1 1 . Prat. 3 1 7 b.

Soph.

23 1

d: XEN . ,

.

1 2 . PLAT. , Hipp . ma . 28 1 b; CraI . 3 84 b; el'.
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ii cemt, după cum se presupune, trei -patru ani. Acest ser
v iciu este stabilit prin învoială: Protagora..;; cere consi de
rabila sumă de zece mii de drahme1 4 (o drahmă, valorând
cam c ât un franc de aur, reprezenta salariul zilnic al unui
lucrător calificat). Exemplul său va servi multă vreme ca
model, dar preţurile vor scădea rapid: în secolul urmator
(între 393 şi 338), Isokrates nu va cere mai mult de o mie
de drahme1 5 şi se va plânge de lips a de lealitate a
concurenţilor care acceptă să facă rabat, cerând doar
patru sau chiar trei sute de drahmel 6 .
Protagoras a fost primul care a propus un învăţămârit
de acest fel, contra plată: nu exista înaintea lui o instituţie
a...;; emănătoare. Sofiştii n-au găsit, aşadar, o clientelă gata
făcută; a trebuit ca ei s-o facă să se nască, să convingă
publicul să recurgă la serviciile lor, de unde o întreagă
serie de procedee publicitare. Sofistul merge din oraş În
oraş, în căutare de elevi 1 7, însoţit de suita celor pe care
dej a şi i-a atras 1 R• Pentru a se face cunoscuţi, pentru a
etala virtuţile învăţământului lor, pentru a oferi mostre de
pricepere, sofiştii fac bucuros o demonstraţie (emoEtţtS) ,
fie în oraşul în care-i conduce propriul lor itinerariu, fie
Într-un sanctuar panhellenic precum Olympia, un de
profită de rruvrrYL.ptS, de publicul reunit acolo din întrea
ga Grecie, cu ocazia Jocurilor; aceasta poate fi un discurs
pregătit din timp sau. dimpotrivă, o sclipitoare
improvizaţie pe o temă d;:lI ă. o discuţie liber angajată de
omni re scibili, la alegerea auditoriului. Ei inaugurează
astfel genul literar al conferinţei, destinat, încă. din anti
chitate, unei atât de ul uitoare cariere.
Dintre aceste conferin te, unele sunt deschise:
Hippias, perorând în agora aiături de mesele zarafilor l 9 ,
ne duce c u gân dul l a oratorii populari din Hyde-Park;
altele sunt rezervate unui public de elită, care plăteşte 20 ;
dacă ironi�L socratica nu ne induce în eroare, existau mai
multe categorii, cu preţuri diferite: cozerii de propa
gandă, cu preţ-reclamă de o drachmă; lecţii tehnice, în
care maestrul se angaja să trateze temeinic un subiect
stiintific
sau aJtul, cu cincizeci de drachme locul 2 1 .
.
D esigur, această cinstită publicitate n u e lipsită de
oarecare şarlatanie; suntem în Grecia şi în antichitate:

14. D. L. , IX. 5 2 . 1 5. [ PLUT.], [soc. 8 37. 1 6. ISOC. , Soph. 3.
PLAT., Pml. 3 1 3 d. 1 8 . ld. 3 1 5 a. 1 9 . Ifipp. mi. 368 b. 20 . Hipp .
ma. 282 b-c: AI<JST., Rhet. III, 1415 b 1 6. 21. PLAT., Crac. 384 b.
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pentru a-şi impresiona auditorii, sofiştii nu ezită să ma
nifeste pretenţii de omniscienţă22 şi infailibilitate23 . Ei
adoptă un ton doctoral, o atitudine solemnă sau inspirată,
îşi pronunţă sentenţele de la înălţimea unei estrade24,
îmbrăcând chiar, după cât se pare, uneori veşmântul tri
umfal al rapsodului, cu marea mantie de purpură2 5.
Această punere în scenă avea avantajele ei; criticile
sarcastice din partea lui Socrate, la Platon, nu pot con
tracara mărturia pe care aceeaşi sursă ne-o oferă despre
extraordinarul succes repurtat de o asemenea propa
gandă, despre exaltarea al cărei obiect erau sofiştii din
partea tineretului. Să ne amintim de începutul dialogului
Prota goras26, de tânărul Hippokrates grăbindu-se, încă
dinainte de revărsatul zorilor, să ajungă la Socrate:
Protagoras sosise în ajun la Ahena, iar el ardea de nerăb
dare să fie prezentat marelui om, să se facă agreat ca
eventual discipol. Această trecere, ale cărei urme le
regăsim în profunda influenţă exercitată de marii sofişti
asupra celor mai strălucite spirite ale timpului lor
(Tuci dide, Euripide, Aischines etc .), nu se datorează
numai unei orbitoare maniere de punere în scenă; eficac
itatea reală a învăţământului lor este cea care o justifica.
Tehn ica pol itică

Dar care era continutul acestui învătământ? Era vorba de a
înarma pentru lupta politică putemi�a personalitate ce se va
impune cetăţii ca şef. Se pare că în special programul lui
Protagoras urmărea să facă din elevii săi buni cetăţeni,
capabili să-şi conducă bine propria casă şi să gireze cu o
maximă eficienţă problemele de stat: ambiţia sa era aceea
de a-i învăţa "arta politică"(rroAt'ttKTt 'tEXVT\) 27 .
Ambiţie de ordin eminamente practic: "înţelep
ciunea" , "valoarea", pe care Protagoras şi cei asemenea
lui le transmit discipolilor, au un caracter utilitar, prag
matic; eficacitatea concretă va fi cea care le confirmă si
le dă măsura. Ei nu vor mai pierde timpul în speculaţii ,
ca vechii fizicieni ionieni, asupra naturii universului sau
a zeilor: "Dacă există sau nu zeii, nu ştiu, va spune
22 . JIipp

mi.

368

b-d. ·

23 .

Gorg .

447 c; 44 8 sq . - 24.
- 27. 3 1 9 a.
.
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Protagoras 28 , problema este obscură, iar viaţa umană
prea scurtă" . Este vorba. deci, de a trăi. iar în viaţă, şi mai
ales în cea politică, a poseda Adevărul contează mai
puţin decât a reuşi să. faci astfel încât un public detenni
nat să admită, hie et nune, o anumită teză, ca fiind
verosimilă.
O pedagogie, aşadar, ce se desfăşoară în perspectiva
unui umanism relativist. Este ceea ce exprimă, se pare,
unul dintre rarele fragmente autentice care ne-au fost
transmise din acelaşi Protagoras: "Omul este măsura
tuturor lucrurilor" 29 . S-au depus multe eforturi pentru a
valorifica metafizic această faimoasă fonnulă, făcân
du-se din autorul ei fondatorul empirismului fenomena
list, un precursor al subiectivismului modem. La fel,
meditându-se la cele câteva ecouri ce ne-au parvenit din
Tratatul despre No n-Fiinţă al lui Gorgias 30 , s-a �juns
până la a se vorbi despre nihilismul filosofic al acestuia
(7) . Asta înseamnă a spori deliberat importanţa textelor
noastre, care trebuie, dimpotrivă, să fie luate în sensul lor
cel mai superficial. Nic i Protagoras, nici Gorgias nu in 
tenţionează �ă expliciteze o doctrină, ci numai să for
muleze regulile unei practici; ei nu-i învaţă pe elevii lor
vreun adevăr despre Fiinţă sau despre om, ci pur şi sim
plu cum să aibă, în orice împrej urare, dreptate, totdeauna
dreptate.
Dialectica

Protagoras, se spune 3 1 , a fost primul care a profesat ideea
că orice chestiun,.,e poate fi tratată oricând de pe poziţii fie
pro, fie contra. Intregul său în;văţământ se sprijinea pe
această baza: antilogia. Din ale sale Discursuri demola 
toare nu mai osedăm dec ât prima şi faimoasa [rază
citată mai sus E2 , dar le regasim ecoul în Argumentele
contrare ( L\UJO'Ol 'Aaym) , repertoriu monoton de opinii
opuse două câte două, compilat prin anul 400 de vreunul
dintre discipolii săi.
Este, aici, primul aspect al educ aţiei de tip sofistic: a
învăţa să ieşi învingător în orice discuţie
' posibil ă.
Protagoras împrumută de la Zenon din Elee a, dar golin2 8. Fr. 4 (D ielsl
3 1 . - 32. Fr. 1 .
-
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du -le de ceea ce făcea profunda lor seriozita1(!, pro
cedeele polemice ale acestuia şi dialectica sa riguroasă:
el nu le păstrează decât osatura formală şi, printr-o apli
care sistematică, extrage din ele principiile unei "eris
tici", ale unei metode de discuţie ce urmăreşte s ă încurce

adversarul, oricare ar fi, luân d concesiile admise de acel a
ca ipoteze de lucru.
Norii lui Ari stofan şi Istoria lui Tucidide sunt, deşi cu
caracter diferit, mărturii remarcabile despre efectul
prodigios pe care l-a avut asupra contemporanilor un ast

fel de învăţământ, atât de îndrăzneţ în cinic ul său prag
matism, atat de u l uitor prin eficacitatea reazultatelor sale.

Importanţa sa istorică nu e deloc o ex agerare: tradiţia
inaugurată de Protagoras explică dominanta dialectică ce

va caracteriza, şi în bine, şi în rău, filosofia, ştiinţa� cul
tura greacă. Folosirea, uneori fără limite, de către antici a
discuţiei concepute ca met odă de desc operire sau de ve
rificare, înc redere a, uş or ex cesiv ă, pe care i - au
arătat-o,v iJ1uozitatea de care au făcut dov adă în acest
domeniu, toate acestea reprezintă o moştenire a sofiştiloL
Aceştia din unnă nu s - au mulţumit cu a-şi împrumu
ta instrumentele de la eleaţi; ei au făc ut mult pentru a le

perfecţiona, pentru a rafin a procedeele dialectice şi pen

tru a le clarifica structura logică. Progres. [ără îndoială,

dezordonat: nu totul este din oţel fin în arsenalul sofistic.
Cum numai scop ul j ustifică mij loacel e, pentru ei tot ce se
dovedeşte eficace este bun ; eristica lor, nefiind decât o
artă practică a discuţiei, pun e aproape pe acelaşi plan
argumentarea raţională, cu adevărat riguroasă, şi şiretli
curile tactice care p ot uneori (s untem în p atria lui Ulise)
să avanseze destul de mult pe c alea insi d i o s u lui.

Raţionamentul propriu-zis face loc unor în drazneţe pa
ral ogisme, pe care pu blicul lor, încă nou şi naiv, nu ştie
încă să le deosebească de argumentele. logic irezistibile .
chiar dacă paradoxale, ale unui Zenon . Va trebui ca

Aristotel să treacă pe acolo, să arate cum trebuie să se
fac ă distincţia între "sofismele" i legitime şi inferenţele
val abile. Trierea n u este făcută, dar Topicele ş i

Resping erile sofistice din Organol1 n u p o t fi decât o

clasificare, o punere la pun ct a unui abundent m aterial a
cărui creare, în bună parte. rev in e lui Prmagoras şi alor

s;1i.
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Retorica

Concomitent cu arta de a convinge, sofiştii predau o artă
L1e a vorbi, iar acest aspect sec und al pedagogiei lor nu
este mai puţin important decât primul. Şi aici, grija pen
tru eficacitatea practică prevalează. La moderni, cuvântul
vorbit a fost detronat de atotputernicia scrisului, ce se
menţine şi în zilele noastre, în ciuda progreselor realizate
de radi o, televiziune, înregistrare. În Grecia antică, şi mai
ales în viaţa politică, dimpotrivă, cuvântul vorbit este
rege.
Obiceiul, instituit la Athena mult înainte de anul
34 1 33 , de a se pronunţa un discurs de aparat la funerali
ile solemne ale soldaţilor căzuţi pe câmpul de luptă con
sacră oarecum oficial acest rol. Dar el nu este pur deco
rativ; democraţia antică, ce nu cunoaşte decât guvernarea
directă, acordă preeminenţă omului politic capabil să-şi
impună prin cuvânt punctul de vedere, în adunarea
cetăţenilor sau în diverse consilii. Nu mai puţină
importanţă are elocinţa judiciară; se pledează mult la
Athena, atât în cauze private, cât şi în cele publice: pro
cese politice, proceduri p arlmnentare ale examenului de
moralitate, ale prezentării de conturi etc. Şi aici, omul
eficace este cel care va şti să-şi învinl ă adversarul în faţa
unui juriu sau a unor judecători3 ; oratorii abili, va
declara, la Platon, sofistul Polos din Agrigentum 35 , pot
fa�e, precum tiranii, să fie condamnat la moarte, confis
care, exil, oricine nu le place.
Şi pe acest teren sofi ştii au descoperit posibilitatea de
a elabora �i a preda o tehnică apropriată, prin care trans
miteau, sub formă con densată şi desăvârşi1ă, cele mai
bune lecţii ale celei mai vaste experienţe: aceasta a fost
retorica (8).
Maestrul, a cărui importffi1ţă istorică o egalează pe
cea a lui Protagoras, este aici Gorgias din Leontinoi.
Retorica, într-adevăr, nu-si are rădăcinile la Eleea, în
Magna Graecia, ci în Si � ilia. Aristotel leagă apariţia
retoricii de nenumăratele procese de revendicări de
bunuri, suscitate de expluzarea tirimilor din dinastia lui
Theron din Agrigentum (47 1 ) şi a celei a lui Hieron din
Syracusa (463 ) , precum şi de anularea confiscărilor de
cretate de ei . Dezvoltarea paralelă a elocinţei politice şi a
3 3 . THC., II.
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celei judiciare în democraţia siciliană trebuie să fi im
p ulsionat sc lipitorul geniu grec spre exerciţiul reflex iv
asupra problemei cuvântulu i eficace: din observaţii
empirice, se vor fi desprins p uţin câte puţin reguli ge
nerale, care, codificate în corp doctrinar, au servit drept
bază pentru învăţarea sistematică a artei oratorice. La
S yrac usa au ap ă.rut, într- adevăr, Înc ă din 460, primii p ro 
fesori de retorică, Korax si elevul său, Ti sias, desi meu-ele

iniţiator era consi derat Empedokles din Agrig entum36,
c are a fost m ae s tru l lui Gorgias (9).
Vom avea ocazia să studiem în continuare, mai deta
liat, această tehnică; odată fi xată ca atare, ea nu va mai
evolua prea mult, decât poate în sensul un ei p re c i zi i şi al
unei sistematizăTi c re s c ân de _ Va fi suficient deci să defi
nun pe scurt ce însemna, încă de pe timpul lui Gorgias,
învăţarea retoricii. Ea prezenta două aspecte: teorie şi
practici Solistul inculca mai întâi discipoli lor săi re
gulile artei, ceea ce con stituia a sa 'tEXVll (Tisias, dacă n u
dej a Korax, redactase u n as emen ea tratat teoretic; din cel
al lui Gorg ias ne-au rămas câteva fragmente). În esenţă,
c ad rele teoriei clasice (planul-tip al discursurilor judic ia
re, de exemp l u ) ap ar fi x ate încă din timpul sofiştilor,
chi ar dacii. desigur, ele nu atinseseră încă gradul d e
minuţie pe care - l vor cun <? aşte tratatele d in epoca helle
nistică si
' din cea roman ă. In secolul al V- lea, învătărnân 
tul n u d evenise Încă atâ t de fonnal; preceptele sun t foarte
gene ra le şi se t rec e foarte repede la exerciţii practi c e.
Maestrul prezenta spre imitare elevilor săi un model
propriu de comp oziţie; ca şi E1tt6Etţl<;, con ferinţa-eşan
tion, acest disc urs p utea trata un subiect de ordin poetic,
moral sau politic. Astfel, Gorgias transp unea într-o frază

fastuoasă teme de predilecţie ale liricilor, Shnonides sau

Pin dar, precum cele ale elogiuluÎ mitologic: elogiul
Elenej 37 , apologia lui P al ame d e s3 8 . Xenophon ne- a lăs at
analiza unui discurs al lui Prodikos, pe tema: Herakles la
răscrucea dintre viciu şi virtute39 . Plat on , în Protago
ras40 , îl face pe acesta să improvizeze, în legătură cu
mitul lui Prometheus şi al lui Epimetheus, pe tema
drept ăţii; sau, în altă parte, îl face pe Hippias 4 1 să an unţe
un discurs educativ al lu i Nestor adre sat lui
.16. AR lST.. (/p. D . L. , VIII, 5 7 . - 37. F,.. 11 . -- 3 8. FI'. JJ (/ .
MC!?I. I I , 1 , 2 1 -3.t. - 40 . 3 20 c-3 2 2 a. - 4 1 . l-l ipp . ma . 2 86 a-h.
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Neoptolemos. Se menţionează, de asemenea, un elogiu al
lui Gorgias adus cetăţii Elis42 . Uneori , virtuozitatea pură
era etalată în legătură cu un subiect fantezist sau p ara
doxal : elogiul păunilor sau al şoarecilor, de exemplu .
Alţi maeştri preferau să-şi orien teze efortul într-un sens
mai direct utilitar; este c azul din Antiphon, care n-a vrut
să fie decât un profesor de elocinţă judiciară. Tetra logiile
sale furnizează setul complet de patru discursuri ce com
puneau dezbaterile unei cauze date: acuzare, apărare,
replică şi reluare; ele tratează despre procese fictive, dar
se pare că Antiphon ar fi p ublicat şi pledoarii reale, com
puse de el în calitate de logograf, şi asta cu scopul de a le
face să servească drept subiect de studiu în şcoala sa.
În orice caz, aceste discursuri-tip erau nu numai
pronunţate de sofişti în faţa auditoriului lor, ci şi redac
t ate în scris, pentru ca elevii să le poată studia pe
îndelete 43 : aceştia erau apoi invitaţi să le imite în
compoziţiile pe c are le inventau şi astfel îşi începeau
ucenicia în materie de creaţie oratorică.
Dar un discurs eficace presupune mai mult decât
această artă fonnală. Trebuie să cunoşti încărcătura
conţinutui de idei, de argumente, pe care o reclamă
subiectul; o întreagă secţiune a retoricii era consacrată
in venrie i: unde şi cum să găseşti ideile. Şi aici, analiza
experienţei sugerase sofiştilor o mulţime de precepte
ingenioase şi ei elaboraseră o întreagă metodă pentru a
extrage dintr-o cauză judiciară toate temele utilizabile
conţinute în ea, metodă în care retorica dă mâna eristicii,
al c ărei apOJ1 îl utilizează în întregime.
În special, ei remarcaseră faptul că multe dezvoltări
puteau fi reluate în numeroase ocazii; de unde, prezenţa
la tot pasul a unor asemenea dezvoltări: măguliri la
adresa judec ătorilor, critica mărturiilor smulse prin tor
tură (Antiphon compusese în maniera aceasta o culegere
de Ex() rdi i , bune oricând la ori ce) ; de asemenea,
consideraţii generale asupra unor teme de interes univer
sal: dreptatea �i nedreptatea, justiţia naturală şi legile
convenţionale etc. Orice proces poate fi condus, prin
amplificare, la aceste idei simple, pe care orice elev al
41 . Fr. 1 0 .
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sofiştilor le parcursese şi răsparcursese; ele sunt "locurile
comune" (KOl.VOl. 't61t0l.) , a căror existenţă şi fecunditate
au fost pentru prima oară revelate de sofistică. Ea se va
dedi ca unei prospectări şi exploatări sistematice a acestor
mari teme; ea est.e cea de la care educaţia antică şi, cu
timpul, întreaga literatură clasică, greacă şi latină, a căpă
tat gustul obstinat pentru "ideile generale", pentru marile
teme morale etern valabile ce constituie, şi în bine, şi în
rău, una dintre trăsăturile lor dominante, coferindu-Ie o
monotonie şi o banalitate epuizante, dar, în acelaşi timp,
şi bogata lor valoare umană.
Cu ltura generală

A insista exclusiv asupra acestui aspect fonnal şi general
al retoricii şi eristicii ar însemna totuşi a sărăci extrem de
mult tabloul învăţământului sofistic. Sofistul perfect tre
buie, după cum se lăudau Gorgias 44 sau Hippias 4 5 la
Platon, să fie capabil să vorbească despre orice şi să ţină
piept oricui în legătură cu indiferent ce subiect; o aseme
nea ambiţie presup une o competenţă universală, o
cunoaştere extinsă la toate specialităţile tehnice sau, pen
tru a folosi termenul grec, o "polymath ia" .
Faţă de acest aspect al culturii, atitudinea diverşilor
sofişti era diferită (am şi sugerat, de altfel, asemenea
divergenţe): unii par să fi dispreţuit meseriile şi artele şi
să se fi complăcut în a ridica, din pur spirit eristic.
obiecţii celor care pretindeau că le cunosc 46 . Alţii, dim
potrivă, afişau o curiozitate universală, o aspiraţie - sin
ceră sau prefăcută - spre orice domeniu al cunoaşterii.
Hippias din Eli s simbolizează din plin acest ultim aspect
al sofisticii; Platon ni -1 arată47 Iăudându-se, în faţa unor
gură-cască la Olympia, că nu are asupra lui nimic care să
nu fi fost opera mâinilor sale: el cizelase inelul pe care-l
purta pe deget, el îşi gravase sigiliul, el îşi fabricase trusa
de masaj , el îşi ţesuse mantia şi tunica, el îşi brodase
bogata cingătoare de modă persană... Modernii pun în
44.
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discuţie întinderea reală a acestei "polymathia" : erudiţie

de faţadă? veritabilă ştiinţă? ( 1 1 ) .
Cum s e ştie, din altă parte 48 , că Hippias preda
mnemotehni ca, uni i cred că această amb itioasă
cunoaştere se reducea la a echipa oratorul cu un 'min i 
mum de cunoştinţe necesare pentru a putea face figură de
cunoscător fără 'să fie vreodată prins pe nepregătite.

Această apreciere este poate prea severă; mnemotehnica
nu trebuie confundată cu polymathia. Prima, pe care
retorica clasic ă o va menţine, făcând din ea una dintre

cele cinci părţi ale sale , nu are decât un scop practic: a
aj uta oratorul să-şi înveţe pe din afară discursul. Cât
despre erudiţia propriu-zisă, noi nu p utem şti, desigur,
nimic despre gradul de tehnicitate atins de Hippias în
domeniul artelor mecanice (nu mai mult decât p utem şti
despre valoarea interesului pe care Prodikos pare să-I fi
manifestat faţă de medicină49 ) ; dar putem, cel puţin, să

nu-i punem la îndoială competenţa în privinţa disci
plinelor ştiinţifice. Pl aton o atestă pentru matem atică 5 0 ;
mai mult, el ni-l arată pe Hippias 5 1 , spre deosebire de
Protagoras, mai limitat, mai utilitar, impunându-şi autori
tatea pentru ca tinerii aflaţi sub îndrumarea lui să se

supună unui studiu riguros al celor patru ştiinţe elaborate
încă de pythagorei, cele care vor constitui Quadrivium-ul
medieval: aritmetica, geometria, astronomia şi acustica
( 1 2). Există aici ceva demn de subliniat: important nu e
să ştim dacă sofiştii au contribuit sau nu la progresul

matemati cii (căci Hippias nu este singurul care îi acordă
interes; Antiphon se preoc up ă de qu adratura cercului 5 2 ),
ci de a constata că ei au fost primii care au recunoscut
eminenta valoare fonnativă a ace stor ştiinţe şi care le-au
făc ut să intre înr-un ciclu nonnal de studii; exemplu ce

nu va mai fi uitat.
Interesul arătat de Hippias erudiţiei literare nu era
mai puţin viu. Putem menţiona lucrările sale personale:
repertorii geografice (nume de popoare 53 ), "arheologice"
(mitologie, biografie, genealogie 54 ) şi mai ales istorice -

mă gân desc la c atalogul său de înving ători olympici 55 ,
care se înscrie într-o întreagă serie de cercetări analoge şi
4 8. ld . 3 6 8 d; XEN ., COIIV. 4 , 62. - 4tJ. F,.. 4. - 5 0 . Prot. 3 1 5 c;
Hipp . m a . 28 3 b: Hipp . mi. 3 66 c-368 a. - - 5 1 . Pror. 3 1 8 C . " 5 2 . F,.. 13,
5 3. Fr. 2,
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rep rezintă unul dintre p unctele de plec are p en tru
cronologia savantă a i storiei greceşti, a istoriei ştiinţifice,
în sensul mo dem al cuvântului. În fine, eru ditia sa abor
da domeniul propriu-zis literar, dar aici nu es te singurul:
cititorul lui Pruta goras 5 6 ar fi chiar tentat să facă din
acest domeniu speci alitatea lui Prodikos, cel atât de
pasionat de sinon imie, atât de competent în exegeza lui
Simon i des; în realitate, însă, toti
s-au exersat în
, sofistii
.
materie de literatură.
Faptul în sine este atât de bogat în consec inţe, încât
merită examinat felul în care au aj uns să se ang ajeze pe
o asemenea cale. Îi vedem adesea stâmind o disc utie. ce
alunecă repede spre şicană, în favoarea unei obs �rvaţii
despre cutare sau c utare detaliu de limb ă sau de gândire:
astfel, Protagoras , remarcân d faptul că Homer foloseşte
imperativ u l acolo unde te-ai aştepta la optativ 57 sau , în
altă parte, că Simonides se contrazice de la un vers la
altul 5 8 . Ne întreb ăm, atunci, dacă studiul p oeţi lor n - a fost
pentru sofişti în prim ul rând o ocazie de a provoca astfel
de dezbateri, în care-şi puteau etala virtuozitate a dialec
tic ă. Treb uie să ne dăm seama fomte bine, în fon d, că,
odată cu domeniul, repede explorat, al marilor i dei ge

nerale, poezi a era singurul p unct de sprij in pe c are eristi
ca îl putea găsi în cultura contemporani lor.
Dar, presup unân d că astfel a fost începutul, sofiştii n u
vor întârzia să aprofundeze metoda, să facă din critica
poeţilor instrumentul privilegiat al unei "exersări" for
male a sp iritul ui, mij ocul de a p une la p unct studiul
raporturilor dintre gândire şi limbaj; metodă care devine,
în mâinile lor, asa cum Platon îl face pe al său Protagoras
să spună 5 9 , ,,0 p ilite prepon derentă a întregii educaţii". Ş i
aici, ei ap ar ca iniţi atori: după cum vom vedea, educaţia
clasică se va angaja în fond pe calea pe c are ei au
deschis-o astfel şi care a rămas cea a ori cărei culturi li
terare; când Hipp ias ne este prezentat schiţând o paralelă
între caracterele lui Ahile şi Ulise 60 , ni se pare că asistăm
dej a la una dintre clasele noastre de literatură şi la
zeloasele paralele pe c are c opiii francezi, pe unnele unei
Mme de Sevi gny sau ale unui Vauvenargues, le stabilesc
între Comeille şi Racine !
5 6. 33 7
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Chiar dacă multe dintre p roblemele astfel ridicate pe
marginea textelor n-au fost la început decât simpl e pre
t exte pentru confruntarea dialectică, foarte curând, t.otuşi,
ele i-au condus pe sofi�ti şi pe elevii l or la studiul serios
al structurii şi legilor limbajului: Protagoras compune un
t ratat De!J1Jre corectitudinea exprimării ('Op80E1tElu) 6 ! ,
Prodikos stu diază etimologia, sinonimia şi precizia lim
baj ului62 , Hippias scrie des p re sunete, despre c antitat.ea
silabelor, ritmuri şi metrică 63 . Aici sofiştii pun temeliile

celuilalt pilon al educaţiei literare: ştiinţa gramati cal ă

( 1 3 ).

Umanism ul sofişti lor
Această rap idă trecere în revistă ne poate sugera îndea
juns bogăţia de inovaţii introduse de sofişti în educaţi a
greacă; ei au deschis o mulţime de căi divergente, nu
toate fiind exploatate în egală măsură, nici una uffi1ată
până la capăt. Aceşti iniţiatori au descoperit �i au făcut
începutul unei serii întregi de tendinţe pedagog ice
diferite; pe fiecare p i stă ei n - au făc ut decât c âţiva paşi,

dar directia era de acum trasată si a fost unn ată mai târ-
ziu. Utili t arismul lor funciar i-a impiedi cat, de altfel. să
se implice mai serios în vreun domeniu.
Nu trebuie să ne grăbm să-i hlamăm pentru asta, căci
în neîncrederea lor fată de orice tehnicitate excesiv ă se
exprimă una dintre tră săturile cele mai cons1 ante şi mai
nobile ale spiritului grec : simţul limitelor raţionale, al
naturii umane, al umanismului, într-un cuvânt; c opilul,

ca şi adol esccentul, se cuvine să studieze "nu pentru a
deveni ,un tehnician, ci pentru a se educa" (ol)Je t1tl
'tEXVn, aAXE1tt 1tut6dq:64). Tuci dide şi Euripide. aceşti
perfecţi discipoli ai sofiştilor, sunt de acord cu Gorgias în
a sp un e : a filosofa este un l u cru bun, dar cu măsură şi
numai până la tre apta la care poate servi fonnării spiritu
lui, bunei edu c atii 65 .
Asta înse� a să iei cu îndrăzneală poziţie într-o
problemă dific ilă: există. în sine, o antinomie între cer2 67
3 1 2 b.
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cetarea ştiinţifică şi educaţi e. Dacă un tânăr spirit este
aservit Stiintei, dacă este tra1at ca un truditor în servi ciul
'
'
progres ului ac estei a, edu c aţia lui suferă, deven ind
îngustă, cu perspectiv ă limitată. Dar dacă, pe de altă
p arte, suntem prea preocupaţi să-i dăm o instrucţie
deschisă asupra vieţii, organizată 1'n funcţie de finalitatea
sa umană, cultura lui nu va fi oare superficială, o vană
aparenţă? Disc uţia rămâne încă deschisă şi în zilele noas
tre ( 1 4); cu atât mai puţin p utea fi ea rezolvată în secolul
al V- lea a. Chr. : poziţiei adoptate de sofişti i se opune a
obstinata prop agandă a lui Socrate.

Reacţia socratică
o evocare a mişcării pedagogice din secolul al V-lea ar fi
într- adevăr îngrozitor de incompletă, dac ă ea ar neglija să
marcheze locul acestui alt iniţ iator, a cărui gândire n - a
fost mai puţin fec undă. E adevărat că natura acesteia
este, în mod p aradoxal, dificil de precizat: sursele noas
tre, atât de abundente, dacă sunt unanime în a sublinia
importanţa acestei gândiri, [ac în acelaşi timp totul pen
tru a o denatura, pentru a o împiedica să fie intel i gibilă,
indiferent dacă e vorba de caricaturile oferite de autori i
comici ai timpul ui, Aristofan, Eupolis, Amipsias ( 1 5 ),
sau de o tran spoziţie rând pe rând hagiografic ă şi
p seudonimică asemeni celei a lui Platon (singura sursă,
poate, la care a reacţionat Aristotel). Onestitatea însăşi.
plată şi cu ap arenţă terre-a-terre. a unui Xenophon nu a
apărut totdeauna criticii ca o reală garanţie de ex actitate
( 1 6).

Astfel încât mă p ot fo arte bine dispensa aici de o
abordare a problemei în redutabila ei complex itate; va fi
suficient, si acest lucru este relativ mai usor, să observ
sub câtev a aspecte aportul lui Socrate ia dezb atere a
deschisă de sofişti în problema educaţiei. El aparţine
chiar generaţiei acestora; şi el, în maniera sa, este un edu
cator.
Nu îndrăznesc să-mi fac o idee precisă despre
învăţământul său; mă nelinişteşte intrepiditatea istoricu
lui care, rectificând cutezător optica defonnantă Jin
Norii cu aj utorul a ceea ce 1'ntrevedem în legătură cu
şcoala cinică a lui Antisthenes, recurge la descrierea
1 04

�c o lii lui S ocrate ca pe o comunitate de asceţi şi de
savanţi ( 1 7 ). Dar, făcând abstracţie de un astfel de tablou,
se poate avansa cel puţin ideea că, în esenţă, S ocrate tre
bu ie să se fi situat pe poziţi a unui critic şi a unui ri val al
acelor mari sofişti pe care lui Platon i - a p l ăcut să i-i
opună. D acă privim lucrurile în l inii generale (n-am
putea intra în detalii fără s ă ne pierdem imediat într- o

inextTicabilă polemic ă) , se pare că această op o ziţie poate
li redusă la două principii.
Soc rate ne apare mai întâi ca purtător de cuvânt al

vechii tradiţii aristocratice; judecat din punct de ve dere
politic, el p are să fie un fel de "centru al unei hetairii

antidemocratice" (a se vedea anturajul său: A1cibiade,
Kritias, Channi des) . D ac ă se opune sofiştilor, prea
exclusiv preocupaţi de acea virtu politică, de acţiune, de
eficacitate, şi prin asta ameninţaţi s ă alunece spre un
amoralism cinic, p oziţia tradiţională este cea în numele
căreia el p une pe prim-plan, în educaţie , elementul etic ,
"virtutea" în sensul strict moral pe care l- a căpătat azi
acest cuvânt (sub influenţa chi ar a predicii s ocraticilor) .
Pe de altă parte, sofişti lor. prea încrezători în v aloarea
învăţământului lor şi prea înclinaţi spre a- i garanta efica
citatea, S ocrate, mai puţin comercial, le ad uce ca obiecţie
vechea doctrină a strămoşil or, p entru care educ aţia era în
primul rând o chestiune de înzes trare naturală ş i o simplă
me to d ă de a o dezvolta: concepţie pedagogică m ai natu
rală şi în acelaşi timp mai serioasă. Faimoasa problemă
dezbătută în dialogul Protagoras: "Virtutea se poate
învăţa?" fusese deja discut ată, dup ă cum am v ăzut, de
marii poeţi aristocraţi Pindar şi 1l1eognis; soluţia rezer
vată, extrem de p uţin nuanţată, pe care Platon o propune
în numele lui S ocrate, este chiar aceea pe care p oeţii o
propuseseră şi ei, în numele tradiţiei no bile ai cărei
reprezentanti erau.
În al d � ile a rând. în fata
util itari smului funciar al
'
sofisticii, a acel ui umanism strict ce nu vede în nici o
materie de învăţământ decât un instrument, un mijloc de
a dota spiritul cu eficacitate şi putere, S ocrate menţine
transcendenţa exigenţelor Adevăru lui. El ap are aici ca un
ered al marilor filosofi ionieni sau ital ici, al acelui pu
ternic efort al gân dirii încordate, cu atâta gravitate şi seri
ozitate. în dese ifrarea misterului lucrurilor, al naturii uni
versului s au Fiinţei. Acest efort S ocrate îl tTan sferă acum
1 05
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fără s ă-i diminueze cu 111mlC

vigo area. Adevărul, şi nu tehn ica p uterii, este cel prin
care el vrea să-şi fonneze elevul întru apE'!", întru
perfecţiune sp irituală, întru "virtute" : fi n alitatea umană a
educ aţiei se împlineşte prin supunerea la exigenţele
Absolutului.
Fără în doială� această dublă op o ziţie nu trebuie

exagerată: ea nu era de n atură să exc ludă posibilitatea ca,
în linii generale, acţiunea lui S ocrate să fie confundată cu
cea a sofiştilor, cum vedem în Aristof�m

şi cum procesul

din 399 o va demonstra în modul cel mai tragic. Şi el. şi
ei, erau în aceeasi măsură novatori temerari, c onducând
pe căi noi tineretul ateni an. Mai mult: sofiştii au dezbă

tut o asemenea varietate de idei, şi-au asumat atitudini
atât de diferite unul faţă de altul, încât S ocrate nu s-a
opus în acelaşi mod fiecăruia dintre ei . Mor alismu l său
grav, acuitatea simţului v i eţii interio are îl apropiau de
Prodikos (ceea ce contemporanii au văzut foal1e bine) ;

dacă polymathia lui Hippias se opunea prin pretenţi a ei
absconsă neştiinţei socratice, căutarea sa de s urse vii ale
ştiinţei se întâlnea cu S ocrate în aceeaşi cercetare, mereu
reluată şi dusă mai departe, a unui adevăr autentic.
Pistele se întretaie �i se ameste c ă: este propriu ace stei

mari generaţii , c ăreia Socrate şi sofişti i îi ap arţin în mod
egal, faptul de a fi pus în c ircul aţie un mare număr de idei

- unele dintre ele, contradictorii -, de a fi aruncat în
tradiţia greacă un mare n umăr de genneni destinaţi atâtor
dezvoltări fecunde. Pentru moment, toate acestea proli
ferează învălmăşit şi confuz; va ap arţine generaţiei unnă
toare rolul de a alege şi de a degaja din e le contururile

fenne ale unei instituiri definitive.
Nu este exagerat s ă vorbim despre o revoluţie

săvârşită de către sofişti în domeniul educaţiei greceşti.

Inteligenţa Îm potriva sportului
Odată cu e i , această educaţie s e îndepărtează definitiv de
origin ile sale cavalereşti. S ofiştii noştri, dacă încă nu

sunt cu desăvârşire scribi, s unt deja sav anţi; priviţi din

afară, cu ochii unui Aristofan, ei apar ca maeştri ai unei
cuno aşteri absconse, ai unei tehnicităţi buimăcitoare pen1 06

Iru profan şi strivitoare pentru elevii lor: iată-i ieşind din
" s al a de meditaţie" (<PPOV'tlO"'tTtpwv), slabi, p alizi,
abrutiz aţi! 6 6 Mai p uţin caricatural, dar nu mai puţin net,
Xenophon critică v iolent ed ucatia sofistică în fin alul
tratatului s ău Despre vânătoG/:e 67 , acel manual de
tehnic ă dragă "vechii educaţii" şi atât de preţioasă ca
pregătire directă pentru război 6 8 .

Educaţia greacă devine acum una cu dominantă cere

brală: ea nu mai pune accentul pe elementul sportiv. Nu
se poate spune că acesta din urmă ar fi dispărut; el sub
zistă şi va subzista încă, timp de secole, dar lncepe s ă se
estompeze, trec ân d pe planul al doilea. Această schim

bare în ierarhia v alorilor educative este cu atât mai
accentuată cu c ât evolutia învătământului intelectual, în
sensul unei tehn icităţ ( crescâilde, s-a suprapus unei
evoluţii analoge a spOltului atletic, ev oluţie care, la rân
dul ei, a adâncit şi mai mult prăpastia.
Am arătat ce loc de onoare ocupa sportul în sc ara de
valori a culturii arhaice. Excesul de onoare însuşi i-a fost
fatal . Ca şi în epoca no astră, interesul acordat pro
blemelor privitoare la sport, gloria ce lnsoţea camp ionii,
dorinţa ex acerbată de a învinge la marile competiţii pan

hellenice, au dus la dezvoltarea profesi onismului , ce a
descalificat progresiv atleti smul simp lilor "amatori" .
Spiritul de competiţie excesiv a antrenat selecţi a de cam
pioni strict specializaţi, simpli salahori cons acraţi unui
rol strict determinat ( 1 8).
Pentru a-şi ameliora performanţele, e i p u n la punct
tehnici sp ec iale, reguli de antren ament, un regim special
de igienă: antrenorul Dromeus din Stymphal os (ex-cam
pion olympic la cursa de fon d în 460 şi 456) descoperă

avantajele regimului de c arne, ce va servi drept bază a
supraalimentării atletilor6 9 . S p ortul devine o meserie, în
sensul vulgar al cuv 5.ntul ui. În timp ul lui Pindar, campi
onii panhellenici aparţineau adesea celor mai înalte
familii aristocratice sau regale; încă de la începutul

războiului peloponesiac, ei nu mai sunt dec ât profesio
nişti, recrutaţi din ce în ce mai mult din regiunile rurale,
cel mai puţin civilizate, ale Helladei: Arcadia, Thessalia.
Aceştia sunt foarte des oameni neci opliţi şi brutali, cu
totul străini de fru mosul ideal al n obilimii arh aice. Chiar

66.
1 07

Nub, 1 8 4- 1 8 6.

-- 67 . CYIl.

13.

- 68. Id.

1 2.

- 6Y. PAUS ., VI, 7 , 3.

şi moralitatea lor sportivă devine îndoielnică, precum,
azi, cea a "profesioniştilor" no ştri. La fel ca aceştia din
unnă, se lasă cump ăraţi de un club preocupat de triumful
culorilor s ale: îl vedem, încă în 480, pe alerg ătorul
Astylos d in Crotona Iăs ân du - se c onvins de tiranul
Hieron s ă fie proclamat syracusan 70 .
Astfel, pe de o p arte sportul devine o speci alitate, pe
de alta sofi stica reclamă adepţilor ei un efort sporit pe
plan intelectuaL Echilibrul instabil, a căr u i efemeră posi
bili tate o evoc am în capitolul precedent, este de acum
distrus. Se va face totdeauna sport la Athena, dar el nu
mai este obiectivul principal al tinerimii ambiţioase. Acei
adolescenţi p lini de ardoare, pe care-i vedem încă din
zori ţinân du-se dup ă Pro tag oras 7 1 , mergând, ca Phaidros,
să me diteze pe c âmp, după conferinţa maestrului, asupra
textului em8ElS'Lc;-ei sale 72 , nu se mai pot preocupa,
înainte de orice, de perfonnanţe atleti ce. Iar dac ă succe
sul monden le rămâne mai puţin indiferent, e suficient să
pătrundem , pe unnele lui Platon sau Xenophon, în me
diul ales al unui banchet aristocratic, pentru a ne da
seama c ât de mult, în cadrul imuabil al symposion-ului,
conţinutul înaltei culturi greceşti s-a transfonnat de la
bătrân ul Th eogn is : elementul intelec tu al , ş tiinţifi c ,
raţional este acum cel predominant.

70 . Td. VI, 1 3 , 1 . -- 7 1 . PLAT., Praf. 3 1 0
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Cap itolul VI

MAEŞTRII TRADIŢIEI CLASICE:
1 . PLATON

Generatiei marilor sofisti si a lui S ocrate, fecundă dar
aflată la început de drum i frăm ântată, îi succedă una
c ăreia-i revine meritul de a fi condus educatia antică îndelung întârziată într-un stadiu arhaic sa� incert în
�
privinţa devenirii sale - la maturitate şi la acea Fonnă
definitivă, care, subzistând intactă în ciuda evolutiei ulte
rioare, îi defineşte în faţa istoriei originalitatea. Acest
progres decisiv s-a împlinit la începutul secolului al IV-lea
(aş îndrăzni să precizez : în timpul decadelor 390 şi 38 0)
şi s-a datorat, în esenţă, operei a doi mari maeştri:
Isokrates (43 6-3 3 8 ) şi Platon (427 -348 ). Primul şi-a
.
deschis şcoala în 393, celălalt în 387.
Nu se poate spune că ei doi sau epoca lor ar fi introdus
multe inovatii în institutiile si tehnicile educative; ei n-au
făcut decât să le trieze şi' s ă le· pună la punct pe cele ale pre
deces orilor. Acţiunea l or, mult mai profundă, a constat în
a trasa, în manieră distinctă şi definitivă, în propria lor
gân dire şi în conştiinţa anti că, liniile generale ale marii
cultUli; în acelaşi timp , şi de pe p oziţii opuse, s-a întâmplat
ca ei să le definească şi pe cele ale educaţiei.
Primul lucru demn de reţinut este faptul că acest ideal
al culturii antice ni se prezintă sub o dublă fonnă.
Civilizaţia clasică n-a adoptat un tip unic de cultură şi, prin
unnare, de educaţie; ea s-a împărţit între două forme rivale,
între care nu s-a putut niciodată decide să facă o alegere
defmitivă: una de tip filosofi c , cealaltă de tip oratoric,
prima avându-l ca promotor pe Platon, a doua pe Isokrates.
Ar fi prea simp lu, şi cu totul inexact, să facem din
primul moştenitorul lui S ocrate, din celălalt moştenitorul
sofiştilor, iar din rivalitatea lor o p ură reluare a dezbaterii

ş
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generaţiei precedente. Lucrurile sunt în realitate mult mai
complexe şi reţeaua de infl uenţe mult mai complicată; o
demonstrează p oziţia ori g inal ă asumată de "micii"
so cratici, Phaidon din Eli s, Eukleides din Meg ara,
Aristippos din Kyrene, Aischines şi Antisthenes, aceştia
din unn ă aten ieni.

M icii socratici
Deşi atât de puţin cunoscuţi, mărtwia lor atestă că ar fi
imprudent să identificăm platonismul cu socratismul au
tentic. Ş i ei sunt discipoli ai lui S ocrate, şi, cu toate că
Antisthenes, de exemplu, a fost şi elev al lui Gorgias 1 , dis
cipoli fervenţi: învăţătura lor se situează sub semnul
Maestrului. Ca �i Platon, ei scriseseră Dialoguri socratice;
or, nu putem exclude a priori ideea că ar fi putut păstra,
mai bine decât Platon, anumite trăsătml autentice ale chip
ului, fără îndoială complex, al inspiratorului lor comun.
Nu am intenţia să studiez aici gândirea l or propriu-zis
filosofică (se stie că ea a avut o influentă considerabilă,
deschizând d;umuL prin critica p l aton'ismului şi aris
totelismului, şcolilor hellenistic e : st oicismul şi epicure is 
mul)� ci numai aportul lor la evoluţia idei lor pedagogice
C I ). In mare, ei ocupau o poziţie intermediară între cele
în care-i vom situa pe Platon ş i lsokrates, poziţie
curi oasă, care sub anumite aspecte îi apropie mai mult de
sofisti decât de acel Socrate descris de Platon.
Exceptându-l pe Phaidon din Elis, mai în v ârstă, mai
"arh aic" (şcoal a sa este înc ă o şc oală de tip ion ic), toţi
sunt, ca şi sofiştii, educ atoti profesionişti ; chiar dacă nu
mai sunt itineranţi (şc olile lor fiind stabil ite în cetăţi,
cărora le poartă numele: Megara, Eretri a) , ei mai sunt şi
acum constrânşi să ţină conferinţe pe ntnl a atrage clien
tela (2). Tennenul tehnic ce serveşte la a le desemna
activitatea este O"OeplO"'tEUELV (" a face sofistică")2: ei
recurg, de asemenea, la negoci eri, asumân d u-şi, în
schimbul unui preţ detenninat, răspun derea educ aţiei
unui adolescent, pe care-l p un la treabă timp de doi sau
mai multi ani (3 ).
Dar idealul în ve derea c ăruia îş i formează discipolii
este, ca ş i la Platon şi, evid ent, la S ocrate, mai degrabă
1 . D. L . , VI. 1.

-

2. ID .. II, 62: 65.
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lin i deal de întelepciune (cro<pia) decât unul de eficientă
practică. În c h ip de buni socratici, ei insistă mai al es
asupra aspectului moral al e ducaţiei, asurpra fonn ări i
personale, a vieţii interio are. Alunecăm puţin c âte puţin
În afara orbitei idealului p ol itic născut în atm osfera
ce tăţii antice: aceşti educ at ori fac din cultura personală,
d in deplina dezvoltare a Eului, scopul nu numai al e for
t ului lor profesional, ci �i al oricărui efort uman; odată cu
ei , intrăm în etica acelei 1talbELa care definieşte, cum o

voi arăta mai târziu, climatul c ivilizaţiei hellenisti ce.
Dacă încercăm acum să le precizăm tehnica, iată că din
nou ne vom simţi aproape de s ofişti şi de lsokrates. Fără
să impietăm asupra domeniului propriu-zis filosofic, tre
buie să amintim fonnidabi la dezvoltare dialectică, pe care
�co1ile din Megara, din EIis-Eretria şi cinismul, ce-şi are
originea în Antishenes, au ajuns s-o utilizeze pentru a
combate dogmatismul concep tual al lui Platon. Se discută
mu lt la aceşti mici socratici: prin aceasta. ei contribu ie la
crearea acelei atmosfere atât de caracteristice, de disp ută
încrâncenată şi voit agresiv ă, care va fi cea a filosofiilor
hellenistice, unde nici o doctrină nu se poate afinn a decât
protejată de un tir defensi v. de b araj ; climat secătuitor, ce
a împedicat, fără îndoială. dezvoltarea unor tendinţe, cum
a fost aceea mistică a prim ului stoicism.
Această dialectică agresiv ă �i mai ales negativă, sau
mai b ine zis această eristic ă, a j u cat desigur un rol de
prim - pl an în înv ăţământu l lor, a c ărui importanţă
depăşeşte funcţia polemic ă. Tehni ca raţionamentului va
Il dusă de ei l a o înaltă treapt ă de v i rtuozitate; EukLei des
este, după Zenon din Eleea, m arele furnizor de subiecte
p aradoxale: minc inosul, as c un s u l , Elec1 ra, v o alatul,
încomoratul, chelul. . . 3 La toţi , ea p ărea să fi constituit
baza fonnării spiritului, situ ân du-i astfel pe unnele
trasate de Protagoras. Dar S ocrate însuşi, era el atât de
străin de d iscuţi a concep ută ca exerciţiu de supleţe? Ce
să mai spunem de primele dialoguri ale lui Platon, atât de
sărace în rezultate pozitive !
Educaţie fonnală foarte dezvolată, puţin preocupată
dec i de o elaborare minutio asă a adevărului doctrinal.
Educaţie, pe de altă p arte, rea p uţin "ştiinţifică" , în sen 
sul m odem al cuvântului: sau respinge deliberat ştiinţele,
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mai ales pe cele matemati ce, cum o face Antisthenes 4,
sau le tolerează destul de dispreţuitor în anticamera marii
culturi, cu titl ul de discip line preparatorii, precum
Aristippos 5 . Ea este, cum am spune noi, o educaţie cu
dominantă literară, insistând asupra studiului limbii,
explic ării poeţilor, ba chiar încărcându -i. cum le place
cinicilor, cu subtexte filosofice şi morale, {mavOlCX:l. Nu
se practică totuşi doar exegeza alegoric ă şi interesată;
clasicii sunt studiaţi şi p entru ei înşişi: elevul lui
Aristippos va merge la teatru ca un cunoscător avizat6 .
Toate aceste trăsături s unt destul de curioase: ele
compun un tablou bogat şi n uanţat, care ne revelează cât
de complexă era lumea şcolilor în acest început de secol
al IV-lea, în care publicul era solicitat de atâtea programe
rivale. D ar dacă micii socratici ne oferă astfel avantajul
de a ne îmbogăţi istoria educ aţiei greceşti, acest lucru nu
trebuie să ne conducă prea repede la nişte scheme defi
nite. Ei nu sunt, în sine, prea semnificativi; însăşi ambi
guitatea lor este, în fond, o n otă de arh aism remanent. Ei
nu pot rivaliza, ca importanţă şi ca interes istoric, cu cei
doi mari capi de serie pe care-i vom prezenta acum.

Cariera şi idealul politic al l u i Platon
Voi prezenta mai întâi, în Platon, fondatorul culturii şi
educ aţiei cu dominantă fil osofică (4) . Nu în asta consta,
cu siguranţă, ambiţia sa fundamentală, care a fost întot
deauna de ordin politic; dar istoria înregistrează adesea
asemenea vicleşuguri ale destinului. În admirabila sa
Scrisoare a VII-a (5 ), compusă prin anii 353-352, când
avea ş aptezeci şi cinci de ani, Platon ne- a făcut
emoţionanta confidenţă a visurilor sale de tinereţe şi
mărturisirea deziluziilor s ale: "Odinioară, când eram
tânăr, intentionam, ca atâtia altii, să mă consacru, în zi ua
în care vo i fi stăpân p � mi� e, politicii" 7 . Psihologic
vorbind, el nu se află în avans faţă de timpul său: în acest
al IV-lea secol, care vede spărgându-se cadrul strâmt al
cetăţii, răspândindu-se personalismul ce v a triumfa în
epoca hellenistică, în care dej a, printre codiscipolii lui
4. I D. , VI, I l .

-

5.

I D . , I I , 79.

-

6 ID . .

II, 72 .
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7. Ep . VII, 324 c.
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Pl aton, Aristippos sau Antisthenes se proclamau
"c ctftţeni ai lumii", el, în ce-l priveşte, rămâne un om al
ectătii antice.
Moştenirea mediul din care provenea, ca şi tempera
mentul său personal, îl legau de idealul secolului prece
dent, care situa în " valoarea" politică împlinirea cea mai
În altă a destinului uman. Se stie cum ambitia lui Platon a
rost compromisă de eşec ul d efinitiv al ace stei aristocraţii
reacţionare, căreia-i aparţinea: vărul său Kritias şi unchi
ul său Channides, care i-ar fi patronat cu plăcere cariera,
disp ar, dezonoraţi de colaborarea lor cu Tirania celor
Tre izeci (404-403) , în care vechea dreaptă ateniană
crezuse că-şi poate restaura dominaţia, profitând de
dezastrul din războiul peloponesiac. Democraţia renaşte,
lIiumfă definitiv: ea îşi ia curând (399) pe umeri respon 
sabilitatea mortii
' lui Socrate. Nu mai e loc, în ·noua
Athena, pentru un om din mediul şi cu ideile lui Platon.
El încearcă atunci să se implice în altă parte şi merge în
398 la Syracusa, unde, se p are, sarcina e mai uşoară, pen
tru că i-ar fi suficient, ca să-�i realizeze planurile de
guvemare, să convertească acolo nu demosul cu mii de
capete, ci un singur om 8 atotputerrlicul "arhonte al
Siciliei", Dionysios cel B ătrân, tiranul Syracusei (4 1 3 367 )9. Dar acela voia linguşitori, cum trebuie să fi fost
Aristippos pe lângă Dionysios al II-lea 1 0 , nu un Mentor:
această primă şedere l a Syracusa a fost pentru Platon un
eşec şi era să sfârşească tragic.
Se resemneză atunci să nu mai fie decât un simplu
particular şi deschide Academia (3 87): în mod vizibil, el
nu abandonează decât cu regret cetăţile reale, pentru a se
refugia în teorie şi utopie; în orice caz, acelaşi tip de
probleme este cel ce-i va răm âne prezent de la Republica
(terminată prin 375) până la Legi (pe care moartea, sur
venită în 347, nu-i va permite s-o încheie), trecând prin
Om ul politic. Mai mult: niciodată nu va accepta să
rămână doar un teoretici an; până la � fârşit, el va fi gata
să răspundă oricărui apel la acţiune. Incă de două ori, în
367 1 1 şi 36 1 1 2 , Platon se reîntoarce la Syracusa, încer
când din nou aceeaşi experienţă pe lângă fiul şi succe
sorul lui Dionysios cel B ătrân; în van, de altfel, şi cu
preţul aceloraşi riscuri. Mai târzi u, el îl ajută cu sfaturile
,

8. CL Id. 328 c. Y. Id. 3 2 6 a sll.
1 0 . D. L. , II. 66-67,
1 1 . Ep.
V II, 32R c sq. : 340 b sq.; Ep . XlII.
1 2. Ep . VII, 3 3 0 c sq. ; Ep. II-VI.
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sale pe elevul şi prietenul său, Dion, să-l răstoarne de la
putere (în 357) pe Dionysios cel Tânăr 1 3 apoi, în 3 5 3 3 5 2 , pe Hipparinos şi alte rude sau prieteni ai lui Dion să
răzbune asasinarea acestuia 1 4 .
În acest scop, Platon se face aj utat de către elevii săi,
căci Academia nu este numai o scoală
de filosofie, ci si
'
de ştiinţe politice, un seminar de consilieri şi de legisl a 
tori la dispoziţia suveranilor sau a republicilor. Plutarch
ne-a păstrat 1 5 catalog ul oameni lor de stat pe care Platon
i-a semănat astfel prin lumea elenă: Dion din Syracusa,
PythOIi şi Herakleides, eliberatori ai Traciei, Chabrias şi
Phokion, marii strategi atenieni; Aristonymos, legislator
al cetăţii Megalopolis din Arcadia, Phonnion din Eleea,
�1enedemos din PYlTh a, Eu doxos din Knidos, Aristotel
din S tageira; în fine, Xenokrates, consilieru1 lui
Alexandru. Oricât de lung ar fi , acest catalog este încă
incomplet, pent ru că trebuie să-i adăugăm cel puţin pe
Kallippos. ucigaşul lui Dion din Syrac usa, pe Klearchos,
tiranul Herakleei din Pont, şi pe adversarul său, Chion;
pe Euphraios, care a fost consilierul lui Perdikkas al IIl
lea al Macedoniei, înainte de a deveni, în cetatea sa
natală Oreos din Eubeea, campi onul democraţiei ş i al
independenţei 1 6 , pe Erastos şi Koriskos. care au guvernat
în Assos si au fost aliatii lui Hennias din Atameea, si,
poate, pe H ermias însuş i 1 7 . Uneori se poate întrezări u n i
tatea misterioară care-i lega între ei pe elevii
Academiei 1 8 . constituind un fel de fraternitat.e de tehni
cieni politici a căror acţiune concertată putea juca în acel
moment, şi a şi jucat, de fapt, un rol efectiv în i storie,
cum a fost, de exemplu, cu ocazi a reîntoarcerii lui Oion
din Syracusa, în anuI 357 1 � .
Nu trebuie să ne grăbim a califica drept arhaic idealul
căruia Platon i-a conformat astfel actiunea
si învătătura
'
sa. Fără îndoială, el se orientează tot spre bin ele c omun
al cetăţii, dar nu mai suntem pe timpul unui Kallinos sau
al unui Tyrtaios; accentul nu mai cade acum pe valoarea
militară, ci pe virtuţile civile ale vieţii politice. Trebuie să
recitim aici o pagin ă remarc abilă din Legi20 , în care
Platon a tinut să descalifice formal idealul războinic al
vechii e ducaţii spartane (6); această pagină îşi capătă
întreaga sa valoare dacă ne amintim că Tyrtaios, la tim,

1 3. Ep . VII, 3 5 0 b sq - 1 4. Ep. VII-VIII.
1 5 . Adv. Color., 1 1 2 6
1 6. ATH. , XI. 5 0 6 E; 5 0 8 D. 1 7. PLAT. , Ep . VI . 1 8 . E[J. vn,
35 0 c 19. PLllT., Dion, 22 . - 2 0 . 1, 628 e 63 0 c.
. .
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pul său (ca şi Xenophanes� pe de altă parte)� opusese
acest ideal al hoplitului patriot idealului eticii cavalereşti
a gestei p ersonale 2 1. Pl aton citează chiar acea faimoasă
pagină, dar pentru a o recuza la rândul său:
"A muri luptând, bine înfipt pe propriile-ţi picioare,
cum spunea Tyrtaios, înseamnă a admite o mulţime de
mercenari (cât de mult aparţine Platon aici timpului său !
Acelui secol al IV-lea, în care rolul mercenarilor devine
preponderent! ) (7) . Si ce sunt mercenarii? Oameni
insolenti, hoti, violenti: brute irationale! " 22 Adevăratul
teren a i cel�i mai n � bile CxpE't1Î nu mai este războiul
extern, ci lupta po1itică� agitată de răscoale, conspiraţii�
revoluţii, de tot ce semnifică termenul ambiguu şi atât de
spec ific grecesc de encXens;, pe care Platon îl opune aici
lui n6Â.E1l0S;.
Mai mult: Platon nu pune atât problema de masă a
formării cetăţeanului, cât pe cea a tehnicianului, a exper
tului în probleme politice, consilier al regelui sau lider al
poporului. Prejudecată de aristocrat? Poate. Dar, de
asemenea. remarcabilă anticip are a ceea ce va fi lumea
normală a acţiunii politice eficace atunci când, odată cu
triumful Macedoniei, m onarhia absolută se va impune
întregii lumi elenizate. Acest rol de pepinieră de con
si lieri de stat pe care -l j oacă, datorită lui Platon,
Academ ia va fi reluat de şcoala stoică la începutul epocii
hellenistice, încă de le generaţia diadohilor; să ne gândim
la rolul lui Perseus şi Aratos pe lângă Antigonos şi
Gonatas, la cel al lui Sph airos pe lângă Ptolemeus
Euergetul sau Kleomenes al Sp artei. Istoria este obişnu
ită cu astfel de relee: ceea ce în timpul său era o
reminiscenţă a unui trecut revolut aj unge să fie, în acelaşi
timp, un jalon pentru viitor.
'

Căuta rea adevărului
Fapt e că opera pedagogică a lui Pl aton a aj uns să
depăşească cu mult în importanţă istorică rolul pe care el
i-l atrib uise. Opunându-se pragmatismului sofiştilor,
prea exclusiv preocupaţi de eficienţa imediată, Platon îşi
edifică Intreg ul sistem de educaţie pe noţiunea funda2 1 . TYRT. , Fr. 12 .
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mentală de adevăr, pe cucerirea adevărului prin ştiinţa
ratională.
,
Veritabilul om de stat, acel conducător, acel "rege"
ideal pe care se pune problema de a-l fonna, se va deo
sebi de orice contrafacere prin aceea că posedă ştiinţa23 ,
ştiinţa critică şi directă a guvernării 24 , în sen sul tehnic pe
care-l îmbracă în greaca lui Platon acest tennen de
E1tlO"'tTU.LT\: cunoaştere adevărată, fondată pe raţiune, în
opoziţie cu 86sa, opinia comună.
Dar această "ştiinţă regală" îl va califica la fel de bine
şi pe cel care, în loc de o veritabilă cetate, nu are de
guvernat decât propria familie şi casă25 . Mai mult, ace
laşi criteriu, posesia adevărului, este cel care va defini
adevăratul orator în opoziţie cu sofistul26 , adevăratul
medic 27 , şi, bineînţeles, adevăratul filosof28 . Prin
unnare, acest tip de educaţie imaginat de Platon p entru
fonnarea conducătorului politic este un lip de importanţă
şi valoare univers ală. Oricare ar fi domeniul de activitate
umană spre care s-ar orienta cineva, nu există decât o sin
gură mare cultură valabilă: cea care a�iră spre Adevăr,
spre posesiunea veritabil ei cunoaşteri. Intreaga gândire a
lui Platon este dominată de această înaltă exigenţă; ea se
afimă deja, cu cea mai mare claritate, în faimoasa replică
din Hippias maior29 :
,, - S-ar putea, Socrate, ca această diferenţă s ă scape
adversarului nostru.
- Pe câine, Hippias, ea nu va scăpa, oricum, celui în
fata căruia as rosi mai mult decât în fata oricui să bat
câmpii şi să �orb �sc pentru a nu spune nimic!
- Cine e acela?
- Eu însumi, Socrate, fiul lui Sophroniskos, c,rre,
nelăsându-mă să cred că ştiu ceea ce ignor, cu atât mai
puţin mi-ar îngădui să fac în mod uşuratic o afinnaţie
neverificată."
Norma nu mai este succesul, ci adevărul; de unde,
valoarea conferită cunoaşerii autentice. fondată p e
rigoarea demonstrativ ă, a l cărei prototip este adevărul
geometric pe care Menon ni -l propune ca exemplu. De-a
lungul întregii opere a lui Platon străbate aceeaşi temă:
Protagoras şi chiar primele Dialoguri socratice ne fac să
desc operim că CxpE'tTt, nobleţea spirituală, presupune, deşi
23. Pol. 2 5 9 b. 24. ld. 2 92 b. 25 . Id. 25 9 b-c.
27. Id. 270 b 28. SapI!. 267 e. 29. 29 8 b.
-
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sq.
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-

-

-

26 . Phaidr. 270

-
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fără să se identifice cu ea, cunoasterea, stiinta Binelui; în
cartea a VII - a a RepubliciPo, celebru i mit al cavemei
proclamă forţa eliberatoare a cunoaşterii, c are smulge
sufletul din starea de incultură, cX1tatOEUma, denuntată
'
încă de Gorgias3 1 ca fiind răul cel mai mare.
Această "educatie stiintifică" Platon nu s-a multumit
doar s-o viseze: ti �p de a roape p atruzeci de ani (3 87348), el a împărtăşit-o discipolilor grupaţi în jurul său în
Academie.

p

Organiza rea Academiei
Modemii dispută problema de a şti dacă aceasta era o
,.Asociaţie p entru promovarea ştiinţelor" s au mai
degrabă un stabiliment de învăţământ superior (8).
Dispută destul de vană: realismul impetuos al Şcolii şi,
de asemenea, naivitatea acelei vârste arhaice, ne interzic
să transpunem în acest mediu ideea modernă a unei
ştiinţe în devenire şi în perpetuă depăşire; ştiinţa există,
în întregime în afara noastră, la nivelul Ideilor, iar pro
blema este mai degrabă de a o dobândi decât de a o con
strui. Abia odată cu Aristotel 3 2 v a apărea în gândirea
greacă distincţia, atât de net subliniată l a modemi de
Max Scheler, dintre ştiinţa înaltă şi dubletul ei pedago
gic, cunoaşterea pe care o v alorifică programele şcolare.
Nu poate fi vorba de o pedagogie autonom ă care să trans
rti ită această tânără ştiinţă platoniciană, încă fremătând
t 6 ată de prospeţimea descoperirii : învăţământul coincide
cu metoda de cercetare.
Tot ceea ce Dialogurile ne pennit să întrevedem ni-l
arată pe Platon p artizan al metodelor active: metoda sa
di alectică este în întregime contrari ul unei îndoctrinări
pasive. Dep arte de a inculca discipolilor rezultatul elabo
rat al propriului său efort, lui Socrate, căruia Platon îi
animă masca, îi place, dimpotrivă, să-i pună la treabă,
să-i facă să descopere ei înşişi mai întâi dificultatea, apoi,
cu preţul unei aprofundări progresive, mijlocul de a o
surrnonta. Academia era, deci, în acelaşi timp, o Ş coală
de studii superioare şi un stabiliment de educ aţie.
30. 5 1 4 a
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sq.

-

3 1 . 527 e.

-

32. P. A . , 63 9 a

1

sq.

Începem să întrezărim, destul de clar, cadrul orga
nizării sale; Ac ademia are o puternică structură
instituţională: ea nu se prezintă ca o antrepriză comer
cială, ci sub fonna unei confrerii, a unei secte ai cărei
membri se simţeau cu toţii strâns legaţi prin prietenie
(mereu această legătură afectivă, dacă nu paslonală, din
tre maestru şi elevi). Din punct de vedere legal, ea este,
ca şi secta pythagoreică, o asociaţie religioasă, eLacroc;, o
confreri e cons acrată cultul ui Muzelor (9) şi, dup ă
moartea maestrului, cultului lui Platon eroizat: precauţie
utilă pentru a calma susceptibilităţile bigotismului demo
cratic, prompt în a acuza filosofii de impietate ( 1 0), cum
o dovediseră procesele intentate lui Anaxagoras (432),
Diagoras şi Protagoras (4 1 5 ) , ca să nu mai vorbim de cel
al lui Socrate (399), în aşteptarea celui al lui Aristotel
(între 3 1 9 şu 3 1 5) şi al lui Theophrastos (307). Acest cult
se materializa în sărbători: sacrificii şi banchete,
minuţios organizate. Sediul său era un sanctuar consacrat
Muzelor, apoi lui Platon însuşi, situat în umbra dum
brăvii sacre închinate eroului Akademos, loc retras şi
solitar al suburbiei de nord a Athenei, în apropiere de
Kolonos. Platon îl alesese nu pentru comodităţile oferite,
căci era - ni se spune3 3 - mai degrabă nesănătos, ci pen
tru prestigiul religios care-l aureola ( 1 1 ); era un loc sfânt,
ilu strat de numeroase legende, pretexte pentru jocuri
funerare regulate, şi unde se învecinau multe alte sanctu
are, consacrate zeilor infernali, lui Poseidon, Adrastos
sau Dionysos. Domeniul lui Akademos se afla la capătul
unei căi rectilinii ce ieşea din Athena spre Dipylon şi
căreia un dublu sir de monninte si monumente comemo
rative îi confere � oricum un caracter religios; dumbrava
sacră propriu-zisă trebuie să se fi redus, desigur, la o
mică pădurice inserată în acest ansamblu complex, în
care suprafeţele consacrate ce înconjurau templu şi
altare, încărcate cu monumente votive, se juxtapuneau
terenurilor de sport mărginite de colonade. Unul dintre
aceste gymnasij34 era cel în care maes1! ul îşi expunea
învătătura, asezat
în centrul unei exedre3 ) ( 1 2).
'
S ă nu ne imaginăm, de altfel, acest înv ăţământ sub o
fonnă prea doctorală: alături de lecţii, să lăsăm un loc
3 3 . El. , V H., IX, 1 0: PORPH. , Absl. 36, 1 1 2; B AS . , Hom ., XXII,
lJ . · 3 4. EPIKR. ap. ATH. II, 59 D, 10. 35. D . L . , IV, 1 9 .
-
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IOcute l arg conversaţiilor familiare din cursul "beţii lor În
,:omun", crull1tOOW,; acestea, judicios utilizate, rămâneau
pentru Platon unul dintre elementele constitutive ale
educ aţiei3 6 . Traiul în Academie implica într- adevăr o
,Ulume comunitate de viaţă între maestru şi discipo1i,
dacă nu pur şi simplu o organizaţie de tip colegial (căci
nu s- a stabilit clar cine locuise în comun într-un edificiu
elin apropiere) .
Din păcate, din această şcoală cunoaştem mai bine
statutul juridic, aşezarea, mobilierul (se utilizau acolo
tabele murale ilustrând clasificarea dihotomică a
liinţelor) ( 1 3), decât viaţa cotidiană. Câteva rare mărturii,
ca aceea, atât de stranie, a comicului Epikrates arătându-i
pe tinerii plalOnicieni elaborând definiţia dovleacului37,
sau cea a lui Aristotel despre orientarea învăţământului
oral al lui Platon la bătrâneţe3 8 , nu ar fi suficiente pentru
a ne [ace o imagine precisă despre conţinutul educaţiei
pl atoniciene, dacă n-am poseda programele, atât de
remarcabil detaliate, conţinute de marile Ulop ii di n
Republica şi Le gi.

Utopie şi antici paţii
Natural, nu poate fi vorba să pretindem că Platon ar fi
aplicat sistematic,în cadrul restrâns al Academiei, pla
nurile elaborate, în aceste dou ă opere, cu o deplină liber
tate teoretică: el însuşi subliniază acolo îndeajuns în ce
măsură realizarea idealul ui său pedagogic ar fi cerut o
reformă completă a statului. Astfel încât, locul de prim
rang pe care-l revendic pentru Platon în această istorie a
educ aţiei nu este numai în funcţie de rolul de educator pe
care l-a exercitat concret în Academie; gândirea sa, în
întregime, este cea care, până şi sub aspectele paradoxale
pe care el în mod conştient i le- a imprimat, a exercitat o
profundă influenţă asupra educaţiei antice.
De altfel, nu totul era p ură utopie, nici măcar în acele
aspecte; ele conţin o mulţime de anticipaţii profetice. S ă
spunem, pentru a d a chestiunii u n caracter raţional, că
aceste paradoxuri reprezentau conştientizarea aspiraţiilor
36.
VI-V III.
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Le g , 1, 6 4 1 c-d; I I ,

652

a.

-

3 7 . Ap. ATH., II ,

59 D,

-· 38.
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profunde ale conştiinţei grece şti , cărora insti tuţiile din
perioada unnătoare aveau să le răspundă, în mare
măsură, mai târziu.
Voi cita dou ă exemple. Mai întâi, exigenţa funda
mentală: educaţia trebuie, spune Platon, să devină o
chestiune de ordin public; profesorii ;'or fi aleşi de cetate,
controlaţi de magistraţi specialP9. In timpul s ău, acest
deziderat nu era realizat decât în cetăţile aristocratice,
precum Sparta; oriunde în alt ă parte. educaţia era liberă
şi avea caracter privat. Or, vom vedea, Grecia hellenis
tic ă avea să adopte, în linii foarte generale, un regim mult
asemănător celui recomandat de Legi . De asemenea,
egalitatea riguroasă preconizată de el între educaţia
băieţilor şi cea a fetelor 40 (educaţie p aralelă, şi nu
coeducaţie: începând de la şase ani, cele două sexe au
prqfesori şi clase distin cte4 1 ) are, sub pana sa,
extravaganţa unui paradox; ea nu face Însă decât să
reflecte un fapt real, emanciparea femeilor în societatea
secolului al IV-lea, anticip ând totodată, şi în această
privinţă, realizările epocii hellenistice.
Dar, încă o dată. utopie sau anticip aţii, teoria plato 
nică despre educaţie merită să fie studiată pentru ea
însăşi, în ansamblul ei.

Educaţie elementară tradiţională
În vârful sistemului se situează înaltele studii filosofice,

rezervate unei elite de subiecti cu deosebire dotati.
Aceste studii presupun deja înch � iată o solidă fonnare d e
bază: cea pe care, în Republica (II-III), Platon o atribuie
tuturor membrilor aristocraţiei militare a "paznici lor"
cetăţii (q)'DAaKES); este aceeaşi pe care Legile o descriu cu
mai multe detalii şi ori entân du-şi exigenţele spre ceea ce
starea reală a civilizatiei crecesti autoriza. Această
. ,educaţie preparatori e'" (1tp;1tat8�ta42) nu pretinde să
introducă în stiinta
veritabilă: ea se multumeste
'
'
' cu a face
tiinţa umană cap �biIă să acceadă într-o zi la ştiinţă, dez
voltându-şi armonios spiritul şi corpul; în paralel, ea o
39. Leg . VI, 7 5 4 c-d; 7 6 5 d; V I [, 8 0 1 d: 804 c; 8 1 3 e; 809 a. 40 .
RC(I. V, 45 1 d 45 7 b: Leg. V I I , 8 0 4 d- 805 b; 8 1 3 b. 4 1 . Id. 794 c :
R02 c; K 1 3 b. 42 Rep. V I I , 5 36 d.
-

-

-

-

.
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orientează dinainte spre dobândirea acesteia, predis
punând-o la ea prin imprimarea unor habitudini salut are.
Fapt remarc abil, Platon n-a crezut că trebuie să elaboreze
un program original pentru acest prim ciclu de studii; în
momentul în care-i întreprinde analiza, îl face pe Socrate
să spună: "Ce va fi, deci, această educaţie? Pare dificil să
descoperi una mai bună decât cea pe care au adoptat-o
bătrânii noştri: gimnastica pentru cOIp, «muzica» p entru
suflet. . . " 43

Ş i chiar tabloul "vechii educaţii" ateniene pe care ni-l
schiţa Aristofan 4 4 este cel la care ne trimite pitoreasca
evoc are din Legi45 , arătându-ne în zorii zilei copiii
În dreptându-se în grup spre şcoală, sub paza "peda
gogilor". Că Platon a pus astfel la baza sistemului său
pedagogic educaţia greacă tradiţională este un fapt de o
importanţă considerabilă pentru dezvoltarea tradiţiei cl a
sice, ale cărei continuitate şi omogenitate le-a întărit: p e
de o parte, cultura filosofică, dep arte d e a rupe c u
educaţia anterioară, a ap ărut ca o prelungire, o
îrnbogăţire a acesteia; pe de altă parte, această educaţie
primară a ajuns să constituie un numitor comun între cul
tura filosofică şi cultura rivală pe care i-o opunea
Isokrates: şi una, şi cealaltă, se prezentau ca două
varietăţi ale uneia şi aceleiaşi specii, ca două ramuri
divergente ivite dintr-un trunchi comun.
Primii ani ai copilului trebuiau, după dorinţa lui
Pl aton, să fie ocupaţi cu j ocuri educative46 , practicate în
comun de către cele două sexe şi sub supraveghere, în
grădiniţe de copii 47 ; dar pentru el, ca pentru orice grec,
educaţia propriu-zisă nu începea decât la şapte ani. Ea
cuprinde deci (Legile 48 reiau distincţia din Republica)
gimnastica pentru corp, muzica (să traducem: cultura
spirituală) pentru suflet.
În ce priveşte gimnastica, Platon reacţionează vio
lent49 împotriva spiritului de competiţie. care, după cum
am mai amintit, provoca deja destule ravagii în sportul
din timpul său. El voia s - o readucă la finali tatea sa ori
gin ară , pregătirea pentru război; acest a este motivul pen
tTU care, în m aterie de atletism pur, Platon se interesează
mai ales de luptă 5 0 , ca pregătire directă pentru bătălie.
43. Id. II, 376 � : ef. VII. 521 d e - 44. Nub. 96 1 sq. 45. VII, 808 d.
643 b-c - 47. Id. VII. 793 e-794 b. 48 . Id. 795 d.-796 d. 49 Id. 7 96 a, d: VIII, 830 a. 50. Id. VII, 795 d-796 a; VIII, 8 1 4 c-d.
-

-

46. Leg. I,

.

.

-
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Desigur, programul jocurilor, ce vor trebui s ă consti
tuie sancţiunea educaţiei fizice, nu exclude celelalte
sporturi; el conţine gama nonnală a curselor cu piciorul:
cursa de un stadiu, dubl ul stadiu etc. 5 1 . Dar P1 aton mai
introduce şi întrecerile de scrimă, lupta de infanterie grea
şi infanterie uşo arăS2 şi, în general. insistă în mod
deosebit asupra exerciţiilor cu caracter militar5 3 (desti
nate atât femeilor, c ât şi b ărbaţilor: cetatea platonică
cunoaşte femei-soldaţi): tir cu ar cul, aruncarea suliţei,
aruncarea praştiei , sClimft, marşuri �i manevre tactice,
practica de campare. El anexează, în fine, acestei for
mări -tip sportul aristocratic al căI ăriei (obligatoriu, de
asemenea, şi pentru fete) . cu acompaniamentul său
firesc, v ân ătoarea 54 : tot atâtea trăsături arhai ce,
provenind în linie dreaptă de la cea mai veche tradiţie
nobilă. Dar iată elementul care, dimpot rivă. ne orien
t.ează spre viitor şi spre instituţiile hellenist.ice: întreagă
această fonnare pre-militară va avea loc în gymnasii, sta
dioane şi manejuri publice, sub direcţia unor instTuctori
profesionişti, salariaţi de stat 55 .
Altă trăsătură arh aizantă: preocuparea de a restitui
sportului valoarea sa propriu-zis educativă, influenţa sa
morală, rolul său, la egalitate cu cel al culturii intelec
tuale şi în strânsă colaborare eu ea, în fonnarea carac
terului şi a person alităţi i5 6 . D ar şi aici arhaismul se aso
ciază intim cu .,modemismul" : în concepţia sa despre
gimnastică, Platon include întreg domeniul i gienei,
prescripţiile privind regimul de viaţă, în special regimul
alimentar, subiect tratat cu predilecţie de literatura me
dicală a timpului. Influenţa medicinei asupra gândirii lui
Pl aton a fost de o profunzime cel puţin egală cu cea a
matematicii ( 1 4). Or, medicina greacă, printr- un progres
remarcabil, ale cărui etape le putem unnări de- a lungul
secolelor V-IV, ajunsese să considere că obiectul său fun
damental era nu atât preocuparea directă pentru maladie,
cât buna întreţinere a sănătăţii printr-un regim adecvat.
De unde, o strânsă apropiere între cele două domenii, al
medicului şi al antrenorului sportiv, pe care dubla carieră
5 1 . Id. 832 d-- 833 d. 5 2. Id. 833 d 834 a.- 53. Id. VII, 794 c:
� 04 d- 8 0b c: R 1 3 b: VIII, 829 c : 833 c-d. 54. Id. VII. 823 c; 824 a.55. Id. R 0 4 c-d: 8 1 3 c - 56. Rep. I I I, 4 1 0 c-4 1 2 u.
-

-

--

-
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unui Herodikos din Selymbria o simbolizează în och i i
57
I lostri
.
Gimnasticii, Legile îi anexează şi dansul, care, inse
parabil fiind de cântul coral 58 , ţine la fel de bine �i de
domeniul muzic ii. Platon in sistă în del ung asup ra
'Î llvăţării şi practicării dansului 5 9, rezervându-i un loc în
concursuri şi sărbători, alături de procesiunile solenme la
rare este chemat tineretul 60 . El îi subliniază, de aseme
nea, virtuţile educative: dansul este mijlocul de a disci
p l i na, de a supune armoniei unei legi nevoia, spontană la
orice fiinţă tânără, de a -şi consuma energia, de a se
misca 61 , si astfel contribuie în modul cel mai direct si
mai efica �e la disciplina morală 6 2. Este, aici, încă o trăs ă
tură arhaică; frumoasa fOffilUIă pe care am citat-o mai
înainte63 : "Îl considerăm incult pe cel ce nu ştie să-şi ţină
nmgul într-un cor" , evocă acei grafftti din Thera, unde,
pentru a face elogiul unui b ăiat frumos, nu se găseşte
ceva mai bun de sp us decât de a-l califica drept "excelent
dansator" (ăptenoc; 6pK(h)EO''tâC;64 ).
Totuşi, locul p e care Platon îl acordă, în discuţia sa,
aspectelor propriu-zis spirituale ale culturii arată îndea
juns că rolul educaţiei fizice începuse să treacă pe al
doilea plan; cultura elenă se îndep ărtează lent de ori
ginile sale cavalereşti, evoluând în direcţia unei culturi
de literaţi. Fără îndoială, mutaţia nu este încă împlinită:
muzica, în sensul exact în care o înţelegem noi, continu ă
să ocupe un loc în educaţie 65 , iar acesta este, pentru
Platon, un loc de onoare (K8ptco'tâ'tT} 66 ); copilul va învăţa
deci, de la profesorul de m uzică (Kt8aptO''t1ÎC;), cântul şi
cântatul la liră 67 . Mereu fidel vechilor tradiţii, el voia, cu
preţul unei reglementări severe, să menţină învăţământul
artistic pe linia trasată de vechii clasici, la adăpost de
inovatiile si tendintele dizolvante ale muzicii "moderne",
suspe�tă de a v ehicula nu �tiu ce moliciune, ce spirit
anarhic, ce delăsare morală 68 ; c ăci, în această privinţă, ca
şi în celelalte, ambiţia moralizatoare domină întregul
efort al educatorului.
;\

57. Id. 406 a-b; Prot. 3 1 6 e; Plwidr. 227 d. - 58. Leg. II, 654 b.
- 5 9. ld. 65 3 d sq.; VII, 79 5 c: 8 1 4 c-8 16 d. - 60 . Id. 796 c . -- 6 1 . Id.
II, 65 3 d-e . .- 62 . Id. 65 4 a-65 S b. - 63 . Id . 654 a-b (sup ra , p. 88) . 64. l. G. XII, 3, 5 40 , 1 1 . - 65 . Rep . I I I , 398 c - 4 03 c. - 66. Id. 40 1 d.
67 . Leg . . VII, 8 12 b- e. .- 68. Id. Il, 656 c-e: I I I . 700 a-70 1 C.
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D ar deja muzica propriu-zisă, ,.cântul şi melodiile" 69 ,
începe să cedeze p asul literelor (AGYOt7 0 , ypâ��a1:(7 1 );
copilul va trebui să înveţe să citească şi să scrie7 2 , apoi
va aborda studiul autorilor clasici, studiaţi fie integral 7 3 ,
fie în antologii 7 4 (este prima oară când istoria
menţionează acest recurs la "bucăţi alese", destinat unei
atât de faimoase cariere). P oeţilor, singurii studiaţi odi
nioară, Platon le adaugă autori în proză75 ; studiile lite
rare vor fi, bineînţeles, sancţionate prin concursuri sau
jocuri muzicale76 .
Care vor fi aceşti autori? Platon, se ştie, critică vio
lent poeţii consideraţi în timpul său cl asi ci, în primul
rând pe bătrânuJ Homer (dar critica sa mai atinge tragicii
şi, în general, rolul jucat de mituri în educaţia tradiţională
a copilului grec); fonnulată pentru prima oară în cărţile
II-III din Republica 77 , această critică este reluată apro
fundat în cartea a X-a78 şi va fi repetată în Legj79.
Caracterul ei p aradoxal nu poate ascunde cât de mult ţine
de esenţa însăşi a doctrinei platonice.
Ea condc.unnă poeţii pentru că miturile lor sunt min 
ciuni, oferin d o imagine înşel ătoare despre divinitate sau
despre eroi, nedemnă de perfecţiunea acestora. Arta lor,
făcută d in iluzie, este periculoasă. fiind contrară
Adevărului - acest adevăr căruia orice pedagogie trebuie
să-i fie subordonată - prin deturnarea spiritului finalităţii
sale: dobândirea c unoaşterii raţionale. Opunân d cu o
asemenea energie poezia şi filosofia RO , rupând cu cea
mai constantă tradiţie, care-l situa, cum am văzut, p e
Homer la baza întregi educaţii, Platon punea spiritul grec
în faţa unei opţiuni dificile: educaţi a trebuia să-şi
păstreze baza arti stică şi poetic ă, sau să devi nă
ştiinţifică? Problemă care nu a încetat să se pună,
începând cu Platon, c onştiinţei oricărui educator şi care
n-a fost niciodată soluţionată în mod definitiv : propriul
nostru învăţământ nu este el veşnic împărţit între reven
dicările opuse ale ,,literelor" şi "ştiinţelor" ?
Se ş1 ie că, în linii generale, civilizaţia antică nu a ra
tificat această condamnare a lui Homer şi n-a acceptat
69. Rep. IlI, 398 c. - 7 0. /d Il, 376 e. - 7 1 . Leg . VII, 809 b. - 7 2 .
8 1 0 b. - 73 . Id., 8 1 0 e. - 7 4 . Id. 8 1 1 a. - 7 5 . Id. R 0 9 b. - 76. Id.
VIII, 834 e-R35 b. - 77. 3 76 a- 3 9 2 b. 78. 595 a 6 08 b. - 79. VII, 8 10
c-8 1 1 b. - 80. Rep . X, 60 7 b.

Id.,
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soluţiile radicale propuse de Platon 8 1 : a supune textele
poetice unei severe cenzuri, a le epura, a le corecta, chiar
dacă pentru asta trebuia să le rescrii ! Propria operă a lui
Platon a dat mărturie contra lui: Dialogurile sale nu sunt
ele modelul însuşi al unei poezii magnifice, care nu
renunţă la nici unul dintre procedeele artei, care sfârşeşte
prin a se servi de mitul însuşi pentru a instila persuasi
unea printr-o incantaţie de tip magic? De acest lucru, fără
'Lndoială, Platon era primul care să fie conştient: "Noi, de
asemenea, suntem poeţi", exclamă el, aruncând tragicilor
o sfidare plină de cutezanţă 82 , şi, jumătate în glumă,
jumătate în serios, propune adoptarea chiar a textului
Legilor sale ca autor de explicat la şcoală 8 3 .
Dar asta nu e tot: fiecare pagină " din aceste Dialoguri
dovedeşte în mod izbitor cât de mult cultura personală a
lui Platon fusese hrănită şi ştiuse să profite din învăţarea
tradiţională a poeţilor; citarea lui Homer, a liricilor, a
tragicilor, invită spontan sub pana lui, serveşte la expri
marea gândirii sale profunde, pe care o susţine şi totodată
o ilustrează. Prin felul în care se foloseşte de ea, Platon
demonstrează, contra lui însu şi, fecunditatea acestei cul
turi literare şi profitul pe care-l poate trage din ea spiritul
lilosofic.
Nu trebuie, totuşi, să considerăm această critică o
vană butadă; dacă nu a fost suficientă pentru a- l alunga
pe Homer din cetate mai mult dec ât l-a alungat critica din
Emile pe bunul La Fontaine din şcolile noastre, ea a
intrat la rândul său În 1radiţia anticilor ca o problemă
pusă, o tentaţie, o sfidare, şi fiecare generaţie, fiecare literat,
a trebuit s-o reconsidere pe cont propriu.
Rol u l matematicii
Dar în �ODmXll Platon introduce, în mod destul de
neaşteptat 8 4 , un al treilea ordin de studii, sau cel puţin îi
dezvoltă rolul în asemenea proporţii, încât întregul edifi
ciu al educaţiei se reînnoieşte: este vorba de matematică.

8 1.

386 c : 387 b: Leg. V II, 801 d-8 02 b: ef. VIII, 829 d-e
8 1 7 b. - 8 3 . Id., FI I l c-e.- 84. Rep " V II, 5 2 1 c sq.; Leg.

Id. III,
-- 82. Id. V II,
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Matematic a nu mai reprezintă pentru el, precum pentru
înaintaşii săi (Hippias, de exemplu), un subiect rezervat
treptei superioare de înv ăţământ; ea trebuie să-şi
găsească locul la toate nivelurile, începând cu cel elementar.
Desigur, încă de la crearea ei, şcoala primară nu s-a
putut dispensa de un studiu elementar al numerelor: a
număra unu, doi, trei . . . 85 , a învăţat seria numerelor întregi
şi probabil şi fracţiunile duodecimale folos ite de
metrologia greacă, ţinea de ucenicia însăşi a limbii şi a
vieţii. Dar Platon merge mult mai departe: studiului pro
priu-zis al numerelor, obiect propriu - în ochii grecilor aritmeticii, el îi adaugă AOytCi'tlK1l 86 , practica exerciţiilor
de calcul (AOYlCiIlOt), integrate unor probleme concrete
împrumutate din viaţă, din meserii - echivalentul, se
poate presupune ( 1 5), al problemelor "de beneficiu" la
care-i punem pe copiii noştri să trudească. În paralel,
Platon face loc, în geometrie, aplicaţiilor numerice sim
ple (măsuri de lungimi, suprafeţe, volume 87 ) şi, în
materie de astronomie, unui minimum de cunostinte
care
.
să le implice pe cele privitoare la calendar 88 .
Suntem, aici, în faţa unei inovaţii de o imensă
importanţă pedagogică. Este vorba, dup ă cum ne asigură
Platon 8 9, de o imitare a uzajelor egiptene (pe care pro
babil că le- a cunoscut efectiv, dac ă nu direct, cel puţin
prin intennediul elevului său, Eudoxos din Knidos, care
făcuse o călătorie de studii în Egipt90 ); astfel de pro
bleme figurau într-adevăr în programul şcolilor de scribi,
lucru pe care descoperirea papirusurilor matematice ne-a
dat posibilitatea să-I verificăm ( 1 6).
Aş adar, toţi copiii trebuie să fac ă matematică, cel
puţin la acest nivel elementar. Ea va fi introdusă încă de
la început 91 , păstrând exerciţiilor puterea de atracţie a
unui joc 92 ; exerciţii ce vor avea ca finalitate imediată
aplicarea la viaţa practică, la arta militară 93 , la comerţ94 ,
la agricultură sau navigaţie9 5 . Nu este pennis nimănui să
,

85 Rep . V I l , 522 �. 86. Id., 5 22 c: 52 5 u: Leg. VII, 809 e: 8 1 7
87. ld 8 1 8 e: 8 1 lJ (.:-d. 88. Id. 80 9 c-d. - 89. Id. VII, 8 1 9 b-c.
90. D. L., V III, 87 . - 9 1 . Rep . VII, 53 6 d. - 92 . Id. 5 37 a: eL Leg. VII,
8 1 lJ b. · 9 3 . Rep . VII, 522 c-e: 5 25 b: 526 d. 9 4. CL Id. 5 2 5 c . 95 .
Id. 52 7 d.
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ignore acest mwunum, cel puţin dacă vrea să meri te
numele de om% şi nu de purcel pus la îngrăşatn.
Dar - si acest lucru este esential acum - rolul mate·
maticii mi se limitează la un ' asemenea echipament
tehnic : aceste prime exerciţii, practice cum sunt, posedă
deja o virtute fonnatoare mai profundă98 . Preluând �i
uezvoltând moştenirea lui Hippias, Platon proclamă emi
nenta virtute educativă a matematicii: nici un alt obiect
de studiu, afinnă e19 9 , nu posedă o virtute comparabilă;
matematica serveşte la trezirea spiritului, îl face să capete
supleţe, memorie, vioiciune.
Toţi găsesc în ea un câ�tig: aceste exerciţii de calcul
aplicat pun în lumină spiritele bine dotate, care - şi dez
voltă astfel promptitudinea naturală de a pătrunde în
orice fel de studii; iar spiritele la început greoaie, mai
lente, se trezesc în cele din urmă din sonmolentă, ame
liorându-se şi devenind mai prompte în a învăţa, ' cum nu
erau de la natură l OO . Remarcă originală şi profundă; spre
deosebire de multi dintre succesorii săi (antici si mo
demi), p entru care numai literatura are o valoare � niver
sală, matematica fiind rezervată fericitilor care. " având
înclin aţie" , p o t "să muşte din ea" . P laton d �clară că
această ştiinţă se adresează tuturor, căc i ea nu supune la
efort decât ratiunea, facultate comună tuturor oamenilor.
Cel puţin i a acest nivel elementar, pentru că numai un
mic număr de spirite de elită vor putea duce studiul
matematicii până la capăt 10 1 , mic ă echip ă ce va trebui să
fie selecţionată cu grijă1 0 2 : să subliniem apariţia, în isto
ria pedagogiei, a acestei noţiuni de selecţie, care va
rămâne la baza sistemului nostTu de examene si con
cursuri. În gândirea lui Platon, chiar matematica este cea
care va servi ca piatră de încercare pentru "naturile cele
mai bune'' l 0 3 , spiritele apte să devină într-o zi demne de
filosofie 10 4 : ele îsi vor dezvălui aici usurinta de a învăta,
p uterea de pătrun dere, memori a, cap acitatea de efort
sustinut, care nu se lasă descurajată de ariditatea acestor
stu d ii dificile 105 . Selectând � iitorii filosofi , ele îi
fonnează în acelaşi timp, pregătindu-i pentru viitoarele
lor activităţi: elementul esenţial al "educaţiei lor prepara
torii" (rcpolocnDElu) îl constituie matematic a 1 06 .
96. Id. 522 c. -· 97. Leg. VII, 8 1 9 d. 9 R. Id. 8 18 c. - 99 . Id. V, 747
-·1 00. Rep. VII, 526 b. 101 . Leg. VII, 8 1 8 a. 102. Rep. VII, 503 e. -50 4a: 535 a. 1 03 . ld 5 26 c. - - 104. Id. 50 3 e-5 0 4 a. lO 5. Id. 5 35 c-d.
106. Id. 536 d.
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De aici, programul şi spiritul bine definit după care
studiul ei se cere condus; să ne amintim că cea de a Vll-a
carte a Republicii, consacrată acestei ştiinţe, se deschide
prin mitul Cavemei 107 ; matematica este instrumentul
principal al "conversiunii" sut1etului, al acestei redresări
interioare prin care el se trezeşte la adevărata lumină şi
devine capabil să contemple nu "umbrele obiectelor
reale", ca până atunci, ci "realitatea însăşi" 1 08 .
Pentru a obţine un asemenea rezultat, este important
ca studiul matematicii să fie astfel orientat încât să
antreneze spiritul spre detaşarea de sensibil, spre con
ceperea şi gândirea Inteligibilului, singura realitatea ade
vărată, singurul adevăr absolut. Foarte devreme, această
orientare filosofică trebuie să pătrundă în învăţământ:
Piaton 10 9 nu vrea ca problemele elementare de calcul să
se oprească la aplicaţii utile (vânzare, cumpărare etc), ci,
precum, dacă e să-I credem, j ocurile educative ale egipte
nilorll O , ele trebuie să se îndrepte spre un grad superior de
abstractizare: noţiuni de par şi impar, de proporţio
nalitate. "Logistica" nu trebuie să fie decât o introducere
la "aritmetica" propriu-zisă, ştiinţa teoretică a numărului,
iar aceasta, la rândul ei, trebuie să sfârşească într-o con
ştientizare a realităţii inteligibile. Platon ne dă un remar
cabil exemplu al unei astfel de pedagogii : el pleacă de la
consi derarea unor lucruri elementare (primele trei
numere) şi de aici urcă la consideraţii asupra noţiunilor
abstracte de unităţi şi mărimi, apte în fapt "să faciliteze
sufletului trecerea de la lumea devenirii la cea a ade
vărului si a esentei" 1 1 1 .
Prog�amul v � fi, c a ş i l a Hippias, acela, în întregime
tradiţional, al Q ua drivium-ului pythagoreic : aritme
tică 1 1 2 , geometrie 1 l 3 , astronomie1 l 4 , acustic ăl 15 ; Platon,
preocupat să integreze înv ăţământului rezulatele celor
mai recente cuceriri ale ştiinţei , îl completează pur şi
simplu, adăugând geometriei plane geometria în spaţiu,
care abia fusese creată de m arele matematician
Theaitetos, şi la progresul căreia Academia, prin per
soana lui Eudoxos, va colabora într-adevăr activ. Dar
1 07. Id. 5 14 a sq. 1 08. Id. 52 1 c: 53 2 b-(;, 1 0 \}. Id. 525 c-d. 1 1 0. Leg. VII, 8 1 1 b-c. 1 1 1 Rep. VII, 5 25 C. 1 1 2. Id. 52 1 c sq. -1 1 3. Id. 526 c sq. 1 1 4 . ld. 5 27 c sq. 1 1 5 . Id. 53 0 d.
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ce-l intereseaza mult mai mult este purilicarea
collcepţiei pe care se cuvine s-o avem despre aceste
'>I iinţe : ele trebuie să elimine orice reziduu al experienţei
scnsibile, să devină pur raţionale, a� spune chiar apri
oretice.
Să luăm, de exemplu, cazul astronomiei ( 1 7): ea tre
huie să fie o ştiinţă matematică, nu una bazată pe
observaţie. Pentru Platon , cerul înstelat. în splen doarea şi
1'0gularitatea mişc ărilor sale ordonate, nu este mai mult
decât o imagine sensibilă; cerul reprezintă pentru veri
labilul astronom acelaşi lucru pe care o figură geome
l rica, fie ea desenată cu cea mai mare rigoare aparentă de
;lrtistul cel mai iscusit, îl reprezintă pentru veritabilul
geometru: ceva perfect in util, întrucât el operează în
abstract, asupra figurii inteligibile 1 1 6 . Astronomia pla
lonic[l este o combinatie de miscări circulare si unifonne,
care pretinde nu pu � şi sim p lu, cum interPretează în
manieră încă prea empiridl Simplicius 1 17 , "să salveze
aparenţele" (adică să dea seama de fenomenele obser
vate), ci chiar să regăseasc:i înseşi calculele de care s-a
servit Demiurgul pentTu a org aniza universul.
Transgresând preocup ările utilitare, Platon încredin
ţează matematicii un rol în primul rând propedeutic: ea
trebuie nu să încarce memoria cu cunostinte utile, ci să
fonneze "un cap bine făcuf'(să precizăIn : u� spirit capa
hil să primească adevăru l inteligibil, în sensul în care
geometria vorbeşte de un arc capabil de un unghi dat).
Nu e nevoie să mai insistăm asupra importanţei istorice a
acestei doctrine. ce marchează o dată crucială în istoria
pedagogiei: Platon introduce aici nu mai puţin decât
noţiunea ideală şi programul ştiinţi tic a ceea ce trebuie să
Ilumim un învătăInânt
secundar.
'
El se opune conştient optimismului naiv sau interesat
al predecesorilor săi, sofiştii, care, siguri pe ei,
deschideau "primului venit" (6 "t'\Y'Ă c:Dv) 1 1 8 accesul spre
cea mai înaltă cultură, fără să ţină semna de aptitudinile,
nici de fonnaţia preliminară a acestuia; eşecul unor astfel
de tentatie, eşec de care Pl aton se plânge că a sfârşit prin
a se răsfrâge asupra filosofiei J 1 9, le dovedeşte îndeajuns
eroarea. Candidaţii la filosofie trebuie testaţi şi în acelaşi
l'cea

d

.

.

1 1 6. Id. 529 d-e. - 1 1 7 . Coei. II, 12, 44 8: 49 3. - 1 1 8. Rep . V II, 539
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ti mp pregătiţi; Platon, primul, postulează şi justifică
acea stă exigenţă, care se va im p une de acum înainte edu
catorului. Ceea ce va rămâne carac teristi c propri ei sale
scheme de studii este locul eminent rezerv at matematicii;
nu pentru c ă el ar ne s o c oti ap ort ul propedeutic al
educ aţiei literare, artistice şi fi zic e, am văzllt-o deja: ele
îşi au rolul lor, imprimân d întregii person ali tăţi o anume
annonie, o anume euritmie, dar acest rol nu se c ompară
în fecun di tate cu cel al ştiinţelor ex acte , prim u l tip acce
sibil de cun oastere veritabilă, initiere directă în înalta
cultură filosofi� ă, axată, după cu� ştim, pe cercetarea
Adevărului raţional .
Ciclul studi ilor filosofice

Datorită interesului istoric prezentat de acest program,
este i mp ort ant să precizăm care sunt, cronologic vorbind,
diferitele et ape ale acestui cursus de studii i mp u s de
Pl aton viitorului filosof (1 8). Succedând " gră din iţei de
copii" (de la trei la şase ani împ liniţi) şi ş c oli i "primare"
(de la şase la zece an i ) , aceste studii "secundare" ocup ă
perioada dintre zece şi şaptesprezece sau optsprezece ani.
Luând lucrurile ad litteram. s-ar părea că Plat on le
v re a divizate în trei cicluri de câte trei ani: de la zece la
treisprezece, stu d ii literare; de la treisprezece la şais
prezece, stu di i muzicale; matematica, la sfârşit: sol uţie
pe care mulţi profesori modemi de ştiinţe n - ar g ăsi - o
deloc rea! Dar poate că este v orba mai curând de o domi
nantă: la fel cu m gimn astic a nu încetează să fie practic ată
din cop i lărie până la vârsta adultă, studi ul matematicii,
început în şc oaJ a primară, trebuie desigur să contin ue
fără întrerupere. chiar dacă la sfârşit capătă un loc pre
pon derent în folosirea timpului de către acea minoritate
de elevi str ăluciţ i , recunoscuţi ca fiind apţi pentru aşa
ceva.
La şaptesprezece sau optsprezece ani , s tudiile p ro
priu- zi s intelectu ale se în trerup pentru doi sau trei an i .
con sacraţ i " serv i c i ului oblig at ori u de gimn astică" 1 20 ,
aluzie certă la practica c ontempor ană a efebiei, care, la
Athena de exemplu, impunea tinerilor cetăţeni doi ani de
1 20. Id. 537 b.
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serviciu militar. "În această perioadă, ne spune Platon 1 2 1 ,
le este imposibil să facă orice altceva; oboseala şi som

Ilul se opun oricărui studiu". Punct de vedere pertinent,
pe care, în ce mă priveşte, îl dedic anumitor apologeţi ai
educ aţiei fizice, prea grăbiţi să invoce patronajul marelui
lil osof! Educaţia, fără îndoială, nu se întrerupe niciodată:
serviciul militar, proba războiului, veşnic prezent în ori
zontul cetăţii greceşti, pennit să fie duse foarte depaI1e
[onnarea şi p unerea la încercare a caracterului .
Preocupat, ca toţi educatorii antici, să sublinieze rolul
elementelor morale, Platon face ca aceste experienţe să
fie luate în consideraţie în selecţia la care supune grupul
deja restrâns al aspiranţilor săi la filosofie, când demobi
lizarea îi face, la douăzeci de ani împliniţi, disponibili
pentru studiile superioarel 22 .
Este momentul în c are începe cu adevărat
învăţământul superior. Dar nu poate fi vorba de a
pătrunde necondiţionat în filosofia propriu-zisă; timp de
încă zece ani continuă studiul stiintelor, de data aceasta
la un nivel superior: printr-o viziune de ansamblu 1 23 , o
coordonare 124 , o combinare a aporturilor fiecăreia, spi
ritul se va obişnui puţin câte puţin să identifice unitatea
presupusă de raporturile lor mutuale, natura realităţii
fundamentale care este obiectul lor comun.
Abia la treizeci de ani, la capătul acestui ciclu de
matematici transcendente, şi după o ultimă selecţie, va
putea fi în sfârşit abordată metoda propriu-zis filosofIcă,
di alectica, ce va permite, prin renunţarea la folosirea
simţurilor, atin �erea adevărului Fiinţei. Şi, chiar şi atunci,
câte precauţii ! In zadar aceste spirite vor fi devenit şi se
vor fi dovedit " echilibrate şi fenne" (KOCi}L10LX; KCXt
O"-rCXCil}LOUC;) 1 25 ; ele nu vor fi decât treptat iniţiate în
mânuirea artei fecun de, des1gur, dar periculoase, a
di alecticii. Vor fi necesari înc ă\.cinci ani de eforturi pen
tru a le pune pe deplin în poses�acestui instrument, sin
f!urul care conduce la adevărul total 1 26 ; si aici, însă,
Ii1tervine grija de a proteja adevărata filos ofie de acci
dentele pe care imprudenţa sofistică le provocase.
Acesta este lungul cursus de studii prevăzut de
Platon. Şi, nici atun ci, cultura proprie filosofului nu este
1 21 .
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încă desăvârşită; timp de cincisprezece ani, el se va
amesteca în viaţa activă a cetăţii, pentru a câştiga acolo
un supliment de experienţă şi pentru a- şi duce la
perfecţiune, prin lupta contra tentaţiilor, formarea
morală. Abia la cinc izeci de ani, cei care v or fi
supravieţuit şi vor fi sunnontat toate aceste probe vor
atinge, în sfârşit, scopul final: contemplarea Binelui în
sine ("E nevoie de cincizeci de ani pentru a forma un
om.. . " ) 12 7 .
Se poate înţelege de ce Platon, pentru a-şi caracteriza
metoda pedagogică, foloseşte cu atâta plăcere tennenii
de "mare ciclu" , "vast circuif' 128 , jlcxKpă (s au
jlCXKp6'tEpCX) 1tEptOOOC; ( 19). Cultura, cum spunem noi
(cuvântul, dacă nu metafora1 29 , este latin şi nu elen)
înseamnă cu totul altceva decât "grădinile lui Adonis",
care înfloresc în opt zile şi se ofilesc tOL atât de
repede J 3 O ; ea este, ca şi arta adevăratului ţăran, o muncă
serioasă, cerând arături adânci, alegere de seminţe, trudă
continuă şi ardentă. Ne aflăm aici în faţa uneia dintre
exigenţele esenţiale ale platonismului; la distanţă de opt
secole, când Sf. Augustinus va trasa pe contul său, în De
Ordine , o schemă p aralelă a culturii filosofice, va redesco
peri şi acelaşi program (matematică şi dialectică), şi aceea.5i
exigenţă: aut ordine il/o eruditionis, aut nullo modo ("sau
unnezi acest lung itinerar, sau renunţi la tot") 1 3 1 .
Măreţia şi solitudi nea filosofului

Era, lotuşi, ceva cam înfricoşător şi, într-un anume sens,
absurd. Un astfel de program părea o sfidare la adresa
spiritului practic al atenienilor, pe care prop aganda
sofiştilor nu-i convertise cu totul în a accepta necesitatea
unei tehnici înalte în materie de muncă intelectuală; acel
Perickles al lui Tucidide nu riscă să-i elogieze public pe
cetăţenii Athenei pentru înclinaţia lor spre cultivarea
spiritului, decât adăugând imediat: "dar fără a merge
535
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până la exces", pân ă la acel rafinament al culturii în care
înţelepciunea tradiţională vede "moliciune" , acel neli
niştitor simptom al decadenţei: <ptAOCjQ<pOU�EV «VE'\)
�aAald,ro; 1 3 2.

Pentru că, în definitiv, problema pusă gândirii peda
gogice de societatea secolului al IV-lea era: cum să educi
membrii acestei societăţi. Planul atât de ambiţios, atât de
exigent al lui Platon lasă fără soluţie această problemă
concretă; el nu are alt obiect decât selecţionarea şi for
marea unei mici echipe de guvemanţi-filosofi, apţi să ia
în mâinile lor, pentru binele statului, frâiele guvernării.
Dar, în privinţa posibilităţii unei efective preluări a pu
terii, Platon însuşi nu-şi făcea deloc iluzii: ea necesita o
fericită îmbinare de spirit şi putere, pe care el, primul, o
considera atât de improbahilă, încât îi apărea ca fiind
cvasimiraculoas ă (20) .
Dacă, după cum se admite în general, Republica a
fost terminată prin anul 375, adică înainte de cele două
călătorii în Sicilia şi de eşecul definitiv al tentativelor
maestrului de a instaura filosofia pe tronul Syracusei,
înseamnă că, încă înainte de acea$tă supremă înfrângere,
Platon prevăzuse, ca şi când l-a} fi construit a priori,
eşecul neces ar al filosofiei. ReJt{ând, de data aceasta pe
cont propriu, sarcasmele lui Kallikles (în Gorgias133), el
ne dezvăluie ace] mare suflet, prea pur, aruncat fără
apărare într-o lume dedată injustiţiei, prea coruptă pentru
a-i acorda încredere. Această lume este sigură că va pieri
fără folos, dacă va găsi de cuviinţă să dorească refor
marea statului; astfel încât, filosoful va renunţa la această
ambiţie inutilă şi, repliindu-se asupra lui însuşi, se va
îndrepta "spre cetatea interioară pe care o poartă în sine"
(rrpOC; 'tllV EV am4> 1tOAt'tElav) 1 3 4 , admirabil şi profund
cuvânt, ultimul cuv ânt (dac ă există vreodată un ultim
cuvânt), amar şi resemnat. al marii înţelepciuni plato
nice.
Pe când scri a G o rgias el poate că nu ajunsese încă
acolo, poate că nu renunţase încă la voinţa de putere ce-i
animase ambiţiile de tinereţe (nu există oare o anume
complezenţă în portretul atât de impetuos, atât de viu, pe
,
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care i-l trasează lui Kallikles al său, acest p olitician
amoral, dar eficace?). Acum, pasul a fost făcut: el ştie că
filosoful, esenţialmente condus de idealul său de
perfecţiune interioară, este dinainte învins. El va fi întot
deauna un ratat printre o ameni: străin de viaţa p olitică şi
mondenă, cu gândirea absorbită de obiectul său sublim,
el va face figură de netot, precum Thales c ăzând în fân
tână în timp ce observa aştrii, de neputincios; şi totuşi,
singur el este liber 1 3 5
Platon, acum, vede clar în el însuşi: învăţământul său
vizează formarea unui om sau, cel mult, a unui mic grup
de oameni reuniti în scoală, constituind o sectă închisă, o
'
mică insulă cult�raIă sănătoasă în mijlocul unei societăti
degradate. Înţeleptul, căci platonismul sfârşeşte de a
într-o înţelepciune de tip personalist, îşi v a petrece viaţa
"ocupându-se de problemele sale specifice" ('ta a-\:ywu
7tp<X't'tcov) 1 36 . Astfel, gândirea platonică, impulsionată la
început de dorinţa de a restaura etica totalitară a cetăţii
antice, ajunge, în ultimă analiză, să transgreseze definitiv
cadrul acesteia şi să construiască fundamentul pentru
ceea ce va însemna cultura personală a fil osofului cl asic.
...

f
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MAEŞTRII TRADIŢIEI CLASICE :
2. ISOKRATES

A�adar, filosoful se închide, în unnărirea idealului său de
perfectiune interioară, într-o eroic ă solitudine. Ce se
1' lltâmp lă, în acest timp, cu cetatea reală? Trebuie ea
ahan donată unor păstori nepricepuţi ? Platonismul,
!intind prea sus, lăsa problema fără dezlegare. Este, cel
puţin, ceea ce crede Isokrates, al cărui învăţământ îşi fi
xează un obiectiv de interes imediat şi, într-un anume
sens, foalte terre-a-terre: a forma elita intelectuală de
eare are nevoie, hie et lZ unc, Grecia timpului său ( 1 ).
A -i studia unul după altul p Platon şi Isokrates con
duce, în mod inevitabil, la _0/ pune pe acesta din unnă
într-o postură nefavorabilă şi a-l sacrifica, mai mult sau
mai puţin, strălucitului său rival (2). Din orice p unct de
vedere ar fi privit: capacitate de seducţie, forţă de
iradiere a persona1ităţii, bogăţie temperamentală, profun
zime a gândirii, artă chiar, Isokrates n-ar puea fi pus pe
acela�i plan cu Platon ; opera sa ar părea plată şi mono
tonă, autoritatea sa - superificială sau plicticoasă. Dar
istoricul pedagogiei, istoricul pur şi simplu, trebuie să
reacţioneze împotriva dispreţului filosofului şi al litera
tului (c ititorul va înţelege foarte bine că pledez aici din
datorie profesională şi împotriva propriei mele
preferinţe).
Desigur, de la Cicero 1 până în zilele noastre (Bumet,
Barker, Drerup, Burk, G. Mathieu etc), lui Isokrates nu
i-au lipsit apologeţii. 1 s-a decernat fără rezerv'e titlul de
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l. De Or. II, 94.

1 35

"părinte al umanismului" (3), ceea ce, după opinia mea,
este totuşi exagerat; căci e legitim să dorim o definiţie
mai profundă şi mai cuprinzătoare a umanismului,
exprimând ceva mai puţin academic şi mai puţin didac
tic, mai viguros şi mai exigent decât acest atticism deli
cat, înflorit, dar cam lipsit de vlagă. Este cert cel puţin, şi
în asta stă deja un frumos titlu de glorie, că Isokrates a
fost maestrul prin excelenţă al acelei culturi oratorice, al
acelei educaţii literare ce se va impune, ca o caracteris
tică dominantă, traditiei clasice, în ciuda tensiunii di alec
tice pe care o cree � ă, în sânul acestei tradiţii însăşi.
prezenţa permanentă a opţiunii deschise de critica
filosofică. Luând lucrurile în mare, Isokrates, si nu
Platon, este cel care a fost educatorul Greciei secol �lui al
IV-lea şi, după ea, al lumii hellenistice, apoi al celei
romane. Isokrates este cel din care au ieşit, "ca dintr-un
cal troian" 2 , acei nenumăraţi pedagogi şi acei literaţi
animaţi de un nobil idealism, moralişti ingenui, i ubitori
de fraze frumoase, curgătoare şi volubile, cărora antichi
tatea clasică le datorează atât prin calităti" cât si prin
defecte , esentialul traditiei sale culturale.
Si nu nu �ai antichit atea. Cum am sugerat în primel e
pagIni ale acestei cărţi, î n măsura î n care cele trei
Renaşteri au preluat mo�tenjrea clasicismului. in măsura
în care această tradiţie s-a prelungit în propriile noastre
metode pedagogice, Isokrates, mai mull decât oricine
altcineva, este cel ce deţine onoarea şi responsabilitatea
de a fi inspirat educatia cu dominantă literar�\ a traditiei
noastre occidentale. În fapt, nu este n imeni printre noi
care, pe măsură ce recompune figura bătrânului pedagog
atenian, să n-o vadă profilându-se în filigran pe cea a
unuia sau altuia dintre foştii noştri profesori de colegiu,
cărora le datorăm atât de mult, uneori esentialul a ceea ce
suntem, şi cărora le păstrăm o amintire plină de emoţie,
chiar dacă uneori nuantată de ironie.
Aici se al1ă adevărata măretie a lui lsokrates. Acest
rol istoric este prea important p entru a nu face inutilă dis
cutarea limitelor şi a slăbiciunilor sale. Încă o dată, nu se
pune problema de a face din el, pe plan spiritual, egalul
lui Pl aton. El nu este un filosof. Să nu-i reproşăm, totu�i,
faptul de a fi revendicat cu atâta constanţă �i străşn icie
tennenii şi titlul de <p\.AocrOqllU, ql\.AocrO<pcL\' (4): era drep,

2.

elc., ihid.
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tul său strict: în gura oricărui atenian din secolul al V-lea,
cum am văzut de exemplu la Tucidide3, aceste cuvinte
evocau, în accepţie foarte generală, noţiunile de activi
tate intelectuală, dezinteresală, de cultură; Isocrates se
putea indigna văzându-1 pe Platon că atrage spre el, spe
ci alizân du-l, acest frumos nume de "prieten al
înţelepciunii". Este adevărat că el nu are nimic dintr-un
filosof, în sensul în care, de la Platon încoace, luăm acest
cuvânt.
El nu este un "erou al gândirii"; tradiţ.ia transmite că
atenienij au pus să i se sculpteze pe monnânt o sirenă
simbolică, onorând astfel "perfecţiunea culturii sale"
(Eu)..louma)4 : omagiu meritat, dar care rămâne mult prea
departe de eroizarea propriu-zisă, de cultul cvasidivin
închinat lui P laton de către discipolii săi fanatici. Viaţa,
opera lui Isokrates, se desfăşoară pe un p lan mult mai
modest. decât splendida dramă platonică: el rămâne mult
mai aproape de intelectualul atenian mediu, de omul de
mijloc.
Cariera l u i Isokrates

�
I

Isokrates a fost esenţial ne te un profesor de elocinţă: a
predat aproape cincizec' şi cinci de ani (393 - 3 38).
Inainte de a aborda ac astă carieră, el o exercitase, de
prin anii 403 -402 până în 39 1 -390, pe cea de "logograf',
redactând la comandă discursuri judiciare; activitate
dublată, începând din 3 8 0, de cea de scriitor, de publicist,
de om politi c .
E necesar s ă subliniem în trecere semnific aţia istorică
a acestei activităţi: dezvoltând un gen iniţiat de primii
sofişli, Isokrates a fost adev ăratul creator al "discursului
de aparat"; odată cu el , acest 'A6"{or; E1tlOELK'tlK6r;
încetează să mai fie în primul rând un simplu instrument
de reclamă, un eşantion-tip de elocinţă, devenind un
instrument de acţiune, mai ales politică, un mij loc , pen
tru gânditor, de a-�i pune în circulaţie i deile şi de a
acţiona. prin ele, asupra contemporanilor săi. Începând
cu Isokratcs, acest gen de conferinţă publică dobândeşte
3. II,
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importanţa decisivă pe care o va menţine în cultura hel
lenistică şi în cea romană, şi care va avea atâta influenţă
asupra orientării studiilor. Rolul de iniţiator jucat de
lsokrates se va extinde până la nivelul detaliilor: al său
Euagoras, elogiu funehru al regelui Cyprului (t prin
365), tată al elevului şi prietenului său, Nikokles, este
primul exemplu cunoscut de elogiu în proză al unui per
sonaj real; Isokrates, care nu ezită să pozeze în rival al lui
Pin dar5 , a vrut să transpună în proză un gen până atunci
rezervat poeţilor lirici. El a fost, foarte curând, imitat cu
entuziasm, astfel încât elogiul va deveni unul dintre
genurile literare în mare vogă în epoca hellenistică şi ca
unnare va ocupa în învăţământ un loc privilegiat.
De fapt, din cauza unei inaptitudini, Isokrates nu şi-a
rostit niciodată efectiv discursurile-c onferinţe; le-a pu
blicat. Erau opere de artă îndelung elaborate (şi, foarte
adesea, "li se simte parfumul" !): se spune că i-au trebuit
zece sau cincisprezece ani pentru comp unerea
Panegiricullii (5 ). Dar ele sunt totdeauna prezentate sub
fonnă de adevărate discursuri; chiar şi cân d este vorba de
o pledoarie în întregime fictivă, ca cea din Despre
schimb, Isokrates simulează interpelarea grefierului 6 ,
face aluzie la apa din clepsidră, care măsura timpul de
vorbit 7 etc. Prin asta, el a contribui1 la transpunerea artei
oratorice pe planul literaturii artistice şi, pe de allă parte,
la a-i conserva acesteia din uDnă acel caracter oral, care,
favorizat de obiceiul lecturii cu glas tare, va rămâne una
dintre trăsăturile dominante ale literaturii antice.
Cât despre învăţământul propriu-zis, el va man ifesta
întotdeauna o acută grij ă pentru eficacitatea practică;
după cum singur explid1 8 . Isokrates fonna fie profesori
ca el (nu se află aici una dintre trăsăturile pennanente ale
tradiţiei noastre clasice ? înv{lţământul din clasele noastre
de literatură îşi selecţionează cei mai buni subiecţi, pen
trru a-i readuce în calitate de profesori), fie tehnicieni ai
discuţiei (aycov lcnal ), fie în sfârşit, şi mai ales, oameni
cultivaţi, apţi să ju dece bine şi să participe cu îndrăzneală
la conversaţiile din viaţa mondenă: el se adresa, după
cum se vede, chiar atenienilor de mijloc cultivaţi.
5. ISOC., Ant. 1 66.

- 6 . Allt. 29.

-

7 . Id. 320.

- 8. Id. 204.
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Profesionişti sau simpli particulari, toţi elevii lui
Isokrates sunt, mai presus de orice, antrenaţi în a vorbi
bine. Dacă educaţia platonică era fondată, în ultimă ana
liză, pe noţiunea de Adevăr, cea a lui Isokrates se înte
meiază pe exaltarea virtuţilor cuvântului; să spunem mai
degrabă al Logos-ului, căci consider într-adevăr că, pen
tru el, cuvântul este deja un Cuvânt. Să recitim irrmul
către 'A6yos inserat în al său Nikokles9 şi reprodus literal,
cu vreo cincisprezece ani mai târziu (3 5 3 ) , în
AntidosislO : cuvântul este ceea ce distinge omul de ani
mal, el este condiţia oricărui progres, fie că e vorba de
legi, de arte sau de invenţii tehnice; cuvântul oferă omu
lui mijlocul de a pune în act justiţia, de a exprima gloria,
de a promova civilizaţia şi cultura. Isokrates sistematiza
astfel, justifica, legitima în faţa conştiinţei morale acest
gust al elocinţei care c ăpătase la Athena locul
excepţional pe care l-am amintit: ea domina tiranic viaţa
politică şi viaţa judiciară şi iată că imperiul ei sfârşea,
chiar datorită lui Isokrates, prin a anexa viaţa literară. De
acum înainte întreaga cultură, întreaga educaţie a omului
antic se vor îndrepta (încă o dată, în măsura în care vor
surmonta obiecţia filosofului) spre acest unic ideal, ide
alul oratorului, acela de l"a vorbi bine" (ro EU 'AEYE�V).
Era, să ne amintim, :şi idealul marilor sofişti. Intr-o
primă aproximaţie, e fdarte adevărat că Isokrates, care
le-a fost elev, apare A1rept continuatorul lor. Tradiţia,
influentată fără îndoială de Phaidros al lui Platon 1 1 , a
vrut c � el să fi fost şi discipol al lui Socrate1 2 , dar
înclinăm să credem că trebuie să-I fi cunoscut doar in di
rect, pe cale livrescă, chiar dacă exemplul acestuia, la
care a meditat din ce în ce mai mult, a sfârşit prin a
exercita asupra gândirii sale o influenţă ce nu poate fi
minimalizată (6). Adevăraţi i săi maeştri au fost sofiştii
Prodikos şi, mai ales, Gorgias 1 3 , pe care Isokrates se du
sese să-I întâlnească în Thessalia, şi alături de care a
petrecut, departe de Athena, teribilii ani de la 4 1 5 - 4 1 0
până la 403 (7). încă o dată, ar fi fără îndoială prea sim
plu să rămânem la această filiaţie: Isokrates nu se dă
înapoi de la a critica "nihilismul filosofic" al maestrului
9. 5-9.

-
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1 3 . [PLUT.] , lsoc . 836 E; DH. , lsoc. l.
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SăU1 4 ; de altfel, vom analiza mai departe redresarea care
i-a orientat în final, în cu totul alt sens, pedagogia şi
învăţământul . Dar, la un nivel destul de general, se poate
susţine că Isokrates, tehnic vorbind, a continuat sofistica.
La fel ca micii socratici, el este un educator profe
sionist: deschide o şcoală la Athena, sau mai bine zis la
periferia ei, foarte aproape de gymnasion-ul Lyceului,
unde se va instala mai târziu AristoteP 5 (8), şcoală
deschisă clientelei, neavând nimic din caracterul de sectă
închisă al Academiei 1 6; şcoală cu plată 1 7: se negocia
preţul, ca şi la sofişti, pentru un ciclu complet de studii,
desfăşurat pe o perioadă de trei sau p atru ani 18. Tariful
este de o mie de drachmel9; preţurile, se ştie, au scăzut
mult începând cu Protagoras şi rămân ameninţate de
concurenţă20 , ceea ce nu-l va împiedica pe Isokrates să
facă avere, ajutat - e drept - de magnificele cadouri cu
care-l copleşeau unii sau altii dintre elevii săi (Timotheos,
de exemp lu, sau Nikokles 2 1 ). El pi erde, în 356, un pro
ces în materie de "schimb de bunuri"22 , fapt care
dovedeşte că a fost recunoscut de tribunal ca numărân
du-se printre cei o mie două sute de cetăţeni, cei mai
bogaţi din Athena, cărora le incumba, în tennenii legii lui
Peri an dros, însărcinarea de trierarhi. Se poate constata,
de aici, ce succes avea scoala sa (i se atribuie o sută de
elevi 23 ), succes care, bineînţeles, îi hrănea vanitatea: e de
ajuns să-I auzi vorbind despre aceşt.i elevi, originari din
toate colţurile lumii greceşti, din Sici lia până la Pontul
Euxin, îmbulzindu-se, cu mari cheltuieli şi mari eforturi,
să-i audieze lecţiile la Athena24 .
Învăţăm ântul secundar

Învăţământul lui Isokrates era un fel de învăţământ
superior, care venea să încoroneze, la sfârşitul
adolescenţei, un ciclu de studii pregătitoare, la care dis1 4. Ifel. 3: Ant. 2 68. -- 1 5. V lsoc. 1 1 6- 1 1 7 . - 1 6 . lS0C., Allt. 1 93 .
[PLUT. j , lsoc. 837 E : V /soc. 40-4 1 . -- 18. ISOC., A n ( . 8 7 19.[PLUT.J, lsoc. 8 3 7 E; V Isoc. 43.
20. lS0C., Sopl!. 3. - 21 .
lPLUT.J, lsoc. 838 A. - 22. ISOC.. Ant. 5. 23. [PLUT. J . !soc. 837 c:
DH. lsoc. 1. -- 2 4 . lSOC., Am. 224 -226.

-

17

-

-

1 40

cursurile maestrului, presupunându-Ie cunoscute şi de la
sine înţelese, nu fac decât fugitive aluzii.
Cu acelaşi titlu ca Platon, şi aproape în aceiaşi ter
meni, Isokrates acceptă şi laudă vechea educaţie
tradiţională transmisă de strămoşi, căreia-i anexează
totuşi principalele inovaţii pedagogice introduse în
epocă25 : educaţia care se adresează omului complet, corp
şi suflet, punând în frunte gimnastica şi cultura intelec
tuală, ca două discipline strâns legate Între ele şi totodată
simetrice26 .
Mult mai mult decât Platon, pe care pretenţiile de
refonna1or utopic îl fac suspect, Isokrates este, pentru
istoric, un martor interesant al practicii curente în timpul
său. Se simte, din maniera în care se referă pe scurt la
această educaţie preliminară, că o consideră ca pe un dat
în general admis. D espre gimnastică, obligaţie a
paidotribului, nu ne face să aflăm nimic; ,,filosofia", cum
spune el pentru a desemna cultura spiritului (ceea ce
Platon numea, la rândul său, "muzică" ), îmbracă un
aspect mult mai restrâns intelectual decât la acesta din
unnă: nu este vorba aproape niciodată, ca să spunem aşa,
de elementul artistic, muzical, în sens strict27 ; funda
mentul îl reprezin� gra�natica 28 , implicân d studiul auto
rilor cl asic i. Este r� gretabil că Isokrates nu s-a explicat
niciodată, după cum promi�ese s-o facă 2� , "referitor la
studiul poeţilor îrÎ raporturile sale cu educaţia": se ştie
doar3 0 că avea o atitudine critică faţă de maniera în care
alţi profesori îi comentau pe Homer sau Hesiod. Disputa
se referea, fără îndoială, la chestiuni de metodă şi n u (c a
la Platon) la principiul însuşi, căci Isokrates recomanda
lui Nikokles 3 1 "să nu ignore pe nici unul dintre poeţii
celebri" şi, de altfel, nici pe "sofişti" , adică, bineînţeles,
pe filosofi. El îi mai prescrie - şi adăugarea este intere
santă - "c unoasterea trecutului, a evenimentelor si
consecinţelor 10(: 3 2 . Este, fără îndoială, un reflex al pr�
gres ului culturii contemporane, care inclusese în dome
niul ei opera istoricilor şi-i promovase la rang de clasici
pe Herodot şi Tucidide.
Studiilor literare Isokrates le adaugă matematica;
25. Pa llorh . 26. 26. An!. j 80- 1 85. 27. ld. 267. - 28. lbid. - 2 9 .
25 . 3 0 . Id. 1 8-25 . ··· 3 1 . Ati Nic. 1 3 : ef. 42-44. -- 3 2. 1d. 3 5.
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aici, dependenţa sa de Platon este manifestă, în afară de
cazul că şi unul, şi altul, ar fi un ecou al practicii spon
tane a generaţiei lor. El recomandă viitorului său elev să
consacre un oarecare timp acestei ştiinţe3 3 , pe care o
laudă, cum o face şi Platon, pentru valoarea ei fonnativă:
abstract şi dificil, acest studiu obişnuieşte spiritul cu
munca sustinută, exersându-l si stimu lându-134 .
D ar - ş i aici Platon nu er � de acord - lsokrates mai
anexează acestei "ginmastici intelectuale, pregătire pen
tru marea cultură" (yuj.J..vo:O'la 'tffs 'l'uxffs Kal mxpaO'KEUTt
<ptAOO'O<ptaS) 3 5 şi ceea ce el numeşte "eristică", artă a
discuţiei aşa cum o predă el însuşi prin intennediul dia
loguluj 3 6 şi în care trebuie să recunoaştem dialectica,
sau, în accepţie şi mai generală încă, filosofia37 . Aceste
din urmă studii, care la Platon însemnau încoronarea
celei mai înalte culturi, cu gelozie rezervate spiritelor de
elită maturizate prin lungi ani de noviciat, se văd exilate
cu destul dispreţ de către Isokrates la nivelul
învăţământului secundar; plin de ironie pentru cei ce le
continuă la maturitate 3 8 , el nu le admite decât pentru
tineri, si doar cu conditia ca acestia
să nu le consacre
'
decât un timp limitat, fără să rişte să aj ungă la secătuire
sau să se piardă în ele3 9 - cu alte cuvinte, să le aprofun
deze !
Învăţăm ântul retoric

Aceşti tineri, într-adevăr, nu au timp de pierdul: îi aşteap
tă învătământul superior, esentialmente consacrat, la
Isokrat�s, uceniciei în arta orat�rică. În timp ce pentru
Platon, cum se vede din Phaidros, retorica nu era decât o
simplă aplicaţie a dialecticii, ea este pentru Isokrates o
artă în sensul propriu aI cuvâtului, arta supremă.
Retorica se prezintă la el într-un fel deja foarte diferit
de ceea ce era la Gorgias: încă de la începuturile sale 40 ,
Isokrates critică aspru retorica fonnală, cea a autorilor de
manuale teoretice ('tEXVo:t) ; pentru aceştia, prea siguri pe
ei, metoda era un mecanism perfect, funcţionând fără
3 3 . Ant. 26 8; Panath. 26-27 ; ef. Bus . 23. - 34 . An!. 265 . 3 5 . Id.
266. - 36 . Id. 26 1 . - 37 . Id. 268: Panath. 26- 27. 3 8 . Id. 28-29. -- 3 9 .
Am. 2 6 8. -- 4 0. Saph. 19 .
-

-
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greş, oricare ar fi fost cazul particular şi spiritul Însărci
nat s-o aplice. Cu mult bun simţ, Isokrates reacţionează
împotriva optimismului excesiv al acestui formalism. El
insistă asupra utilităţii practicii, asupra necesităţii
darurilor înnăscute, a calităţilor personale (dintre care
unele îi lipseau în mod atât de crud): capacitate de
invenţie, aptitudini pentru efort sustinut, memorie, voce,
'
aplomb ... 4 1
Şi totuşi, învăţământul său debuta chiar printr-o
teorie, cel puţin una elementară, o expunere sistematică a
ceea ce el nume a ibEal, principiile generale ale
compoziţiei şi elocuţiei. Dar, mai avizat în această
privinţă decât succesori săi hellenistici, Isokrates reducea
la minimum această initiere, debarasându-o de orice
detaliu 42 . Tot ce se pune �ub semnul 1'ntrebării, şi s-a pus
încă din antichitate 4 3 , este dacă el publicase sau nu un
tratat redactat în toată regula, o 'tEXVll (9) .
Foarte devreme. elevul său aborda practica prin
exerciţii aplicative, legând între ele elementele studiate
până atunci în manieră abstractă, şi proceda astfel în
funcţie de un suhiect dat 44 . El nu era lăsat doar în seama
propriilor forţe: esenţialul uceniciei sale consta în studiul
şi comentarea unor modele de valoare. Efed al celei mai
îndepărtate tradiţii, Isokrates transpunea p e plan literar
conceptele fundamentale ale educatiei hOlrlerice, "exem
plul" şi "imitaţia" (napaoElYJ.La, J.Ll�T\crl(;)./Astfel inaugu
ra, la rândul său, o traditie , care va fi durabilă: se stie ce
lungă carieră a avut ace astă noţiune clasică de i�itaţie
literară.
Dar era v orba, acum, de a substitui marilor po�ţi
modele noi, mai direct legate de interesele oratorului. In
şcoala lui Isokrates textele de bază nu sunt altele decât
înseşi capodoperele maestrului. Văzân du-1 pe bătrânul
ped agog citându-se, comentându-se cu complezenţă, 45
încerci pentru moment o oarecare jenă, până într-at.ât îi
ev ocă pe Mascarille sau Trissotin! Alteori trehuie să-j
fim recunosc ători pentru a ne fi introdus în intimitatea
însăşi a seminarului 46 ; îl ascultăm prezentând câtorva
apropiaţi D iscursul aflat în lucru de ani întregi: i se
'

4 1 . /d. 1 0 ; Ai/r. 1 8 9- 1 92 . - 42. Sop h . 1 6. - 43. V /soc. 1 49: [PLUT],
/soc. 8 3 R E. -· 44 . An!. 1 8 4. - 4 5. /d. 1 9 5 . - 4 6. Panath. 200: ef. Pili!.
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examinează structura, se dis cută în comun despre fonna
cea mai desăvârsită care trebuie să i se dea.
învăţământ practic şi realist: Isokrates vrea ca elevul
său să pună mâna la lucru, să p articipe la travali ul
creaţiei. Astfel îl face să descopere treptat idealul ce-i
animă arta: acelaşi i deal pe care atâţia vechi profesori de
retorică l-au perpetuat, din secol în secol, p ână în zilele
noastre: stil natural, uşor de înţeles la prima vedere, dar
revelând cititorului atent un tezaur de minunătii, cu sub
'
textul său plin de aluzii istorice sau filosofice, cu ficţiuni
şi omamente 47 .

Valoarea sa educativă
Dacă scopul acestui învăţământ era, ca şi cel al sofiştilor,
stăpânirea cuvântului, a expresiei, elocinţa isokratică nu
mai este o retorică irespon sabil ă, indi ferentă la
conţinutul său real, un simplu instrument de succes.
Preocupat, cu siguranţă, să răsp undă sfidării aduse,
începând cu Socrate şi cu dialogul Gorgias. de c ătre
filosofie, Isokrates a vrut să dea greutate artei sale
printr-un conţinut de valori. Elocinţa sa nu tratează cu
indiferenţă p unctul de vedere moral ; ea are o import,mţă
cu deosebire civică şi patriotică.
Pentru a-i aprecia cum se cuvine semnificaţia, trebuie
amintit aici că Isokrates luptă rând pe rând pe două fron 
turi: el nu se opune numai lui Plat on şi , odată cu el,
tuturor celorlalţi socratici şi mai ales lui Antisthenes, ci
se deosebeste si
continuatori ai sofistilor, de
' de adevăratii
'
un Alkid� as de exemplu (1 O). Elev, ca şi Isokrates, al
lui Gorgias, Alki damas era un pur practici an, preocupat
numai de succes, de eficacitatea cuvântului re al, aşa cum
este exprimat în adunări sau la tribunale; mare expert în
materie de improvizaţie (a\Ytocrxd>w:cr'ttKOl AOyOt), el nu
avea decât ironie pentru cei care, precum Isokrates, îşi
scriau laborios discursurile. "Aceştia sunt poeţi, apreci
ază e1 48 , nu sofişti" (a se înţelege: ei fac literatură, nu
sunt oameni de aCţiune).
Asta nu înseamnă, am mai spus-o, că Isokrates era un
47 . Panah. 24 6. - 4 8 .
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rur visător. Ca şi Platon, el este din plin un om al timpu
lui său, al acestui secol al IV-lea ce asistă la înfăptuirea
trecerii de la idealul colectiv al cetătii antice la idealul
mai personal care va triumfa în epoc a următoare. Ş i el
are o vocaţie politică refulată, nu din motive istorice şi
sociale, ca Platon, ci din cu totul altele: slăbiciunea vocii,
lipsa siguranţei de sine, acea timiditate maladivă care a
făcut să se vorbească de agorafobia sa. Şi el a transferat
această ambitie în sfera învătământului, fixându-si ca
s arcină educ area unor oameni c apabili să realizeze într-o
zi propriul său ideal în materie de bună guvernare.
Succesul său pe acest plan a fost încă şi mai mare
decât cel al lui Platon; ca şi Ac ademia, şi mai mult chiar,
şcoala lui a fost un centru de formare a oamenilor politici.
fsokrates a fost pentru elevii săi un profesor în deplinul
sens al cuvântului. Să nu ne imaginăm şcoala sa ca pe un
vast stabiliment înţesat de auditori : se poate calcula uşor
( I l ) că numărul de elevi prezenţi trebuie să nu fi depăşit
niciodată cifra maximă de nouă, putâţld fi stabilit în
medie ccun la cinci -şase, dintre care trei �au patru în plin
efort. Ceea ce echivalează cu a spune în /ce atmosferă de
intimitate se stabileau raporturile dintre maestru şi
învăţăcei. Isokrates a ştiut să profite de acest lucru pen
Lru a exercita asupra discipolilor săi acea influenţă per
sonală şi profundă fără de care nu există acţiune peda
gogic ă reală. Ş i a reuşit la fel de bine ca Platon la
Academie. El ne asigură că viaţa în comun pe care o
duceau în şcoal a sa avea atâta farmec pentru elevi, încât
acestora le era greu uneori să se despartă de ea, după ter
minarea studiilor49 ; Timotheos a dedicat la Eleusis o sta
tuie a lui Isokrates, "pentru a onora nu numai marea sa
inteligenţă, ci şi fannecu l prieteniei sale"so.
Regăsim aici atmosfera caracteristică educaţiei gre
ceşti; astfel încât nu ne mirăm văzându-1 pe Isokrates, ca
altădată Socrate, bănuit de a corupe tineretuls 1 : influenţa
sa era atât de profundă! Se vede foarte bine chiar în cazul
lui Timotheos sau, de asemenea, în cel al lui Nikokles,
dinast al Salaminei în Cypru: ea se exercita dincolo de
anii de studiu, prelungindu-se de-a lungul întregii vieţi.
Şi câte rezultate frumoase! Trebuie să-I ascultăm pe
49.
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bătrânul maestru trecând în revistă palmaresul şcolii şi
enumerându-i pe cei mai străluciţi dintre elevii săi,
începând cu promoţiile cele mai vechi 5 2 ; oameni politici .
bine cunoscuţi în timpul lor, onoraţi - n e spune e l C l i
coroana de aur de către cetatea Athena: Eunomos,
Lysitheides, Kalippos, Oneter, Antikles, Philonides,
Channantides 5 3 şi, în fruntea tuturor, copilul preferat,
gloria şcolii, dragul său Timotheos, fiul lui KonoIl,
marele strateg, în care Isokrates îşi vedea incarnat ide
alul, cu care va colabora eficient, punându-şi totdeauna
pana în serviciul politicii elevului său 5 4 . Mai sunt încă
mulţi alţii, după cum afl ăm de la biografii antici55 ; fără
să mai vorbim de literaţi, precum poetul tragic
Theodektes, criticul Asklepias, attidograful Androtion,
istoricii cu tendinţe lilosofice Theopompos şi Ephoros,
trebuie să consemnăm numele cele mai mari ale elocinţei
politice ateniene: Hyperides, Isaios, Lykourgos.
Demosthenes, şi el, ar fi dorit foarte mult să se numere
printre elevii lui Isokrates, dar a fost împiedicat, se
spune, de sărăcie56 . Da, lsokrates putea fi mândru de
opera sa; ajungând la sfârşitul carierei, el îşi realizase,
într-un anume sens, visul: a fi educatorul unui personal
politic nou, a-şi dota patri a ateniană cu elementele de
care ea avea nevoie pentru a-şi desăvârşi dificila
redresare naţională începută după înfrângerea din 404,
pentru a juca rolul de mare putere, la care nu voia să
renunţe.
Bineînţeles, ca orice viaţă umană, viaţa lui lsokrates
se încheia totuşi cu un eşec: oricât de străluciţi, elevii săi
nu-i realizasera complet idealul. Se ştie care erau ideile
sale politice ( 1 2); în politica internă, el reprezenta ceea
ce s-ar putea numi "noua dreaptă constituţională",
aristocraţia luminată. Instruită de asprele lecţii ale înfrân
gerii, profitând de experienţa primei generaţii de după
aceasta, ea renunţă la atitudinea de opoziţie rebelă,
acceptând să trateze cu democraţia în expansiune, nu fără
speranţa de a-şi limita pagubele, fie şi cu preţul recurge
rii la o oarecare supralicitare demagogică: tendinţă, în
-

52. Id. 87

sq.
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5 3 . Id. 93 . - 5 4. [PLUT. ) . [soc . 8 3 7
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fine, care va triumfa un moment, odată cu Euboulos; dar,
În ansamblu, n-a esuat ea oare?
În politica exte� ă, poziţia în aparenţă atât de ezitan
tă a lui Isokrates se explică printr-o preocupare funda
mentală: idealul unităţii p anhellenice. El vrea să pună
capăt sfâşierilor fratricide, c are, de la războiul pelopone
siac, nu încetează să opună cetăţile greceşti în războaie
inexpiabile; el vrea să rezolve această problemă a păcii,
printr-o soluţie atât de necesară şi totuşi inaccesibilă, care
apropie Grecia secolului al IV-lea de propria noastră
angoasă, într-atât această problemă continuă să ne fie
proprie. Isokrates nu şi-a schimbat niciodată opinia în
privinţa soluţiei: a uni toţi grecii într-o îndatorire
comună, lupta împotriva barbarilor. Dar această unitate
nu i se părea realizabilă decât dirijată de un element
"conducător". În căutarea acestui "hegemon" a manevrat
el, gândindu-se mai întâi, ca bun patriot, la iubita sa
Athena 5 7 , apoi la Iason di�Pheres, la Dionysios din
Syracusa, Archidamos din Swarta58 , dacă nu şi la un
Nikokles din Salamina 5 9 , apoi din nou la Athena60 şi, în
sfârşit, la cel care de fapt avea să învingă, regele
Philippos al Macedoniei 6 1 , decizie în aparenţă neaştep
tată, ce a părut o trădare a cauzei naţionale; ea nu era,
desigur, lipsită de iluzii sau n aivitate, dar Isokrates nu era
un trădător: o tradiţie vrea (şi ar reprezenta, dacă este
adevărată, un frumos simbol) ca el să se fi lăsat să moară
de durere la vestea înfrângerii de la Cheroneea.
Umanismul lui Isokrates

Dar idealul politic al lui Isokrates nu ne interesează aici
decât datorită raporturilor foarte strânse care-l legau de
idealul său pedagogic si culturaL Pe ce anume îsi înte
meiază el sentimentul atât de viu al unităţii grecii or? În
primul rând pe faptul că ea nu se limitează la o comuni
tate de neam; dacă presupune un ideal comun de "liber
tate şi autonomie", acest climat politic nu este decât un
aspect particular al unui ideal mai vast, al unei întregi
concepţii despre om. Ceea ce face din cineva un grec nu
5 7 . Pal!. - 58. ArcI!. - 5 9 . Ad. Nic.
6 1 . Phil.
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este exclusiv originea - conditie necesară într-un fel, dar
care acum nu mai este sufici�ntă -, ci spiritul ( 1 3) : "Îi
numim greci mai degrabă pe cei care au în comun cu noi
cultura dec ât acelaşi sânge" 62 .
Ş i aici avem sentimentul de a fi ajuns în pragul unei
epoci şi al unei lumi noi; într-o luare de poziţie atât de
netă, ca aceasta, stă întreg idealul timpurilor hellenistice,
care se exprimă încă de pe acum: cultura ca bun suprem.
Mai mult : această cultură natională este fără îndoială
opera tuturor grecilor, a întregii istorii, a tuturor cetăţilor
greceşti; dar ea este, într-o măsură decisivă, opera
Athenei, "şcoala Greciei" , cum îi place lui Isokrates s-o
repete63 , unnându-l pe Tucidide64 . Adevărata ei măreţie
rezidă în această superioritate pe plan cultural65 ; de
unde, atitudinea politică a lui Isokrates: o Athenă pradă
demagogilor, care s-ar face duşmanul fiilor ei cei mai
buni, al acestei elite pe care se sprijină cultura, şi deci
gloria sa, o Athenă degenerată n-ar mai fi Athena, n-ar
mai avea nimic de apărat, n-ar mai merita să fie apărată
( 1 4).

Astfel, idealul cultural al lui Isokrates, ca şi educaţia
pe care o reclamă, puteau să ne pară la început destul de
frivole; această "filosofie" nu era ea esentialmente
"filologie" , iubire de vorbe frumoase66 ? Ele' sfârşesc
totuşi, depăşindu-se, într-un magnific ideal de valoare
universală: căci acest limbaj , ÂoyoS, o ştim, este
Cuvântul care face din om un Om, din grec un civilizat,
demn de a se impune, cum de fapt se va şi impune, prin
faptele de arme ale lui Alexandru, lumii barbare subju
gate şi cucerite de superioritatea sa. Avem aici întreaga
măsură a distanţei ce separă retorica formală şi pragma
tismul cinic al sofistilor de respectabilitatea si seriozi
tatea educaţiei lui I�okrates. În gândirea şi înv ăţământul
său, fonnă şi fond apar ca inseparabile.
Presupunând că la început oratorul nu este animat
decât de o ambiţie de ordin pur literar, dacă el vrea
într-adevăr să facă operă de artă, dacă vrea să fie mare, să
intereseze, să-şi emoţioneze publicul, nu se va putea
mulţumi cu subiecte insignifiante sau frivole: va trebui să
62. Pan. 50. - 63. Am. 295-297 . - 64. THC. Il, 4 1 . - 65. Am . 29 3299 : 302. _ 6 6. [do 296.
.
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aleagă o temă substanţială, umană, frumoasă, elevată,
purtătoare de valori generale67 . Regăsim aici, şi de data
aceasta perfect justificată, tendinţa pe care am semna
lat-o ca fiind una dintre cele mai" caracteristice tradiţiei
clasice: a lărgi subiectul prin amplificare progresivă ast
fel încât să atingă universalul, ideile generale, marile
sentimente generoase; tendinţă căreia va trebui mai târ
ziu să-i denunţăm ravagiile, căci ea este cauza acelei
banalităţi goale ce desfigurează atâtea opere născute din
academismul clasic. Dar nu suntem încă decât la
începutul ei, iar la Isokrates apare ca un remarc abil pro
gres, Iărgind orizontul şi ambiţia oratorului: ea se opune,
în cazul lui, nu numai virtuozităţii pure a sofistului, ci şi
meşteşugului terre-a-terre al logografului 68 sau discursu
lui judiciar, care nu tratează decât sordide interese parti
culare; Isokrates militează în favoarea discursului
"politic " , susceptibil de' � interesa cel mai vast public,
pentru că pune în disc Uţl'ţ teme de interes general, de
interes uman.
I
Mai mult, această fonnare posedă prin ea însăşi o vir
tute morală: chiar şi presupunând că oratorul nu
urmăreşte altceva decât să reuşească, să convingă, să
creeze o operă frumoasă, el va fi astfel în mod natural
purtat - ne asigură spiritul candid şi drept al bătrân ului
maestru 69 - spre alegerea subiectelor celor mai conforme
cu virtutea. Si, dincolo de asta, el va fi necesarmente
înclinat să transfere virtutea de la cuvânt la propriile-i
moravuri, la propria-i viaţă, pentru că personalitatea
întreagă a oratorului este cea care se incarnează în dis
cursurile sale 7 0 ; autoritatea personală pe care i-o conferă
o viaţă virtuoasă le dă mai mult greutate decât toate pro
cedeele artei celei mai desăvârşite.
Astfel, puţin câte puţin, în mâinile lui Isokrates reto
rica se transformă în etică. Fără îndoială, el refuză să
împărtăşească ceea ce crede a fi iluzia socraticilor, adic ă
i deea că virtutea poate fi învăţată �i că ea ar ţine de
ordinul cunoaşterii 7 1 ; el este convins, cel puţin, că a apli
ca gândirea la un subiect mare, demn de ea, reprezintă un
mijloc sigur de a contribui la educarea caracterului, a
67. Id. 275- 276; ef. 46; cf. Pllil. 10; Panath. 246.- 68.
69. Id. 277. - 70. Id. 278. -- 7 1 . Id. 274; Saph. 2 1 .
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simţului moral, a nobleţei sufleteşti: "Un cuvânt sincer,
conform legii şi drept, este imaginea unui suflet frumos
şi leal" 72 . Prin această insesizabilă alunecare de la lite
ratură la viata reală (considerând că habitudinile morale
asumate în prima trec în mod necesar în cealaltă 73 ), prin
tot acest idealism naiv, această nelimitată încredere în
puterile cuvântului (suntem atât de departe de nelinişti
toarele probleme pe care le dezbat, în jurul nostru, în
privinţa limbajului oameni ca J. Paulhan sau B. Parain),
Isokrates apare cu adevărat ca punct de plec are al între
gului mare curent al umanismului de şcoală.
Isokrates co ntra Platon

.Iată-ne ajunşi foarte departe de filosofie, şi în special de
filosofia platonică. Atitudinea lui Isokrates faţă de ac eas
ta din unnă, şi faţă de educ aţia pe care ea o presupune,
îmi aminteşte de sumara judec ată a lui Pascal asupra lui
Descartes: ,.Inutil şi incert!". Pentru a o înţelege, trebuie
desigur să te situezi pe planul pe care Isokrates nu con
simte niciodată să-I p ărăsească, acela al vieţii cotidiene şi
al eficienţei practice . Platon pretinde să ne impună un
imens ciclu de studii, atât de complex, atât de dificil,
încât elimină pe drum cea mai mare parte a postulanţilor,
şi asta în scopul himeric de a ne face să parvenim la
ştiinţa perfectă. Dar în viaţa practică nu este posibilă o
ştiinţă în sensul precis pe care-l are la Platon acest
cuvânt, E1ttO''tTU.lTl : c unoaşterea raţională şi demon
strată 74. Să ne punem în faţa unei probleme concrete: e
vorba de a şti ce să faci şi ce să spui . Nu va exista nicio
dată ştiinţa teoretică destul de precisă pentru a ne dicta
conduita pe care trebuie s-o adoptăm. Omul "cu adevărat
cultivat" (1tE1t(Xt8EU�EVO<;) , profesează Isokrates, este cel
ce are darul de "a cădea pe" soluţia cea bun ă
(E1tt'tU)'XâVEtV), sau măcar pe cea mai puţin proastă, pe
cea mai adecvată circumstanţei (Katp6<;), şi asta pentru că
el are o "opinie" corectă, o6�a7 5 . Acest cuvânt, stigmati72.
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lal de Platon, defineşte, dimpotrivă, pentru modeslul
lsokrates, orizontul practic accesibil, singura ambiţie pe
care omul o poate realiza.
Dacă ştiinţa este inaccesibilă, la ce bun, pentru un
rezultat atât de incert să-ţi dai atâta osteneală, afişân d
alâtea pretenţii! După mărturia însăşi a lui Platon, ştiinţa
filosofului este inutilă, pentru că acesta, în lipsa unei
cetăţi veritabi le, sănătoase, este condamnat să se retragă
111 cetatea ideală, vis care-l duce în interiorul propriului
sunet, pentru că în cetatea reală el este, am văzut-o, des
t inat ridicolului, eşecului, persecuţiei, - morţii!
lsokrates, în ce-l priveşte, alege să se dedice unei
sarcini de o eficacitate mai sigură şi a cărei urgenţă este
imedi ată: el îşi formează elevii pentru experienţă, pentru
practica vieţii politice, preferând să-i înveţe să-şi facă o
opini e rezonabilă despre lucrurile utile, în loc să-i pună
să taie firul în patru în căutarea certitudinii asupra unor
'i. ubiecte cu totul inutile76 , cum ar fi duplicarea cubului
sau clasificarea dihoto riîit ă a pescarului cu undiţa77 . Nu
poate fi vorba aici de a urc a în cerul Ideilor, de a jongla
cu paradoxurile: conduita' de viaţă cere nu idei surprinză
toare şi noi, ci bun simţ verificat, cel al tradiţiej7 8 .
Spirit de fi neţe, spirit geo metric

În esenţă, opoziţia dintre Isokrates şi Platon este cea din
tre spiritul de fineţe şi spiritul geometric. Isokrates
încearcă să dezvolte la discipolul său spiritul de decizie,
simţul intuiţiei complexe, perceperea acelor imponde
rablIe ce călăuzesc "opinia''', făcând-o să fie corectă.
Cultura literară, arta (şi nu ştiinţa) cuvântului constituie
instrumentul ce poate servi la rafinarea acestui simţ al
judecăţii. Instrumentul în sine nu ajunge, mai este nece
sară şi înzestrarea naturală, căci în acest domeniu al
realităţii morale şi umane nu poate exista procedeu de
constrângere prin care să se poată obţine de la orice spi
rit, dacă nu este înzestrat cu raţiune, un rezultat sigur.
Nimic mai absurd, în ochii lui Isokrates, decât pretenţia
socratică de a face din virtute o cunoa�tere, o ştiinţă de
76. Hei. 5. 77. ef. PlAT., Soph. 218 e sq. 7 8. lSOC., Ad. Nic. 4 1 .
--
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tipul matematicii, susceptibilă, prin unnare, de a n
învătată79.
S e cuvine să adâncim aici legătura empiric ă pe cart'
am stabilit-o Între retorică si morală si să reluăm, într-lIlI
sens mult mai subtil, raportul intim ' ce se stabileşte, Î n
arta oratorică, între formă şi fond. Aceste două aspecte.
spunem noi, sunt inseparabile. Da, pentru că efortul de il
atinge expresia adecvată cere şi dezvoltă o fineţe a
gândirii, un simţ al nuanţelor, pe care gândirea conceptu
ală nu le-ar putea explica fără efort şi poate că nu este tot
deauna capabilă să le explice. Ideea este familia6i
oricărui cititor al lui Valery sau de Bremond: existii
lucruri pe care poetul le simte şi le face din plin simţite
şi pe care savantul, şchipătând, încearcă în van să le pun�1
cap la cap. Astfel înc ât această educ aţie oratorică, în
aparenţă exclusiv estetică, ce nu intenţiona decât s�\
fonneze "virtuozi ai frazei", este în realitate cea mai efi
cientă posibil în a dezvolta fineţea gândirii.
"Cuvântul potrivit este semnul cel mai sigur al
gândirii corecte" 80 : această i dee, fundamentală l a
Isokrates, are o valoare şi o profunzime pe care poate nu
le-a bănuit nici el. Ar fi trebuit să fie dotat cu încă şi mai
mult spirit de fineţe, să fie mai puţin prozaic şi mai con
ştient de valorile propriu-zis poetice ale prozei arti stice:
el ar fi putut invoca atunci, împotriva lui Platon , exem
piui lui Platon însuşi, opunând scientismului intransigent
al teoriei practica scriitorului. Am văzut tot ce, sub pana
lui Platon, exprimă ca valoare mitul, poezia, arta pură cea a pregătirii psihologice, a ritmului dialogurilor, arta
frazei, a cuvântului . Nu acolo a pus Platon, mai adesea
decât în pasajele de dialectică aIidă şi laborioasă, esenţa
însăşi a mesaj ului său, ceea ce este mai subtil, mai fin,
mai adevărat, din Întreaga sa gândire?
Cele două coloane ale templului

Acestea sunt cele două tipuri fundamentale de educaţie,
cele două orientări rivale, pe care Platon şi Isokrates
le-au propus pedagogiei greceşti, ce avea să devină tradi
ţia clasică. Pentru a le defini, m-am văzut nevoit să sche79. Soph. 2 1 ; Ani. 274. 80. Ni,. 7;
-
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matizez şi �ă accentuez într-o oarecare măs ură opozi ţia
dintre ele. In realitate, şcolile lor, paralele şi contempo
rane, nu s-au înfruntat totdeauna, cu atâta rigoare, ca
rivale şi adversare.
Ar fi extrem de interesant (dar, în stadiul actual al
documentării noastre, cred că este cu adevărat imposibil)
să refacem istoria, probabil complexă şi nuanţată, a
raporturilor dintre ei ( 1 5 ). Raporturi c are, cu siguranţă,
Lrebuie să fi evoluat. Nici unul dintre ei nu-l avea ca
adversar doar pe celălalt. Isokrates nu însemna întreaga
retoric ă: l-am văzut opunându-se sofisticii pure a unui
Alkidamas. Platon nu însemna întreaga filosofie: "eris
ticii" pe care-i combate Isokrates pot fi, de asemenea, sau
mai ales, megaricii sau Antisthenes. Între cei doi şefi de
orientări pot să fi avut loc şi apropieri, alianţe, pentru a
face faţă unuia şi aceluiaşi adversar: front comun al dog 
criticii dizolvante a şcolii din
maticilor împotri
Megara, cu alte cuvin'ţ e front al "i deologilor", al aposto
lilor marii culturi, împ otriva spiritului îngust al politicie
nilor reali şti.
Treb uie să reţinem, în p rimul rân d , că aceste
apropieri tactice au fost dublate, desigur, de schimburi
reciproce, de interinfluenţe. Isokrates pare într- adev ăr să
fi suferit influenţa lui Platon când prevede un loc atât de
onorabil matematicii şi filosofiei în cultura sa preparato
rie. Si n-a existat oare un fel de concesie făcută lui
IsokTates din p artea lui Platon, un fel de recunoaştere a
legitimităţii artei li terare, în acel manifest adus în
favoarea unei retorici filosofice pe care-l constituie
Pha idros şi pe c are, în sânul însuşi al Academiei, tânărul
Aristotel, "privat-docent" de retorică, va fi în mod expres
însărcinat să-I pună în aplicare? ( 1 6).
Între unul si celălalt există, deci, nu numai rivalitate,
ci şi emulaţi �, iar acest lucru are importanţă pentru
urmarea istoriei noastre: în ochii posterităţii, cultura
filosofică şi cultura oratorică au apărut tot atât de bine ca
două rivale şi ca două surori. Ele au nu numai o origine
comună, ci şi ambiţii p aralele, care penLru moment se
confundă; ele sunt, am spune, două varietăţi ale aceleiaşi
specii, disputa dintre ele îmbogăţind tradiţia clasic ă fără
a-i compromite unitatea. La porţile sanctuarului în care
intrăm se înalţă, de o parte şi de alta, ca două coloane, ca

�
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doi robuşti atlanţi, figurile acestor doi maeştri, "echili
brându-se ca şi c ând si-ar răsp unde rec iproc ",
cXvtlO''tp6q><>U; KUl cr6�Uî'(X(;8 1 .

8 1 . Cf. ISOC. A m . 1 8 2.

Partea a d o ua

TA BLOUL EDUCAŢIEI CLASICE
ÎN EPOCA HELLENISTICĂ

Capitolul I

CIVILIZAŢIA "PAIDEIA"-EI

lată-ne aj unşi în însăşi inima subiectului nostru: studiul
educ atiei antice va deveni acum cu adevărat fructuos.
'
Ceea ce justifică şi recompensează lentul travaliu al
istoricului, oricare ar fi obiectul de studiu pe care l-a ales,
este nu atât reconstituirea etapelor genezei, cât analiza şi
comprehensiunea obiectului însuşi sub fonna sa adultă,
pe deplin evoluată, încărcată de valori. Numai începând
cu generaţia ce a unnat celei a lui Aristotel şi Alexandru
cel Mare educatia antică a devenit ea însăsi cu adevărat,
a parvenit la Foima sa clasică şi, în fine, definitivă. Ea nu
se va mai schimba, ca să spunem aşa, sau cel puţin, dacă
istoria sa încă mai înregistrează un fel de evoluţie (a cărei
cronologie, din păcate, în lipsa unei documentaţii destul
de dense şi destul de regulat rep artizate, este dificil de
stabilit) , aceasta nu mai reprezintă altceva decât
desăvârşirea unui proces bine orientat încă de la început,
dezvoltarea şi răsp ândirea unor trăsături virtual deja
dobândite.
În cursul secolelor ce vor unna, educatia clasică va
sfârşi prin a-şi pierde tot mai mult caracteru'l nobil (chiar
dacă, prin sine, va fi rămas totdeauna un factor aristo
cratic). Rolul culturii fizice continuă să se estompeze
progresiv (nu fără întârzieri şi rezistenţe izolate), în
favoarea elementelor propriu-zis spirituale, iar în interi
orul acestora aspectul artistic şi în special muzical
cedează definitiv pasul elementelor literare. Educaţia,
deşi rămâne în primul rând morală, devine mai livrescă
�i, printr-o consecinţă naturală, mai legată de şcoală;
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scoala, care se afirmă si se dezvoltă ca institutie,

inlocuieste lent ambianta, � aturală sau electivă, a clubu
lui de ti�eret, cu atmos fera sa caracteristică de relaţii mai

mult sau mai puţin pasionale între matur şi adolescent.
Schimbarea va tinde să se împlinească în sensul a ceea ce
am numit o educatie de scribi.
Dar, încă o dat'ă, această evolutie a fost stabilită de la
început ca un dat incontestabil. D acă gynmasion-ul, ca
centru sportiv, rămâne înainte de orice cadrul simbolic al
fazei finale a educaţiei, dacă trebuie să aşteptăm sfârşitul
Imperiului roman pentru a-i vedea pe micii şcolari pri
mind ca model de scriere maxime de genul: "A învăţa
bine literele înseamnă începutul înţelepciunii" (CXpxTt
}..lEyl,eS"tT\ 'tou q>POVEtU [sau: 'tou �lou] 'ta î'pa��a'ta) l ,
principiul, pe care tradiţia nu l-a pus în act decât progre
siv, este stabilit de la bun început. Aristotel l-a formulat
c1ar2 : studiul literelor, va spune el, joacă un rol de
prim-plan în educaţie, deoarece, în afara utilităţii lor
practice în sfera vieţii profesionale, familiale şi politice,
ele sunt instrumentul "prin care pot fi obţinute o mulţime
de alte cunostinte" si, în consecintă, stau la baza oricărei
formatii.
'
E ducaţia hellenistică este chiar ceea ce trebuie să
numim educaţia clasică: ea este cea a întregii lumi gre
ceşti, când se stabilizează după marile aventuri ale
cuceririi lui Alexandru si ale războaielor de succesiune
ce au urmat morţii sale. E a rămâne în uz în întreaga lume
mediteraneană, atâta timp cât aceasta are dreptul să fie
considerată antică. Ea depăşeşte în realitate epoca hel
lenistică propriu-zisă, extinzându-se asupra perioadei
romane.
Nu au existat - s-o spunem încă de pe acum educatie si chiar civilizatie autonome autentic romane:
Italia, ' ap oi, prin ea, într�g Occidentul latinizat, au fost
anexate ariei civilizaţiei hellenistice, pe bună dreptate
cunoscută sub numele pe care, cu pedanta lor comodi
tate, i-l dau erudiţii germani, acela de hellenistisch
rămische Kultur. Există, desigur, o originalitate latină,
dar ea nu reprezintă decât un aspect secundar al acestei
civilizaţii şi nu o civilizaţie distinctă; e ducaţia romană,
,

,

,

1 . P. Bouriant 1, 1 69 ; CRUM, Ep ip h . II, 6 1 5 : PREISIGKE, SB .
621 8. 2. PoL. VIII, 1338 a 1 5 - 1 7 , 36-40.
-

1 58

pe care o voi examina în P artea a treia, nu este decât o
adaptare a educaţiei hellenistice la mediul de expresie
latină. Pentru Orientul grec, cucerirea romană, substi
tuirea autorităţii diverselor din as tii cu cea a poporu 
lui- rege, reprezentat de un proconsul atotputernic până
când va fi de c ătre împăratul-zeu, nu a influenţat serios
nici civilizaţia, nici viaţa culturală, nici tradiţia educativă
în special.
Dacă un clasament cronologic atent al datelor epi
grafice şi papirologice atestă faptul că anumite inovaţii
pedagogice nu apar decât în epoca imperială, nu este
vorba decât de mici detalii, al căror ansamblu nu ar fi
suficient pentru a cara,cteriz a o educaţie specifică epocii
romane. In fapt, în tO'ată jumătatea orientală a lumii
mediteraneene, educaţia 'hellenistică s-a perpetuat, fără
soluţie de continuitate, de-a lungul întregii epoci romane
şi chiar dincolo de ea, pentru că, vom vedea, creştinismul
n-a antrenat revoluţia pedagogică la care s-ar aştepta un
spirit modem: destinul educ aţiei clasice se prelungeşte
de-a lungul întregii istorii byzantine.

Stadi u l problemei
Ne aflăm, deci, chiar în inim a subiectului. Din nefericire,
insuficienţa lucrărilor pregătitoare face foarte anevoioasă
tras area tabloului scontat; o sinteză rapidă, ca cea de faţă,
presupune existenţa rezultatelor unui îndelung efort de
analiză, suficient de av an sat. Or, educaţia hellenistică a
fost mult mai puţin studiată decât cea a perioadei ante
rioare sau decât educaţia romană ( 1 ). Nu că ar lipsi mate
rialele: dimpotrivă, ele sunt supraabundente. Aportului
tradiţiei literare (unde se multiplică tratatele şi manualele
de pedagogie) i se adaugă acum un bogat material epi
grafic, preţios pentru studierea instituţiilor (şcoli şi con 
cursuri), precum şi inestimabila contribuţie a săpăturilor
arheologice din Egipt, ale căror p apirusuri, ostraka şi
tăbliţe (2) ne fac să pătrundem în intimitatea însăşi a
vieţii şcolare: o putem studia pe doc umente directe, cărţi
si teme de scoală. Dar aceste materiale, chiar dacă foarte
"
�ccesibile ş i de fapt deja reunite, sunt încă foarte departe
de a fi fost exploatate, până acum, dup ă cum merită.
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Astfel încât, expunerea p e c are vreau s-o încerc este cel
puţin prematură; de-ar putea inevitabila imperfecţiune a
unei asemenea schiţe să stimuleze legitima emulaţie a
unui specialist, decizându-l să umple în sfârşit această
regretabilă lacună! (3).
Se poate constata aici anarhia existentă în conduita
cercetării stiintifice; oricât de merituoase ar fi fost
'
lucrările al căror obiect era perioada hellenistică după
descoperirea acestei a de către Droysen, a trebuit să aştep
tăm toţi aceşti ultimi ani pentru a vedea apărând studii în
sfârşit satisfăcătoare despre civilizaţia sa (4) . Dacă între
timp s-ar fi consacrat acestui studiu a zecea parte din
eforturile depuse în Franţa p entru subtilităţi în definirea
purismului vârstei de aur, a secolului lui Perikles, în
Germania pentru exaltarea arhaismului şi dorismului, în
Itali a pentru a urmări himera unei autonomii a latinităţii,
n-am mai fi acum în situaţia de a deplânge o lacună atât
de gravă în cunoaşterea trecutului, a propriei noa.."itre
traditii occ identale.
In sist asupra acestui punct, pentru că trebuie sesizat
faptul esenţial: dacă antichitatea s-a dovedit fecundă pen
tru întreaga noastră tradiţ ie europ eană, dac ă acel
arhaism, acel atticism sau spiritul propriu-zis roman, atât
de lăudate rând pe rând, au putut acţiona asupra unei atât
de lungi suite de generaţii, acest lucllJ a fost posibil în
măsura în care aportul lor creator a fost primit, integrat şi
transmis prin tradiţia căreia civilizaţia hellenistică i-a
conferit Forma, iar educaţia hellenistică îi reprezintă sin
teza şi, într-un fel, simbolul.

Educaţia În centru l civil izaţiei hellenistice
Chiar şi fără să ţinem seama de perspectivele îndepărtate
în care abia am inserat-o, această educatie merită atentia
istoric ului: importanţa ce-i revine în istoria perioadei hel
lenistice este atât de mare, încât trebuie s-o considerăm
centrul însusi al oricărui tablo u veridic al acestei
'
civilizatii.
E b �na1 să constatăm brusca schimbare de scară la
care cucerirea lui Alexandru supune harta suprafeţei ocu
p ate de hellenism: frontiera sa de est se deplasează
dintr-un salt cu patru mii de kilometri, de la ţănnurile
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Egeei la Sîr- D aria şi Indus; războiul va av ea de acum
Înainte ca mi ză vaste imperii şi n u câteva picioare de
pl antaţii de măslini în minusculele câmpii ale
Lel antosului sau Chrissei.
În acest orizont imen s lărg it , cadrul tradiţional al
ce tăţii antice se pu l veriz eaz ă, sau cel p u ţin se estom
pează, trecând pe al doilea p l an. Desigur, există încă
cetăţi de tip gre c, există mai multe decât oricând: în afară
de Egip t, po l iti c a de hel le n iz are a monarhilor ce-i succed
lui Al ex tUl dru se traduce pr in crearea sau dezvoltarea de
centre urbane or g an i z at e d u p ă modelul grec. Fără
'LndoiaIă, v i aţa "politică" rămâne activă, chiar şi pe plan
extern: au l oc, în epoca h e l l en is tic ă, războaie între cetăţi,
al i anţe, tratate (vedem chiar do u ă riv ale recurgând la
cu-b itTaj uL nu al suveranului, ci al unei terţe c etăţ i ) ; şi asta
pentru că reg atul hellenistic'�ămâne încă o suprastruc
tură, supraimpusi, al c ăre i angrenaj are tendinţa de a se
reduce la min imum şi de a se sp rij in i , cât mai mult posi
bi l , pe i n sti tuţi il e dej a exi stente în cetăţi. Vom reg ă si
aceeaşi ati tu din e , mult timp încă, la începutul Imperiului
roman .
Si totusi, ac e as t. ă acti vitate a cetătii nu mai are decât
o importa�ţă m u ni ci p al ă (vital ă pentiu membrii ei, desi 
gur) . Cetatea nu mai este d ec ât m ica p atri e; ea nu mai
re p rez in t ă c ateg ori a fu n d am ent al ă , n orm a s uprem ă a

gân§iri i şi culturii.
In ciuda ap arenţe l or şi , p en tru moment, a exigenţelor
sal e, nu s t at u l mon arh ic este cel care-i succede:
nefuncţional, nes ig ur pe sine, dezmembrat şi reasamblat
d u p ă b unul pl ac al aventurilor r ăzbo i n ice s au din astice,
j u c ărie a Hazardului,TDxll (care devine marea zeiţ ă, în
detrim entu l mari l or divinităţi p ol i ade) , statul nu are
ascen d ent u l necesar pen tru a impune omu l u i o disciplină
fundamentală, cea care dă un sens lumii si vietii. Mai
c u r ân d decât supus lagid ori seleucid, Înţele tul hellenis
ti c se c o n sideră şi se proc l am ă KOO'f.!orroAl "tT\C;, "cetăţean al
un iv ers ul u i " (5), şi (cel p uţ in până la ap ogeu l Imperi ului)
ac e st tenn en impli că mai mult o negare, o dep ăş ire a
cetăţi i , dec ât afinnarea p o zit iv ă a unei unităţi concrete a
wnanităţii, a cărei realitate este încă greu de c onceput 3 .
Veritabilul mostenitor al cetătii antice nu este, cum se
afi mă adesea cu o nuanţă pei orati v ă, individul, ci chiar

p
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persoana umană, care, eliberată de condiţionarea colec 
tivă, de încastrarea totalitară pe care i-o impunea viaţa în
cetate, capătă acum c onştiinţa de sin e, conştiinţa
posibilităţilor, exigenţelor, drepturilor sale. Norma, justi
ficarea supremă a întregii existenţe, comunitară sau in di
viduală, rezidă de acum încolo în om, înţeles ca perso
nalitate autonomă, justificată în ea Însăşi, găsind, poate
dincolo de Eu, dar prin intennediul Eului şi fără a
renunţa vreodată la indivi dualitatea sa, realizarea pro
priei fiinţe. Mai mult ca oricând, omul grec se concepe
pe sine ca centru şi "măsură a tuturor lucrurilor", dar
acest umanism a căpătat acum conştiinţa exigenţelor sale
personaliste: pentru omul hellenistic existenţa umană nu
are alt scop decât să atingă forma cea mai bogată şi cea
mai desăvârşită a personalităţii; aşa cum coroplastul
modelează şi decorează figurinele sale de argilă, fiec are
om trebuie să-si fixeze ca sarcină fundamentală mode
larea propriei s ale statui. Am mai citat această faimoasă
formulă; ea aparţine tardivului Plotin os, dar ideea este
subiacentă întregii gândiri hellenistice. A se crea pe sine:
a desprinde din copilul care a fost mai întâi, din fiinţa
neşlefuită ce riscă să rămână, omul în deplin ătatea sa om ,
a cărui figură ideal ă se întrevede - aceasta este opera
întTegii vieţi, unic a operă căreia această viaţă îi poate fi
cu noblete
' consacrată.
Dar ce înseamnă această concepţie dacă n u
transpunerea la limită, conferin du-i statut d e absolut, a
notiunii însăsi de educatie? Această rrcn8Eia nu mai
rep rezintă doar tehnica adecvată copilului (m:itc;) , pe
care-l dotează. îl pregăteşte de timpuriu ca să devină un
om ; printr-o remarc abilă ampli fic are (aUţTJCH<;), acelaşi
tennen aj unge să serveas că, în epoca hellenistică, la
desemnarea rezultatului acestui efort educ ativ, urmărit
dincolo de anii de şcoală, de-a lungul întregii vieţi, pen
tru a realiza cât mai desăvârşit idealul uman. ITm1)Eta
(sau rratbE'l)(:n,c;) ajunge să semnifice cultura, înţeleasă nu
în sensul activ, preparatoriu, de educaţie, ci în sensul per
fectiv pe care-l are azi cuvântul la noi: starea unui spirit
pe deplin dezvoltat, la c are toate virtualităţile au fost
puse în act, a unui om devenit cu adevărat om. Este demn
de remarcat faptul că, atunci când Varro şi Cicero vor fi
în situaţia de a traduce rratbEta, vor alege termenul latin
de humanitas4 (6) .

4 . GELL., XIII,

16, 1 .
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Această transfigurare a noţiunii, atât de modestă, la
origine, de educaţie, se rei1ectă şi pe plan colectiv. Ce
anume face, de acum înainte, unitatea lumii greceşti,
dilatată la proporţii l e oh:oul-tEvT\-ei, a "universului
locuit" (a se înţelege: de c ătre oameni civilizaţi)? Mai
puţin decât oricând este sângele; Isokrates o sugerase
deja, dar acest lucru este încă şi mai adevărat acum, când
hellenismul îşi încorporează şi-şi asimilează atâtea ele
mente de origine străină (iranieni, semiţi, egipteni). Cu
atât mai puţin ar putea fi unitatea politică, ce n-a
supravieţuit morţii lui Alexandru. Nu poate fi vorba
decât de faptul de, a comunica într-un ideal comun, Într-o
concepţie comună spre finalitatea esenţială a omului şi
mijloacele de a o ati ge - într-un cuvânt, comunitatea de
civilizaţie sau, mai b ne zis, de cultură.
Subliniez, o dată în plus, nuanţa personalistă pe care
acest cuvânt o posedă în franceză, în care spiritul limbii
îl op une nel noţiunii colective de civilizaţie (la " cu/ture "
nu este deloc echivalentul germanului Kultur). Or, ceea
ce grecii posedă în comun este chiar un asemenea ideal
de viaţă personală, şi nu neap ărat o anume formă de viaţă
soci ală, cetatea de pildă. Dacă organizarea municipală,
cu institutiile sale c aracteri stice, rămâne cadrul cel mai
'
favorabil deplinei înfloriri a vieţii civilizate, cadrul nor
mal al vieţii greceşti, ea nu mai este şi cadrul necesar,
pentru că există greci sau oameni ce trăiesc în stil grecesc
şi în afara cetăţilor organizate, de exemplu în xcÎ:lpa,
"ţinutul de şes" al Egiptului. Nu, ceea ce-i uneşte pe toţi
grecii, fără excepţie - grecii din Grecia propriu-zisă,
emigranţii răspândiţi de la deşertul Libyei p ână la stepele
Asiei Centrale, în fine, barbarii recent elenizati - este
'
faptul de a se confonna unuia şi aceluiaşi tip ideal de
umanitate, faptul de a fi primit aceeaşi fonnaţie orientată
spre acest scop comun, aceeaşi educaţie.
Oriunde apar şi se instalează greci, fie că e vorba de
satele din Fayoum, unde Ptolemeii conduc o colonizare
militară5 , fie de B abylon 6 sau de îndep ărtata Sousiana 7 ,
îi vedem ' asezându-si
institutiile, stabilimentele de
'
învăţământ - şcoli pri m are şi g Ymnasii. Ş i asta pentru că
educaţia are pentru ei o importanţă primordială: izolaţi
pe p ământ străin, ei vor în primul rând, în ciuda

�
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influenţei mediului, să păstreze pentru fiii lor acest ca
racter de eleni, la care ţin mai presus de orice; educaţia
clasică este esenţialmente o iniţiere în viaţa grecească, ce
modelează copilul şi adolescentul după tradiţiile
naţionale, imprimându-i acel stil de viaţă caracteristic, ce
distinge omul de brută, elenul de barbar.
D acă încercăm să detenninăm felul cum exprimă ei
noţiunea pe care o redă la noi, în accepţiunea sa abstrac
tă� cuvântul de "civilizaţie" , avem surpriza de a constata
că este vorba, cu preţul unei noi amplificări, de acelaşi
termen de 1tatDEta (rratDEl)(n�). Astfel încât, dacă ar tre
bui să definim originalitatea civilizaţiei hellenistice în
raport cu cea a cetăţii antice, care precedat-o, şi în raport
cu cea a Cetătii lui D umnezeu, care-i unnează (civilizatia
creştină a sffu.şitului imperiului constantinian, a creştin ă
tăţii medievale, occidentale sau byzantine), aş spune că,
între civilizaţia rr6Â�- ei şi cea a eE6rroÂ�-ei, ea ne apare
ca o civilizatie a rratDEta-ei.
Este sufi �ient să constatăm ce loc crescând ocup ă în
gândirea greacă noţiunile de educaţie. Platon, după cum
s-a văzut, şi apoi Aristotel 8 , nu tratează n iciodată despre
educ aţie decât în cadrul şi în funcţie de problema
politică; filosofii hellenistici, dimpotrivă, îi consacră bucu
ros un tratat autonom, m:pt 1tailiEtCXS sau 1tEpt rratDWV
IXrcoyffc; : după Aristippos9, acest precursor, a fost mai
ales cazul elevilor lui Aristotel, Theophrastos 10 şi
Aristoxenosl l , apoi al marilor stoici, acei campioni ai
hellenismului (Kleanthes 1 2; Zenon 13 , Chrisippos 1 4), pre
cum şi al altora (Klearchos din Salai 1 5 sau Kleome
nes1 6 ).
Pentru oamenii acestei epoci, cultura personală, cea
pe care educaţia clasică le pennite s - o dobândească,
apare ca fiind "bunul cel mai de pret dăruit muritorilor'".
Formularea, preluată de Platon U, �parţine lui Menan
dros 1 8 ; ea va fi constant repetată, în aceiaşi tenneni, timp
de opt secole 1 9 , până la îndepărtaţii, dar fidelii unnaşi
care sunt Libanios 20 sau Sf. Gregorios din Nazianz2 1 .
Primul dintre toate bunurile: într-un anume sens, sin8 . Pul. VII-VIII.
9 . D . L. , Il, 85. 10. I D . , V, 42. - 1 1 . ID., VIII,
1 5 . - 1 2 . ID. , VII, 175 . - 1 3 . Id., VI I, 4 . 14 . QUI�'T. , 1 1 1 , 1 7. -- 1 5 .
D. L., 1, 9. - 1 6. ID. , VI, 75. - 17 . Leg. 1 , 644 b. - 1 8 . MOllost. 275 . 19. PLUT. , Lib. educ. 5 O: CLEM ., Paed. 1, 16. 1 . 20. Or., LII, 1 3 .
- 2 1 . Or. XLIII, 1 1 , 1 .
--
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guruJ bun. Voi reţine aici unnătoarea anecdotă c aracte
ristică: după cucerirea Megarei, Demetrios PoliorcetuJ,
dorind să-I despăgubească pe filosoful Stilpon pentru
daunele suferite de acesta în unna jafului, i-a cerut să
racă un inventar estimativ. Stilpon i-a răspuns că "nu
pierduse nimic din ceea ce-i aparţinea, căci nimeni nu
râvnise la cultura sa (1tat8Ei.a) , din moment ce-şi păstra
el ocvenţa şi ştiinţa ('A&yOC;, Emcr't1U.lll)"22 .
Religia culturi i

De aceea găsim, pe atâtea monumente funerare, epita
furi, basoreliefuri � statui, evocarea culturii intelec
tuale a defuncţilor. Fi� că aceasta se datora voinţei lor
exprese, fie iniţiativei 'unnaşiJor, ei ne sunt prezentaţi cu
trăsăturile unor o31neni de litere, oratori, filosofi, aITIatori
de artă, muzic ieni (7).
Aceste monumente nu aparţin neapărat, cum s-a
crezut la început, unor intelectuali de profesie - profe
'>ori, artisti sau scriitori. Stim azi că ele au fost, cel mai
adesea, dedicate unor p articulari a căror activitate profe
si onală putea să se fi exercitat în cu totul alt domeniu (ei
�unt medici, ofiţeri, comercianţi); dar, oricare le-ar fi fost
ocupaţia, toţi au vrut să amintească pe monnântul lor un
singur Jucru, şi anume că fuseseră iniţiaţi în ştiinţa
Muzelor, că avuseseră acces la acest incomparabil teza
ur, cultura spiritului.
Mărturia acestor monumente s-a arătat a fi destul de
precisă pentru a evoca o întreagă gamă de credinţe sin
gulare, pe care ne-au pennis să le cunoaştem mai bine şi
a căror largă răspândire ne-au revelat-o: toate aceste
credinţe exprimă în felul lor una şi aceeaşi supraevaluare
metafizică a valorilor culturale.
Civilizaţia heIJenistică pune atâta preţ pe cultură,
încât în ochii ei fericirea supremă nu poate fi concepută
altfel decât sub fonna vieţii de literat sau artist. Imaginea
purificată pe care oamenii �i-o fac acum despre viaţa
etern fericită dusă de s ufletele eroilor în Câmpiile Elysee
22 .
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ni le prezintă dedicându-se bucuriilor supreme ale artei şi
gândirii; în sânul unei primăveri eterne, printre p ajişti
smălţuite cu flori şi împrospătate de ape curgătoare, ei au
parte de "discuţii pentru filosofi, teatre pentru poeţi,
coruri, dansuri, concerte, conversaţii bine conduse în
jurul meselor de banchet" : astfel vorbeşte retorul
necunoscut care a scris, în secolul 1 înaintea erei noastre,
dialogul pseudo-platonic Axiochos23 .
Astfel încât viaţa culturală apărea ca un reflex pe
acest pământ, un preludiu al vieţii fericite a sufletelor
favorizate de nemurire. Mai mult, ea reprezenta mijlocul
de a obţine acest privilegiu: efortul inteligenţei, practi
carea ştiinţelor şi artelor erau un instrument de asceză
sigur, care, purificând sufletul de reziduurile pasiunilor
terestre, îl desprindeau puţin câte puţin de împovără
toarele legături ale materiei. După o viaţă în întregime
consacrată servirii Muzelor, se putea conta cu siguranţă
pe patronajul acestor zeiţe, care chemau la ele şi intro
duceau în sferele lor astrale sufletele astfel pregătite să
devină demne de o asemenea cinstire.
Această singulară doctrină despre imortalitatea meri
tată prin cultură este foarte veche; ea apare clar cu ocazia
morţii lui Pythagoras, căruia Metapontul şi Crotona i-au
adus onoruri divine, rezervate până atunci eroilor fonda
tori sau salvatori ai cetăţilor. În perioada clasică,
eroizareaa prin cultură rămâne privilegiul unor fiinţe
excepţionale, mari savanţi, fondatori de secte: după
Pythagoras, Platon am văzut-o deja - a beneficiat de
aceasta. Dar în epoca hellenistică şi în cea romană
eroizarea se extinde mult, banalizându - se, a..')tfel încât
pare de acum normal ca orice poet, orice gânditor, artist,
literat, orice discipol al Muzelor să poată aspira la ea; toţi
îşi pot revendica frumosul titlu de jloOOtKoS avrlp ("om
al Muzelof" ) 24 , sanctificat şi protejat de ele.
Fără îndoială, un asemenea misticism nu era profesat
în mod conştient şi cu o credinţă atât de tenace de către
toti literatii; dar ceva din el iradia, mai mult sau mai
p �ţin, as �pra culturii tuturor: lucru divin, răgaz celest,
noblete a sufletului, 1talOElCX se învesmânta cu un l'el de
lumină sacră ce-i conferea o demnit �te excepţională, de
-

2 3 .[PLAT. ], Ax.
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ordin pur religios. În dezorientarea profundă, născută d i n
I ll"USCa năruire a vechilor credinţe, ea rămâne singura v a 10are fermă, autentică, de care spiritul uman se putea
agăţa: ridicată la înălţimea unui absolut, cultura hel lenis 
l ică a sfârşit prin a deveni în mare măsură echivalentul
unei veritabile religii.

Capitolul I I

INSTITUŢIILE EDUCATIVE

Sub fonna sa cea mai completă, educaţia hellenistică pre
supun e un ansamblu complex de studii, de la vârsta de
şapte până la nouăsprezece-douăzeci de ani. Vom utiliza,
pentru a preciza etapele, vechea diviziune hippokratică
(fără a ne lăsa induşi în eroare de rigoarea sa simetrică:
se ştie cât de mult a plăcut antichităţii, de la Pythagoras
până la alegoriile bi blice ale Părinţilor Bisericii, să faca
spec ulaţii despre numere). Hippokrates, ni se spune 1 ,
împărţea viaţa umană în opt perioade a câte �apte an i ;
educaţia clasică l e reclama pentru ea p e primele trei.
desemnate cu numele de 1tUtblOV, "copil mic" (sub şapte
ani), mxlS, "copil" (între şapte şi paisprezece ani ) şi
JlEtpO:KWV, "adolescent" (între paisprezece .şi douăzeci �i
unu de ani) . Aristotel utilizează un cadru analog. iar an a 1iza oferită de el ne pennite să··i aproximăm cât de cât
conţinutul reaL
Până la şapte ani, copilul rămâne în familie, lăsat în
grij a femeilor; anticii, atât de preocupaţi de final itatea
rnn ană a educaţiei (copilul c a atare nu-i interesează), nu
se ocupă deloc de această primă fază, care pentru ei n u
face încă parte din 1tUtbElU în deplinul sens a l cuvântului.
În cepând de la şapte ani şi, teoretic, până la paisprezece
(Aristotel spune, mai vag, până Ia pubertate, fl13Tl), se
1 . POLL, II, 4: CENSOR ., XIV, 3-4: ARIST., Pol. VII, 1 3 36 a 2324; VIII, 1 3 3 8 b 3 9- 1 3 39 a 8; PHILO]\;, De opijicio nWlldi, 103- 105;
ANAT., Dee. 7 .
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Întinde perioada şcolară: echivalentul învăţământ ului
nostru primar. Perioada care unnează este într-un fel
Înc oronată de un stagiu de fonnare civică şi militară,
erebia.
Dar, în afară de unele cazuri excepţionale (cel al
Egiptului, ţară colonială, în care efebia este situată exact
la paisprezece ani; de asemenea, după cum am văzut, cel
al excesivei Sparte, unde erebia ocupă toată adolescenţa),
acest stagiu se sit.uează numai la sfârşitul celei de a treia
perioade. Cel mai adesea, el nu necesită decât un an, mult
mai rar doi sau trei; dar totdeauna între optsprezece şi
douăzeci de ani.
AstfeL între ieşir�a din şcolile elementare şi intrarea
În efebie, se întindea\ o perioadă pentru care vechea
tradiţie nu prevăzuse n � ic : era o perioadă goală, vârsta
tulbure când se initiau în amoruri necuviincioase. Dar, în
epoca hellenistică: ace�ti ani ai adolescenţei sunt puşi în
valoare, consacraţi fiind acelor "alte studii" (ăÂÂOlS
JluEhlJlum), cum le spune AristoteI2 , a căror necesitate o
proc1amaseră Platon şi Isokrates: echivalentul învăţă
mântului nostru secundar, asigurând tinerilor o solidă
cultură generală, care le pennitea să urmeze mai târziu,
cu folos, un învăţământ de ordin superior.
Acesta din unnă corespunde, cronologic, efebiei. Nu
se poate spune , desigur, că învăţătura, esenţialmente
sportivă, pe c are o primeau în gymnasii efebii, ar
reprezenta echivalentul învăţământuJui nostru universi
tar; dar, în umbra gymnasion-ului, şi adresându-se unor
tineri de vârsta efebiei. se desfăşura un veritabil
înv ăţământ superior, de o îna1tă tehnicitate, oferind, ca şi
al nostru, diverse spec ialităţi, rivale şi paralele: retorică,
filosofie, medicină.
În sfârşit, încununând tot restul, apar în anumite cen
tre privilegiate (mai întâi la Alexandria, apoi la
Pergamon şi mai târziu, sub Imperiu, la Athena) stabili
mente ştiinţifice precum Mouseion-ul, unde învăţaţii cei
mai calificaţi se dedică Jiher cercetării şi grupează în
jurul lor tineri discipoli. în veritabile seminarii de studii
superioare.
Bineînţeles, sub fonna sa completă, acest ciclu de
studii n-a 1'ost niciodată parcurs până la capăt decât de o
2. Pol. VIII. 1 3 39
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mică elită, favorizată de darurile soartei şi ale spiritului.
Numai treptele inferioare se deschideau celei mai largi
participări; deşi educaţia clasică a fost în principiu un
privilegiu al omului liber, micii sclavi nu erau totdeauna
excluşi C I ). Cât depsre fete, ele frecventau acum, la ega
litate cu băieţii, şcolile primare şi secundare sau (chiar şi
în alte locuri decât la Sparta) palestra şi gymnasion-ul.
Idealul femeii hellenistice nu mai este cel al lui
Ischomachos din Xenophon, care descrie astfel, cu naivă
satisfacţie, ce era, în momentul căsătoriei lor, soţia pe
care şi-o alesese: "Ea nu avea decât cincisprezece ani
când a intrat în cas a mea. Fusese, până la această vârstă,
supusă unei extreme supravegherj, astfel încât să nu tră
iască, să nu audă şi să nu întrebe aproape nimic. Ce aş
putea dori mai mult: să găsesc în ea o femeie care să ştie
să ţeasă, să toarcă lâna pentru a face o mantie, care să fi
învăţat să împartă sarcini sc1 avelor torcătoare? Cât
despre cumpătare, fusese fOaI1e bine educată. Minunat,
nu-i aşa?" 3 .
Instrucţia publică

În epoca hellenistică, educaţia încetează să fie abando
nată iniţiativei private, făcând în mod firesc obiectul unei
reglementări oficiale. Este aici un fapt nou, cel puţin prin
generalitatea sa. Aristotel, e adevărat4 , impune legisla
torului, ca o îndatorire strictă, să dea legi privitoare la
educ aţie (voJlo8E'tr\,rEov 1tEpl 1talOElCXS), dar aici, cum se
întâmplă adesea, marele filosof vorbeşte ca precursor al
epocii hel1enistice (2); în timpul său5 , existenţa unei veri
tabile "instrucţiuni publice", asumate de stat, rămânea o
originalitate a cetăţilor "aristocratice" (Sparta, Creta), ale
căror ten dinţe totalitare le-am p utut constata (3).
Dimpotrivă, pentru oamenii epocii heHenistice, legislaţia
şcolară a devenit un lucru nonTlal, unul dintre atributele
necesare ale statului civilizat; de unde, uimirea lor când
găsesc în Roma republicană un stadiu de evoluţie rămas
arhaic, în care educaţia este încă neglijată de stat 6 .
3. XEN., Oee. 7. 4. Pol. VII1, 1 3 37 a 3 3 : ef. Eth. Nie. X, 1 1 80
5. Pol. IV, 1 3 00 a 4-6. 6. POL. , ap . CIC. , Rep. IV, 3 .
-
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este o problemă mun icipală

Trebuie, fără îndoială, să aducem imediat câteva pre
l' izări. Mai întâi, statul în speţă este cetatea, municipali
latea, şi nu regatul. Regatul hellenistic nu este, precum
Imperiul roman târziu, un stat cu pretenţii totalitare;
Într-un anume sens, el este un stat "liberal", care-si
reduce la minimum responsabilităţile, nu posedă dec ât
mecanismele indispensabile, bucuros să se degreveze,
încredinţând cât mai mult cu putinţă serviciile publice
cşalonului inferior al municipalităţilor: este, în special,
cazul institutiilor educative.
Îl vom � edea uneori pe suveranul hellenistic inter
venind în administraţia sau politica şcolară, dar totdeau
na cu titlu privat� "binefăcător" (noi am spune ca un
mecena). Trebuie să'. aşteptăm Imperiul roman pentru a
vedea suveranul inte� enind în acest domeniu în calitate
de legislator şi vom constata că la început acest l ucru s-a
întâmplat mai ales pentru a rechema cetăţile la îndatori
rile lor, nu pentru a li se substitui.
Excepţia, Egiptul, confilrnă într-un fel regula. Se ştie
ce dezvoltare tardivă au cunoscut acolo institutiile
'
municipale; în afară de Alexandria, Egiptul lagid nu dis
pune decât de două-trei cetăţi adevărate: Nauk.ratis,
Ptolemais şi, poate, Paraitonion. D ar instituţiile caracte
ristice educaţiei greceşti, şcoli şi gymnasii, care, odată cu
hellenismul însuşi, se răspândiseră foarte mult în ţară,
n-au fost mai mult dec ât în alte părţi revendicate de rege,
fără totuşi ca ele să fi fost abandonate unor antreprize pri
vate cu caracter comercial; acest lucru este sigur, cel
puţin pentru cea mai importantă dintre respectivele insti
!uţii, gymnasion-ul, piesă suverană a sistemului educativ.
In măsura în care-l cunoaştem, gymnasion-ul Egiptului
lagid pare să fi fost administrat �i susţinut financiar de o
asociatie, o ate cea a fostilor elevi (01 EK 'to u
î'uJlva�touR), asociaţie aflat ă în strânsă legătură cu
organizaţia ce-i reunea pe grecii locuind într-o localitate
dată - acolo unde o astfel de organizaţie exista -, l a fel
ca în gamizoane, unde soldaţii greci se constituiau în
rroÂl.'tEuJlU; mai mult, acolo unde ea nu exista l a început,
se pare că gymnasion-ul era cel în j urul căruia se năştea
7. APF. II, 328, 26: SEG, VIII, 504; 53 1 ; 694,
171

şi se dezvolta treptat o a�emenea organizaţie, para-- apoi
cvasimunicipală. Evoluţia sa nu se v a încheia decât sub
Imperiul roman; atunci, gymnasion-ul egiptean îşi va fi
abandonat statutul de asociaţie priv ată, pentru a-l adopta,
ca pretutindeni 1n lumea greacă, pe cel de stabiliment
public (4).
Acest caracter municipal al instituţiilor educative
face dificilă o expunere care să fie sintetică şi în acelaşi
timp precisă. Se ştie cât de pasionat legaţi de idealul de
libertate şi autonomie au fost grecii; or, cetăţile hellenis
tice, c are nu s-au putut pune de acord nici măcar pentru
a adopta un calendar comun, n-au unnat o politică şco
lară unifonnă. Lucrurile se complic ă uneori fără rost:
aceleaşi titluri desemnează în diferite cetăţi magistraturi
diferite, pe când în alte cazuri funcţiile omologe sunt
ocupate de personaje investite cu titluri diferite.
Trebuie deci să procedăm cu prec auţie. Mai întâi, nu
este adevărat că în toate cetătile hellenistic e educatia ar fi
devenit, pur şi simplu, o in:stituţie de stat. Serv i ciu de
interes general faţă de care statul nu vrea să rămână
indiferent, ea este, aproape peste tot, obiect al solicitu
dinii cetăţilor, dar nu totdeau na în acelaşi grad, nici în
aceeaşi manieră la toate eşaloanele.
Dintre toate institutiile
educative,' cea mai oficială,
'
singura de fapt care a fost întotdeauna o instituţie pu
blică, este efebia. Foarte răspândită, ea apare oriunde hel
lenismul se implantează sau încearcă să se impJanteze.
Nu cunoaştem bine, la drept vorbin d, decât istoria efebiei
ateniene, dar aceasta pare să fi servit ca model efebiei din
alte cetăţi hellenistice; putem, în orice caz, s-o reţinem ca
tip.
Efebia attică

Indiferent ce a fost la origini (probabil foarte îndepărtate)
sau la data, contestată, a apariţiei sale, efebia attică se
prezintă ca o adaptare la regimul şi moravurile democra
tice a "dresajuJui" spartan al hoplitului; este un sistem de
fonnare, civică si mai ales militară, a cetăteanului-soldat.
Atestată în lini � mari încă de prin anu l 372 8 , această
8 . ESCHN., Amh. 1 67_
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instituţie pare să nu-şi fi primit fonna definitivă decât la
o dată foarte târzie; o ipoteză seducătoare - dar, trebuie
s-o recunoastem, nici o mărturie nu vine s-o sustină
explicit - i- � plasa (re)organizarea după bătălia d� la
Cheroneea (338), sub efectul tresăririi patriotice care a
unnat acelei înfrângeri. Asta s-ar fi întâmplat în virtutea
unei legi atribuite unui anume Epikrates9, databilă cam
prin 337-335. Noi în să nu cunoaştem bine efebia decât
începând din momentul ( 3 3 4/3 33) în care ap ar
inscripţiile ce ne-o arată funcţionând regulat 1 0 şi din
analiza detaliată a lui Aristotel ! ! , care o descrie aşa cum
a putut-o observa în jurul anului 3 25 (5).
E a coresp u'lli\ea atunci foarte exact serviciului militar
obligatoriu, aşa CtlJ11 acesta a fost organ izat de statele
noastre moderne. ' In fiecare an, demele întocmeau, p e
baza documentelor de stare civilă, lista tinerilor de vârs
ta majoratului civil, adică optsprezece ani. Această listă
era supusă controlului, reviziei B o ule-ul ui. După ce ca,
litatea lor de a se bucura de dreptul de cetate era temeinic
verificată, tinerii recruti erau înrolati , încadrati d e un
corp de ofiţeri desemnaţ i prin vot, şi � rectuau d�i ani de
serviciu: primul ,m îl petreceau în cazannele din Pireu,
unde primeau o instrucţie fizică şi militară; în al doilea.
ei se dedicau manevre lor serviciului de campan ie,
locuiau în garnizoană în p unc tele de frontieră fortificate
şi îndeplineau funcţiile de "miliţieni" , Efebii sunt hrăniţi
de stat şi poartă unifonnă12: o pălărie mare (rrE'tucros; ) pe
părul tăiat scurt şi o chlamidă neagră (pe care o vor
schimba cu una albă în 1 66- 1 68 e.n., cel puţi n la cere
moniile rel igioase, ca unnare a unui act de generozitate
din partea lui Herodes Atticus I 3).
Astfel, efebul atenian era atunci, înainte de orice, un
tân ăr soldat; dar, deşi preponderent, acest caracter militar
nu era şi singurul: erebia secol ului al IV-lea reprezintă şi
un fel de noviciat civic, de pregătire moral ă şi religioasă
pentru deplina exercitare a drepturilor şi îndatoririlor de
cetătean. Este di ficil, de altfel, să discernem, în stadiul
actu �l al doc umentaţiei noastTe, ce anume în acest dome
niu poate fi o moşten ire a un ui trecut îndepărtat sau, dim
potrivă. aparţine unor inovaţii moralizatoare ale mediului
X,

9. HARPOCR .. s. v. -- 1 0. lG2 II, 1 156. ·- 1 1 . Atlz. 42 . - 1 2 . POLL . ,
164. - 1 3. PHILSTR . , V S. 11, 1 , 550 ; lG2 II, 2090: 2606.
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refonnator grupat în jurul oratoru]ui Lykourgos. Efebii
îşi încep p erioada serviciului printr-un p elerinaj oficia1 la
principalele sanctuare ale cetăţii 1 4 , iar la sfârşitul primu
lui an, în momentul în care, deveniţi adevăraţi soldaţi, îşi
primesc annele, prestează faimosul jurământ:
"Nu voi dezonora aceste anne sacre, nu-mi voi aban
dona camaradul pe câmpul de luptă; voi lupta pentru zei
şi cămine şi nu-mi voi lăsa patria micşorată, ci mai mare
şi mai puternică decât am primit-o, aceasta pe măsura
forţelor mele şi cu ajutorul tuturor" 1 5 , care continuă prin
unnătoarele menţiuni atât de remarcabile din punct de
v edere politic (accentul democratic i-a fost, desigur, sub
liniat într-o epocă recentă, d acă în esenţă acest jurământ
este, după cum pare, foarte arhaic):
" ... şi voi da ascultare celor ce vor deţine succesiv
autoritatea (asupra mea şi o vor exerci ta) cu înţelepciune,
şi mă voi supune legilor existente şi celor pe care
înţelepciunea celor ce conduc le-ar putea institui [textul
p ăstrat de Stobaios 16 spune, cu mai multă precizie: "şi
celor pe care poporul le va insti tui de comun acord"] ;
dacă cineva încearcă să le răstoarne sau să nu li se
supună, eu nu voi îngădui, voi lupta pentru ele l 7 , cu toate
forţele mele şi cu ajutorul tuturor. Ş i voi venera cultele
părinţilor mei. M artori (să-mi fie): Aglauros, Hestia,
Enyo, Enyalios, Ares şi Athena Areia, Zeus, Thallo,
Auxo, Hegemone, Herakles, hotarele patriei, grâul,
orzul, viile, măslinii şi smochinii !".
Dar ce ironie tragică! Athena îşi organizează meticu
los recrutarea annatei sale naţionale chiar în momentul în
care victoria lui Philippos şi hegemonia macedoneană
vor pune capăt independenţei elene, regimului cetăţii
libere. Cum se întâmplă atât de des în istoria instituţiilor,
cea a efebiei n-a fost definitiv pusă la punct decât la data
la care, practic, ea înceta să mai aibă o raţiune de a ti.
Se ştie cum evoluţia politicii externe a spulberat
speranţele de redresare naţională pe care le susţinuse
efortul refonnator al lui Lykourgos (3 37-326): încă de la
rezultatul dezastruos al războiului "elenic" (3 22), devine
clar că Athena, ca de altfel toate celelalte cetăţi ale
1 4. ARIST., Arh.,42. 1 5 . BEHE, 2 7 2. 30 2 -30 3. - 1 6. XLIII, 48 .
17. STOB. , id.; POLL., VIII, 1 05- 1 06.
-

-
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Ureciei propriu-zise, n u va mai fi decât un pion pe
c� ichierul diplomatic pe care se ciocneau ambiţi i le
regilor succesori ai lui Alexandru. Din 3 23/322 până la
25 6-229, Athena va fi succesiv subj ugată de şapte
stăpâni diferiti şi va cunoaşte şase "eliberări" şi efe
merele lor bucurii; ea nu mai este un actor, ci un obiect
al jocului politic, şi asta până în momentul în care, dup ă
bătălia de la Pydna ( 1 68), v a cădea, ca şi întregul Orient,
sub dominaţia romană.
Odată cu pierderea independenţei, annata civică nu
mai are senş (Athena, sau cel puţin poziţia-cheie a
Pireului, este
sea ocupată de o garnizoan ă străin ă):
efebia, aşa cum' abi a am descri s-o, încetează să
funcţioneze regulat. Ea nu va disp ărea, dar, printr-o
evoluţie paradoxală, această instituţie, concepută pentru
a fi pusă în serviciul armatei şi democraţiei, se transfor
mă în noua Athenă, în care triumfă aristocraţia, într-un
pacific colegiu unde o minoritate de tineri bogaţi vine să
se iniţieze în rafinamentele vieţii elegante.

�

Evoluţia sa În epoca hellen istică
In scriptiile ne permit să marc ăm etapele acestei
degrad ări. În perioada dintre 33 4-325, contingentul anual
de efebi se situa între trei sute optzeci sau nouăzeci în
anii slabi şi şase sute cincizeci sau şapte sute în anii
favorabili din punct de vedere demografic. În 306/305,
această cifră este de ordinul a p atru sute 1 8 : an slab, fără
îndoi al ă; este puţin probabil să fi intervenit dej a vreo
reformă, la mai puţin de treizeci de ani de la legea
atribuită lui Epikrates. Pentru o perioadă de aproape
treizeci şi cinci de ani, inscripţiile ne lipsesc; când ele
reapar, efectivul a scăzut în mod spectaculos; numai
treizeci si trei de recruti în anul 267/266 19, si cifra scade
'
'
încă în anii următori: douăzeci si nouă î� 247 /2462 0 ,
douăzeci şi trei în 2441243 2 1 . Est� evi dent că o transfor
mare profundă a intervenit în regimul efebiei, fără
îndoială la începutul secolului al III-lea (6): ea a devenit
700:
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anuală, oneroasă (în secolul al IV-lea efebii primeau o
soldă de câte patru oboli 22 ), facultativă, rezervată de fapt
tinerilor bogaţi. O pagină a fost întoarsă: efebiei militare
îi succedă o altă efebie, de tip educativ de data aceasta,
care va prospera curând. Efectivul anual al efebilor urcă
la şaptezeci sau nouăzeci încă din 1 62/1 6 1 23 , aj unge la o
sută şapte în 1 28/ 1 27 24; numărul lor cre�te încă: o sută
patruzeci şi unu în 1 1 9/1 1 8 25 , o sută şaizeci în 1 1 7/1 1 6 26,
pentru a se stabiliza între o sută douăzeci şi o sută
patruzeci timp de mai multe generaţii (7).
D ar din acest total nu mai fac pane exclusiv tinerii
atenieni; începând cu anii 1 1 9- 1 1 8 , străinii sunt admişi în
corpul efebi c (8), fapt paradoxal, care arată prea bine că
instituţia nu mai păstrează nimic din caracterul naţional
pe care-] avea la origini. Aceşti străini par să fi fost la
început fiii bogaţilor negustori sirieni şi itahci instalaţi în
Delos, dar curând recrutarea lor nu mai depinde de
colonii le de rezidenti stabiliti în Attica sau în tinuturile
dependente de ea; tineri dit; toate oraşele Gr � ciei, din
Asia, din S iria, Tracia, sau chiar de la Pontul Eu.xin, din
Kyrene sau de la Roma, vin la Athena să-şi desăvâr
şească educaţia, dacă nu chiar studiile propri u-zise, atraşi
de ren umele de eleganţă a] glorioasei cetăţi şi în special
de colegiul său efebic. Acesta din unnă a devenit unul
dintre luxuril e Athenei şi în mod vizibil frecventarea lui
este legată de un an ume snobism . Cu el vor fi compara
te colegiile universităţilor britanice din secol ul al XIX
lea - ca şi ele, efebia atenianfl se adresează unei clientele
nobile şi bogate; ea nu mai pretinde nimic altceva decât
s-o pregătească pentru o viaţă de pl ăc eri eleg,mte.
Multă vreme vor subzista, desigur, trăsături ale
finalitătii sale initiale, mil iară si' civică. Străinii nu sunt
admişi p e picior de egalitate cu cetăţenii: în cataloage ei
sunt "înscrişi în continuare", ca supliment (E1tEYYPO:<jXH),
şi nu li se admite participarea la concursuri. Ei continuă
să primească o pregătire militară: în 1 23- 1 22 îi vedem
Iăudându-se că au restaurat o veche catapultă, uitată în
vreun colţ al arsenalului, pentru a putea relua exerciţiile
de artilerie 27 ; în 1 02- 1 0 1 , ei îşi fac o onoare din a fi efec22. ARIST., Atit. 4 2 , 3. - 23 . fIesp . 2 ( 1 93 3 ) , p. 503-5 04, nr. 1 6 . lIesp . 24 ( 955), p. 2 88 sq. 25 . ro2 II, 1 008. 2 6. IOl lI, 1009:
Hesp. 15 ( 1946), p. 2 1 3 : 16 ( 1 947 ), p. 1 7 0. 2 7 . 10 2 II, 1 006. 34-35; 8 1 .
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luat "puţin mai des" (7tAeovaJCl<;) manevre de cam
panie2 8 . Dar caracterul excepţional al unor astfel de

menţiuni dovedeşte că nu se mai petrecea acolo nimic
serios. Statul major de instructori militari (profesori de
arunc are a suliţei, tir cu arcul, artilerie etc .) se reduce la
un singur maestru de scrimă, al cărui rol, de altfel, este
destul de şters (9).
Ro lul maestrului de gimnastică, al paidotribului, dim
[JoHivă, nu face dec ât să crească. El devine un personaj
din ce în ce mai important, se bucură de o consideraţie
din ce în ce mai mare; începând din secolul al II-lea al
erei noastre este numit pe viaţă, iar sarcina sa este destul
de dificilă pentru a i se da un adjunct, hypo-paidotribul
( ! O ) . În moctevident, el este acum pivotul colegiului, p e
e l s e bazează\:senti alul formării efebilor. Efebia ateni
an ă , În epoc� l;enenistică şi romană (o vedem
l'uncţionân d până în 260-- 2 70 e.n. 29 ), a devenit de fapt
un institut superior de ed ucaţie fizică.
Ea este, nu mai puţin, un col egiu în care tineretul de
aur al Athenei şi din orice alt loc vine să primească o
ultimă completare la educaţia sa. Prin asta se per
pemeazl, cel puţin pentru un mediu restrâns şi închis,
acel caracter fundamenta l al celei mai vechi educaţii gre
ceşti: pentru acesti tineri, ca �i pentru în dep ărtaţii lor pre
decesori din epoca homerică sau aristocratică, sportul
rămâne fund,unentul marii cul turi, al v ieţii elegante şi,
prin Uffi1are, al educaţiei.
Şi totu�i, timpurile s-au schimbat; oricât de important
ar fi locul recunoscut sportului, el nu mai este exclusiv.
Încă din secolul a l II - lea a. ehr.. alături de educatia fizic ă
<lp are un învăţământ intele�tual propriu-zis, care
unnăreşte să dea efebilor cel puţin o spoială de literatură
şi filosofie. Vom examina mai dep arte această cultură
gen erală efebică, al cărei nivel se situează destul de jos:
erebia se adresează unei c1ientele de tineri fără ocupaţie,
prea puţin interesaţi să obţină o înaltă tehnicitate în
diferitele domenii ale ştiinţelor spiritului.
Mult mai m ult decât pe aceste lecţii, simple
conferinţe de popularizare, efebii pun preţ pe relaţiile
amicale ce se stabilesc între ei, pe experienţa vieţii de
28. DIIT., Syll. 7 1 7 , n. 1 8 29. 10 2 II, 2245; Hesp . 2 (1933), pp.
505-5 1 1 ; 1 1 ( 1 9 42 ), p. 7 1 , nr. 3 7 .
.--
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societate pe care o câştigă în sânul acestei mICI
comunităţi; ea se organizează, de altfel, ca o cetate în
miniatură, cu adunări, magistraţi aleşi prin vot3 0 , şedinţe
de discuţii, vot de moţiune etc. Aici am putea vedea o
altă reminiscenţă a efebiei iniţiale, concepută ca noviciat
civic; dar aceste jocuri parlamentare se desfăşoară într-o
atmosferă foarte aristocratică, ce caracterizează din ce în
ce mai mult, mai ales în epoca romană, viaţa municipală
a Athenei şi ţine, ca şi tot restul vieţii efebice, de însăşi
ucenicia vieţii nobile.
Efebia În afara Athenei

Regăsim erebi a în peste o sută de cetăţi hellenistice, dis
persate pe toată Întindere,t lumii greceşti, de la Marsilia
până la Pontul Euxin ( I l ) ; ea se prezintă peste tot sub
ac eleaşi trăsături ca şi la Athena, cu excepţia câtorva
nuanţe. Astfel, în anumite cetăţi dorice, unde instituţia
putea fi legată de o veche tradiţie locală, efebii purtau
nume speciale: aşa cum la Spana se numeau iren i, l a
Kyrene erau cunoscuţi sub numele de -CptaKCetlot3 1 , în
Creta sub cel de Cx.1t08oJ-l0l,saU Cx.yEAaol32 . Durata antTe
namentului lor, fixată în general la un an, se putea ridica
la doi ani (în mod excepţional. ca la Kyzikos 33 , sau nor
mal, ca la Apollonia 3 4 ), chiar şi la trei, se pare, la Chios3 5 .
( 1 2).

Ca şi la Athena, se întâlnesc adesea trăsături, mai
mult sau mai puţin accentuate, ale caracterului originar al
efebiei: sub Imperiu, într-un colţ pierdut al Achaiei, la
Pellene, se păstrează încă amintirea faptului că trecerea
prin efebie a reprezentat cândva o condiţie necesară
deplinei exercitări a dreptului de cetăţean36 . Adesea
efebii, in corpore, iau parte la procesiuni 37 , cântă în cor
imnuri Închinate zeilor3 8 , joacă un rol în viaţa religioasă
oficială a cetăţii ( 1 3 ). Cel puţin până la sfârşitul secolu30. IG2 II, 2 1 30. - 3 1 . HESCH. s. V., A . l. I I I ( 1 Sl 30 ), 1 8 Sl . ·- 32. AR.
BYZ., OI/om. 42Sl; DIIT., Syl!. 5 2 7, n. 6. - 3 3. CIG, 3665 , I l .
3 4.
BCfJ.( l 8 8 7 ),R6, nr. 6, 1 , 4. - 3 5 . DIIT., Syll. Sl5l). -- 36. PAUS., VII, 2 7 ,
5. - 37. IGR. IV, 292: DIIT., Syll. 8 7 0 : 8 8 5 . - 38. F Eph. II, nr. 2 1 , 5 35 .
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lui al III-lea, exerciţiile militare figurează încă în progra
mul nonnal de studii, cum se vede din programul con
cursurilor 39 sau din compoziţia corpului de in structori40 .
Dar, privind lucrurile în ansamblu, se poate spune că
efebia hellenistică a devenit pretutindeni, ca şi la Athena,
mai mult aristocratică decât civică, mai mult sportivă
decât militară. În ciuda aparenţelor, caracteristicile sale
sunt foarte asemănătoare în vechile cetăţi elene ale
Greciei propriu-zise sau ale Asiei Mici şi în ţările noi,
unde hellenismul face figură de putere colonizatoare. Se
crede uneori că am putea sesiza o legătură destul de
strânsă între gymnas� efebice şi annatele regale, dar
această legătură pare S{l rămână doar indirectă ( 1 4) :
efebia nu a fost organizată în vederea pregătirii de
soldaţi, dar, dat fiind că marile regate hellenistice îşi
recrutează de preferinţă mercenarii din populaţia greacă
(sau macedoneană), mulţi dintre foştii efebi fac o carieră
militară şi, invers, gamizoanele fonnează centre de
populaţie greacă, ai cărei copii frecventează la rândul lor
gymnasion-ul; acest lucIU a fost bine observat în special
în Egipt (15).
Dar ceea ce aceşti greci pierduţi în ţări barbare cer
mai presus de orice eYebiei este nu atât să le pregăteasc.ă
copiii pentru o carieră anume - cariera militară, de exem
plu -, cât să-i iniţieze în stilul de viaţă grecesc şi în
primul rând in acest gust pentru exerciţiile atletice, care-l
caracterizează în modul cel mai evident. Factor de hel
lenism, efebia este, chiar prin aceasta, în acele ţări "colo
niale" , un factor aristocratic. Acest lucru se vede clar în
Egiptul rom an, unde evoluţi a începută în timpul
Ptolemeilor şi-a atins punctul final: efebia a devenit
acolo o instituţie oficială, integrată în noua organizare
municipală ( 1 6). Rolul său este acela de a iniţia tinerii
eleni în această viaţă sportivă, ce va face din ei oameni
cu adevărat civilizaţi, diferiţi de indigeni, acei A\:yU1t'tLOl
(se poate deja transcrie "copţi"), dispreţuiţi ca fiind bar
bari; iată de ce efebia este plasată acolo la vârsta de pai
sprezece ani 41 , în pragul adolescenţei. Dar dacă, după
39. DIIT., Syll.
Chresl. 1 43: 1 46.
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cum se pare, efebia propriu-zisă nu durează decât un an,
efectele ei se fac simţite de-a lungul întregii vieţi :
asociaţiile îi reunesc încă, zece sau paisprezece ani mai
târziu, pe foştii colegi de clasă, CXtpecru;42 ( 1 7). Este o
aristocraţie privilegiată, aceasta a grecilor, care în
declaraţiile oficiale îşi pot permite ca numele lor şi cel al
ascendenţilor lor pe linie bărbătească să fie urmate de
menţiunea "fost elev de gymnasion" (a,ro YUj..lvamou, EK
'tOU YUj..lvacrLoU43 ) ( 1 8). Un papirus din Oxyrrhinchos,
datat în anul 260 p. Chr. 44 , ne prezintă un cap de familie
care, solicitând înscrierea fiului său în vârstă de paispre
zece ani, enumeră anii de efebie ai strămoşilor, urcând pe
linie paternă până la a şaptea generaţie, în care există
deja un "fost la gymnasion" în 4/5 p.Chr. De aceea, uni i
părinţi grijulii ţin să-şi înscrie în avans copiii pe listele de
efebi, chiar dacă aceştia nu au decât doisprezece, şapte,
trei 45 , sau chiar un an 46 ( 1 9) . Rolul social al efebiei,
condiţie indispensabilă exercitării drepturi lor civice, este
atât de mare, încât adolescenţii împiedicaţi de vreo infir
mitate fizică (o vedere slabă, de exemplu) să participe la
exerciţiile sportive nu sunt nici ei excluşi de la înscrierea
în rândul efebilor: o clasă specială ('tru;lS) este prevăzută
pentru ei (20).
Factor de hellenism, efebia este, chiar prin aceasta,
un puternic instrument de hel lenizare: este grec cel care
a avut parte de cultura grecească. Atunci când marele
pontif Iason vrea să introducă hellenismul la Ierusalim,
primul său act este acel a de a org,miza acolo un corp de
efebi, recrutaţi dintre tinerii nobili, care, cu petas-ul pe
cap, se vor exersa într-un gymnasion în probe atletice 47 .
Efebia însoţeşte peste tot progresele hellenismului; acolo
unde acesta se implantează târziu, ea nu apare decât
foarte târziu, la sfârşitul secolului al II-lea, ca în acea
cetate din îndepărtata Paphlagonie 48 . Efebia persistă tot
atâta timp cât viaţa antică însăşi; în 3 23 p. Chr. , dup ă tri
umful definitiv al lui Constantinus asupra ultimului său
adversar, Licinius, atunci când de mai mult de cincizeci
42. ld. 1 4 1 , 1 42: BSAA , VII ( 1 9 29), 277, 3. 43. P. Fior., 7 9 24;
- 44. P Oxy. 2 1 86. -- 45 . P. Tebr II, 3 16. -- 46. BGU,
1 08 4 . - 47 . 2 Mac. 4. 9 ; 1 2 : 14. - 4 8. IGR , III, 1446.
-
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,

.
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de ani efebia ateniană încetase să facă să se mai vor
bească despre ea, există încă efebi la Oxyrrhinchos 49 .
Magistraturile efebice

Integrarea efebiei în cadrul oficial al cetăţii, explicabilă
prin originile înseşi ale instituţiei, se traduce concret prin
existenţa unor magistraţi însărcin aţi cu contro lul,
supravegherea �i direcţia efectivă a colegiului. Dintre
toate aceste funcţii, cel mai larg reprezentată este aceea
cu numele caracte� tic de "însărcinat cu conducerea
gymnasion-ului" (yullyacrlapxoc;) (21 ), funcţie totdeauna
încredinţată unui perspnaj care se bucură de o foarte
înaltă consideraţie, "primul în cetate" 50 . ales - se va
vedea imediat pentru ce - dintre cetăţenii cei mai
influenţi şi cei mai bogaţi. Cel puţin în Egiptul roman,
atât la Alexandria, cât şi în metropolele nomelor, gym
nasiarchia se situează în fruntea onorurilor municipale
(22).
Atestată în peste două sute de cetăţi, această magis
tratură este atât de răspândită, încât poate fi considerată
generală. În afara cetăţilor propriu-zise, găsim gymnasii
în micile centre urbane ale Egiptului interior, metropole
ale nomelor sau chiar simple târguşoare (23). Acolo unde
nu întâlnim tennenul (sau unde termenul semnifică altce
va), funcţia ca atare nu lipseşte; este cazul Athenei, unde
o deţine magistratul n umit KOCillTrtllC;, "păzitor al
ordinii" .
Acest înalt personaj se face ajutat în sarcina sa de
către un adjunct, hypo- (sau, mai rar, anti-) gymnasiar
chos. La Athena vedem de asemenea introducându-se,
al ături de kosmetes, unul, uneori doi, sub- (sau anti-)
kosmetes. În secolul al IV-lea, administratia
' efebică este
asigurată, in plus, de un comitet de "controlori ai
înţelepciunii" (CiOXPpovlCi'tal), în număr de zece, aleşi câte
unul de trib. Dispărut la o dată incertă în cursul perioadei
hellenistice, acest comitet reapare sub Imperiu; el este
compus atunci Adin şase sofroni şti, dublaţi de tot atâţia
sub-sofronişti. In cetăţile foarte populate sau bine orga
nizate, unde gymnasiile se multiplică şi se specializează
49 . P. Oxy. 42. 50. IG, XII, 5 , 2<)2.
-
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pe clase de vârstă, funcţia se de dublează: peste gym
nasiarchii propuşi pentru fiecare stabiliment, un gym
nasiarchos general îi controlează pe toţi ceilalţi din cetate
(24).
Gymnasiarchul domină din înalt: nu el este cel care se
ocupă de instrucţia efebilor, sarcină ce revine unui prac
tician (paidotribul la Athena, kosmetes-ul în gymnasiile
din Egipt). Adesea un ofiţer, care-i este în mod normal
subordonat, preia comanda directă a trupei tinerilor
recruţi: este "şeful efebilor" (Eq)11 �apXOC;, O:pXE CPT)�OC;
ECPT)�OCPUÂuS), ales uneori dintre efebii înşişi.
Gymnasiarchul este, deci, un fel de director general sau,
mai bine zis, un controlor, un inspector al efebiei.
Cer scuze cititorului pentru acumularea atâtor pre
cizări fastitdioase: ele pot servi la a-l face să întrevadă
întreaga grijă cu care cetăţile hellenistice continuau să
înconjoare această instituţie a efebiei, chiar dacă acum ea
îşi pierduse finalitatea militară de la început, pentru a se
transforma într-un instrument de educaţie superioară.
Dar dacă efebia, date fiind orginile sale, este instituţia cu
mult cea mai "etatizată", celelalte institutii nu sunt totusi
întotdeauna proiectate în afara sferei � ficiale. Într-u�
destul de mare număr de cetăti,
' mai ales în cele din Asia
Mică (ce va deveni, sub Imp eriu, inima ţinuturilor gre
ceşti), găsim un magistrat special, însărcinat cu şcolile
inferioare, "paidonomul" (ttUtDOVOll0C;); acest titlu nu
desemnează, ca la Sparta, un comisar general al tineretu
lui, ci un simplu inspector al şcolilor primare şi secun
dare. Inferior gymnasiarchului în ierarhia onorurilor, el
îndeplineşte în propriul său domeniu funcţii analoge
celor ale gymnasiarchului faţă de efebi; documentele epi
grafice ale şcolilor din Milet sau din Teos5 1 ni-l prezintă
însărcinat, de exemplu, cu prezidarea unui grup de pro
fesori, cu rezolvarea contestaţiilor ce se puteau ridica din
mijlocul lor. Sarcina poate deveni îndeajuns de grea pen
tru a face necesară uneori împărţirea funcţiei: există nu
unul, ci mai mulţi paidonomi la Milet, la Priene, la
Magnesia pe Maiandros, la Kyrene. Acolo unde, ca la
Teos de exemplu 5 2 , coeducarea este reglementată,
atribuţiile lor se extind şi asupra educaţiei fetelor. În alte
,

5 1 . DITI., Syll. 577; 578. - 5 2. Id., 578, 9.
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părţi, pentru fete este prevazut un inspector; acesta este la
Pergamon 53, dacă nu şi la Smyma5 4, "însărcinatul cu buna
conduită a fetelor" (6 Errt 'tff<; E'lJKocrlllro; 't0Jv rro:pE}Evrov),
în afară de cazul c ând ele se an ă sub jurisdictia
'
gynaikonomilor, ca la Magnesia pe Maiandros 5 5 (25).
Absenţa şcol ilor de stat

Logica sistemului ar fi cerut ca statul, atât de preocupat
de bunul mers al stabilimentelor de educaţie, să-şi asume
el însuşi direcţia şi �eţinerea lor. Este logica pe care
erudiţii hellenistici a� � roiectat-o în trecut, atribuind 5 6
L
din Katane (confundat,
bătrânului legislator Cl1arondas
în această împrejurare, cu confratele său, Zeleukos din
Lokroi) in stituirea de şcoli obligatorii, gratuite şi publice
(26).

Dar acestei logici îi stătea în cale structura economică
a cetăţii, rămasă atât de fragilă şi, in fond, atât de arhaică.
Ea nu posedă nici resursele, nici serviciile administrative
necesare pentru a- şi asuma direct sarc ina învăţământului
public. Singură efebia, încă o dat ă, datorită originilor
sale, şi prin urmare gymnasiile care depind de ea, erau în
mod normal (27) fondate şi întreţinute de colectivitate.
Cât despre şcolile de gra d inferior, ele erau, am văzut,
private la origine, cum cel mai adesea şi rămân.
Sensul crescut al imp ortanţei sociale legate de
educatie suferea Însă din cauza acestui abandon; solutia
practi � ă consta în a face apel la generozitatea particu l a
rilor pentru a asigura finanţarea acestui serviciu de
interes general. Este apelul la mecenat sau, pentru a o
spune greceşte, la un "binefăcător", EOCpYE'tT\<; (se ştie ce
trecere a avut acest supranume, râvnit de suveremi,
atribuit cu largheţe atâtor particulari prin atâtea decrete
onorifice); erij at în sistem, acest procedeu a caracterizat
întreaga civilizaţie hellenistică şi romană. SIăbirea sa va
anunţa declinul acestei civilizaţii personaliste �i liberale;
at.unci când patriotismul �i iubirea de glorie nu vor mai fi
suficiente pentru a stimula o burghezie cu resurse dimi 5 3. AM. 1 912, p. 277: Ins. Perg. II, 463. 54. R OBERT,
Anat., 5 6 1 9 - 55. DIIT., Syll. 5 89. -- 56. DS. XII, 1 2 .
,
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Ef.

nuate să-şi multiplice actele de generozitate, statul (a se
înţelege, ac um : Imperi ul) va aJU nge să racţioneze prin
măsuri coercitive c ontra acestei fug i din faţa
însărcinărilor m unici pale i ar i n ten'enţia sa, din zi în zi
,

mai exigentă, va precipita evoluţia lumii romane spre

etatismul totalitar al

sfâr�itului Imperi ul ui.

Fundaţii şcolare

Sistemul

"euergetismului" s-a materializat în instituţia,
atât de c aracteristică, a fundaţiilor, prin c are un part i cul ar

asigură cetăţii, dăruind un c apital convenabil, v enitu rile
necesare întreţinerii sau cel puţin ameliorării un u i servi
ciu p ublic. Existau fundaţii de toate felurile: pentru a
asigura aprovizion area. construcţia sau întreţinerea mo··
numentelor pu blice, cheltuielile pentru ceremon iile sac re
(28). Ne sunt cunoscute cel puţin p atru . care au avu t ca
obiect construirea şi dotarea unor şcoli primare şi secun ·
dare.
Spre sfârşitul sec olului al III-lea, un anume Pol)' 
throus dona cetăţii sal e, Teos, o s urnă de 3 4 000

drachme care , plasate cu aproximativ 1 1 ,5 % , tre huiau să
producă o dobândă de 3 900 drachme, destinată să asi
gure salariul unui corp profesor3.1, căruia actul de forHbre
îi s12.ecifică compoziţia şi remuneraţia57 .
I n 200- 1 99, Eudemos din Milet l asă de asemene a
mostenire cetătii sale natale 60 000 de drachme, care,
pla � ate la b anc � statului cu 10% , v or aduce o dobân d ă de
6 000 de drachme, din care puţin mai mult de j umătate,
3 360 d., vor fi cons acrate remunerării pers onal ului din
învăţământ, al cărui statut este tot atât de minuţios pre
,

văzut, restul servind la asigurarea cheltuielilor pentru
diverse sacrifi cii 5 8 .
Celelalte două fun daţii s-au datorat unor principi,
care au action at n u în calitate de suv erani, în interioml
regatului l�r, ci cu titl u de p artic ulari, în state străine
(desigur, nu fără o urmă de grijă pentTu propagan d ă ) : în
1 60- 159 (29), viitorul Attalos al II-lea al Pergamu l u i ,
deja asociat la coroană d e către frate le s ău, Eumen os al
57. DITL Sy!l. 57 8 . - 5 8 . Id., 5 77.
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II-lea, donează cetăţii Delphi (care chemase monarhia
pergamoniană în ajutorul finanţelor sale aflate în situaţie
criticăY) o sumă de 1 8 000 d.,. "pentru educaţia copi
ilor" 60 ; plasată cu 7%, suma trebuia să aducă o dobândă
de 1 260 d., care vor senri la retribuirea "profesorilor"

(1tCUOE'\Ytcx.l) .

Cu siguranţă, cam în acelaşi timp sau puţin mai
înainte, Eumenos al II-lea fusese cel care oferise rhodie
nilor o donaţie de 28 000 de medimne de grâu, a căror
valoare, capitalizată, trebuia să servească la plata perso
nalului didactic al cetăţii, donaţie pentru care Polybios le
reproşează rhodienQ or faptul de a fi acceptat-o, în
dispreţul independen f i şi al mândriei naţionale 61 .
Inscripţiile din Teos şi din Milet, cât se poate de
meticuloase, ne fac să cunoastem nu numai numărul si'
salariile profesorilor, ci �i m � dul de recrutare a lor. L a
Milet, ei vor fi aleşi, pentru fiecare an, de adunarea
cetăţenilor, dintre candidaţii care-şi vor fi depus numele
în mâinile paidonomilor62 . La Teos e la [el, cu excepţia
instructorilor militari, care vor fi angajaţi direct de
paidonom şi gymnasiarch, sub rezerva confinnării de
către adunarea poporului 63 . Deşi, la Milet, generosul
fondator nu se dezinteresează de viata scolilor astfel
dotate (partic ipă la procesiunea cvincve� al ă prevăzută de
chartă 6.t , iar după moartea sa cel mai în vârstă dintre
descendenţi), el nu intervine în administrarea lor: nimic
comparabil cu rolul acelor trustees în fundaţiile şcolare
sau universitare din ţările anglo-saxone; aceste fundaţii
hellenistice duceau, după cum se vede, la crearea unei
veritahile şcoli puhlice, aflată în întregime în mâinile
cetătii.
D ar, oricât de remarcabile, oricât de originale ar fi
aceste " şcoli de fundaţie", Stiftungsschulen, ar fi exage
rat să facem din ele trăsătura dominantă a educ atiei hel
lenistice. Nu cunoastem. Ia unna unnei, decât aceste
patru exemple, aparţinând toate aceleiaşi perioade (2001 60). Dacă ele n-au fost Întretinute si renovate, există
toate şansele ca, şi în aceste patru cetăţi, efectul lor să se
fi estompat cu timpul .
5LJ. ld . 67 \ . 6 0. ld. 672, 4 - 6 1 . POL., XXX I , 3 1 1 .
62. DIIT.,
Syll. 5 7 7 . 25 sq . . 63. Id. 5 7 R , 7 sq.: 22-2 3 . 64. Id. 5 7 7 , 57 sq.:73-

. .

.
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Şcoli private
Oricum, în tabloul nostru despre instituţii le şcolare tre
buie să rezervăm locul cel mai important şcolii private,
întreţinută cu ajutorul cotizaţii lor plătite de elevi profe
sorului şi funcţionând după un plan strict comerci al .
Documentele îi atestă existenta în mo dul cel mai con 
stant si mai natural , fie că e v �rba de sc oli li terare, ase
meni �elei în care ne introduce atât de itoresc mimul lui
Herondas 65 , fie de stabilimente de educaţie fizică, pre
cum acele palestre numite familiar dup ă numele proprie
tarului sau manager-ului lor : palestrele lui Timeas66 sau
Antigenes 67 , la Athena; p alestrele lui Staseas, Nikoas
sau Nikoratos, tată şi fiu, la Delos 68 .
încă o dată, singură efebia este asumată de către stat;
doar în mod excepţion al putem găsi un stabiliment ofi
cial de învăţământ secundar, cum este " cole giul lui
Diogenes" (�WYE\'ElO\') la Athena (30 ) : cel puţin aşa c um
îl cunoaştem sub Imperiu, el este un stabi liment de stat,
frecventat de tineri de stinati efehiei; învătământuL
fizic
'
şi intelectual în acelaşi tiI�p, este sancţi onat ac � lo de
examene dsfăşurate sub preşedinţia unui strateg 6l) , iar
corpul profesoral şi restul salafiaţilor sunt asimilaţi
funcţionarilor efebiei propriu-zise, în continuarea cărora
apar pe inscripţii .

p

Prestatii şi fun dati i de întreţinere
De altfel, chi ar şi pentru bun a funcţionare a ac estei efebii
oficiale, se recurgea frecvent la generozitatea cetăţenilor
bogaţi. Dreptul p ublic grec reglementase într-un fel acest
apel obişn ui t la averea pri vată, prin instituirea prestaţiilor
numite liturgii, uzanţă ce se multiplică în epoca hellenis
tică si în cea romană.
Se întâmplă, şi este mai ales cazul Athenei, ca titlul
de gymnasiarchos să nu mai desemneze magi stratul
însărcinat cu controlul efebiei (se ştie că la Athen a el se
numeşte kosmetes), ci un cetăţean bogat, însărcinat pe
65. HER., Vid. - 66. DI1T. Syll 67, 60-62: IG2 n, 957, 47. -- 67. ld.
95 8, 60. - 68. DURRB ACH, Choix, 1 1 7. --- 69. PLUT. , Qu. ,OIlV. 73 6 D.
-
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t llnp de un an să asigure pe speze proprii cheltui elile
inerente bunei funcţionări a instituţiei (acesta poate fj � i
l i n efeb). Chiar şi acolo unde gymnasiarchia este o veri
tabilă magistratură (apx1Î), nu trebuie să credem că ele
mentul "liturgic" ar fi absent. Fără îndoială, bugetul
cetăţii aloca acestui magistrat o anumită sumă, dar era de
la sine înţeles că se conta pe generozitatea sa pentru a o
rotunji, astfel încât el se putea lăuda fie cu cheltuieli
extraordinare, precum restaurarea sau construirea un ui
gymnasion, fie si numai cu cheltuielile obisnuite cerute
de exercitarea f�nctiei: fum ituri , cheltuieli d� întretinere,
'
salarii ale profesorilQr.
Acesta este motivul din care se caută pentru funcţia
ele gymnasi archos cetăţenii nu numai cei mai demni de
onoare, ci şi cei mai bogaţi şi cei mai generoşi.
Considerentul financiar era mai important decât oricare
altul; de aceea, vedem gymnasiarhia preluată ani în şir de
către ac elaşi demnitar, atribuită pe viaţă câte unui bine
făcător docil, chiar devenind ereditară. Puţin importă ca
lificarea person ală a titularului: femeile sunt şi ele asoci
ate onoarei, ca şi efortului financiar al soţului sau al fiilor
lor; uneori chiar li se decemează personal gym
nasiarchia, care poate reveni, din aceleaşi motive, până şi
unui copil, moştenitor bogat (3 1 ) .
Ş i aici, fundaţii private vin s ă contribuie l a finanţarea
instituţiei. Unele au ca scop să ajute în general gym
nasiarchul la îndeplinirea cu demnitate a ansamblului
obligaţiilor acestuia; altele, cele mai numeroase, sunt
afectate în special cheltuielii celei mai împovărătoare:
fumitura de ulei necesară exerciţiilor atletice.Cunoaştem
cam douăzeci dintre aceste fundaţii, eşalonate pe o
perioadă cuprinsă între secolul al III-lea a. Chr. şi secolul
al U-lea p. Chr.(32).
Jocurile ş i sărbătorile, sancţi u ne ofi cială

Dar dacă slăbiciunea financiară a cetăţii nu-i pennitea
să-şi asume direct ansamblul funcţiei educative, ea inter
venea totuşi în acest domeniu şi supunea într-un fel edu
carea tineretului unui control oficial, prin instituţia
jocurilor sau concursurilor, atât atletic e, cât şi "muzi1 87

cale". Aceste jocuri, integrate în sărbătorile colective ale
cetăţii, erau însoţite de un astfel de prestigiu, încât con
stituiau pentru studii o sancţiune eficientă. Cu riscul
câtorva anacronisme, putem afinna că sistemul educaţiei
hellenistice se defineşte printr-un învăţământ liber (dacă
lăsăm la o parte cazul şcolilor de fundaţie, devenite pu
blice), sancţionat prin examene de stat.
Acelaşi rol de sancţiune morală prin integrarea în
viaţa oficială era jucat de participarea copii lor şi, cum am
văzut, a efebilor la procesiunile solemne şi la sacrificiile
oferite zeilor cetăţii. Prezenţa lor acolo era cerută de lege
(astfel, la Tamynai din Eubeea 70 sau la Amorgos 7 1 ), sin
gura trăsătură în care găsim un oarecare echivalent al
legislaţiei noastre privitoare la obligaţiile �colare.
A organiza aceste procesiuni, a avea garanţia că
tineretul va figura acolo în ordine şi cu demnitate şi va
aduc e onoare cetătii constituie una dintre sarcinile
majore ale magistnlţilor specializaţi în educ aţie, gym
�
nasiarchii şi paidonomii. In măsura în care putem recon
stitui calendarul şcolar al oraşelor hellenistice, suntem
frapaţi de locul pOe care-l ocupă acolo zilele "de sărbă
toare"; ele nu sunt zile de vacantă, ci de ceremonii ofi
ciale, în care tineretul - copiii de şcoală şi efebii din
gymnasion - participă la manifestări cu un caracter civic
şi totodată religios, echivalent al acelor mari reuniuni cu
care regimurile totalitare din timpurile noastre au început
să ne obişnuiască din nou (33).

7 0 . IG , XII I , 9, 1 5 4. - 7 1 . IG , XCI, 7 , 5 1 5 .

Capitolul I I I

EDUCAŢIA FIZICĂ

Să abordăm studiul continutului însusi al acestei
educaţii. După cum am s �nmalat dej a î� legătură cu
efebia, gimnastica rămâne încă, cel puţin la începutul
perioadei hellenistice, elementul, dacă nu preponderent,
oricum caracteristic, al fonnării tânărului grec. Gustu l şi
practica sporturilor atletice rămân, ca şi în epoca arhaică,
una dintre trăsăturile domin ante ale vieţii greceşti,
definind-o în raport cu barbarii. Să ne imaginăm la
Ierusalim, prin anul 175 a. Chr.: a adopta "obiceiurile
goyimilor" 1 înseamnă în esenţă, pentru evreii din acel
timp, a te exersa, gol, pe un teren de sport2 . Oriunde se
implantează hellenismul apar gymn asii, stadioane, ame
najări sportive; le regăsim peste tot, de la Marsilia3 la
Babylon 4 sau Sousa5 , din Egiptul meridional6 până în
Crimeea 7 , si nu numai în marile cetăti, ci chiar si în cele
mai mici s ate de coJoni, de exemplu la Fayoum s: Sportul
nu reprezintă pentru greci un simplu divertisment apreci
at; este ceva foarte serios, legat de un întreg ansamblu de
preocupări, igienice şi medicale, estetice şi etice în ace
laşi timp.
De asemenea, educatia fizică rămâne unul dintre
aspectele esenţiale ale i� iţierii în viaţa civilizată, ale
educaţiei. De aici, locul evident prioritar pe care-l ocupă
în programul efebiei, treapta superi oară a educaţiei aris4, 9- 1 4. - 3 . IG . XIV, 2466 . - 4.
7 . lOSPE, II, 299; 360;
6.
39.
8. Aeg . ( l �30- 193 1 ), IX, 4 85.

1 . 1, Ma c . , 1 , 1 5 . - 2. 2, Mac.
SEG . VII,
-· 5 . [d. 3. [d. VIII, 53 1 .
IV, 45 9 .
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tocratice. Se pare însă că ea nu este rezervată acestor
adolescenţi mai mari şi că ei nu o descoperă exclusiv
abia în ajunul intrării în viaţa adultă. Să ne amintim că,
încă din epoca arhaică, Grecia a cunoscut concursuri
atletice, şi prin urmare o educaţie fizică, adresate copi
ilor; punctul care rămânea obscur era acela de a cunoaşte
vârsta acestora din unnă. Documentele, mai numeroase
şi mai explicite, din epoca hellenistică, pemi t o mai mare
precizie.
Este sigur, mai întâi, că şi copiii de vârstă secundară
primeau această formaţie sportivă; o dovedeşte cazul
Egiptului, unde, după cum am văzut ei intrau în efebie
la vârsta de paisprezece ani. Dar situaţia se prezintă la fel
şi în alte părţi : găsim la Pergamon un gymnasion al copi
ilor, distinct de cele frecventate de adulţi, de tineri (VEOl)
şi de efebi 9 ; la Lapethosl O , un gymnasiarch special se
ocupă de ei; în alte locuri, la Eretria I l sau la Attaleia 12 de
exemplu, gymnasiarchul general îşi extinde solicitudinea
şi asupra copii lor. Cam peste tot, la Chios 1 3 , Teos 1 4,
Lariss a l 5 , Tamynai în Eubeea l 6 , şi bineînţeles ] a
Athena 1 7 , competiţiile spOltive l e sunt deschise: este
vorba de concursuri municipale, adresându·-se tineretului
cetăţii; nu mă refer aici la marile concursuri panhel
lenice, unde de acum nu mai intră în arenă decât atleti
profesionişti, specializaţi de la o vârstă încă fragedă 1 8 . '
Dar, la aceste concursuri, apar adesea mai multe ca
tegorii de copii : la Thespiai, "seniorii" (1tpEcrj3mEpOl) se
deosebeau fără îndoială de "j uniori" 1 9 ; la Larissa2o, la
Oropos2 1 , ca şi în alte locuri 22 , copiii sunt opuşi, ca fiind
mai tineri, "imberbilor" (aYEVElOl) ; la Koroneia 23 , la
Chalkis24 , distincţia se face între "copii" (mil8E<;) şi
"copii împliniţi" (rraJl1ten8E<;). Suntem îndreptăţiţi să
conchidem că gimnastica era practicată şi de copii de
vârstă foarte fragedă ( 1 ); nu n umai la Sparta, unde micii
mikkikhizomenes de nouă sau zece ani iau parte la con
cursuri sportive (2), ci, pe o scară foarte largă în lumea
9. GAL., sţpl. tu . II, 1 : Ins. Perg. 467, 7 . - L O . IGR. III, 933. - 1 1 .
DID., Syll. 7 1 4 - 1 2 . IGR. III, 777 : 78 3.- 1 3 . om. Syll. 95 9. - 1 4.
MICHEL, 8n. - 1 5. O ITT. , Syll. 1058- 1 0 59 . 1 6. M1CHEL, 897. - 1 7 .
om., Syll. 667 , o. 9: IG2 II, 9 57- %4. - 1 8 . P. Cairo-Zenon 1. 59060;
PSI. 340, 23 sq.
1 9. IG. VII, 1 765_ -- 20. DITI., Syll. 1058. - 2 I .
MICHEL, 8 89. - 22. IG. XIV, 738 . .- 23. M ICHEL, 8 9 3 _ 24. Id. 8 % .
.
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greacă, educaţia fizică însoţea educaţi a literară încă de l a
vârsta de şapte sau opt ani. Este frapantă convergenţa
t"e lor mai diverse mărturii: documente epigrafice ale şco
lilor din Teos şi Milet25 , texte literare26 , inscripţii fune
rare 27 , ca să nu mai vorbim de monumentele figurative

U).

De asemenea, în epoca hellenistică Sparta nu mai este
singura cetate unde educaţia fizi că se adresează fetiţelor
si fe t elor în aceea si măsură ca si băietilor. Să lăsăm la o
i) arte, şi aici, atlettsmul profesi�nist2 8 : un text ne spune
( d ar e posibil să fie, vorba doar de o glumă) că la Chios,
de exemplu, fetele n� umai că primeau aceeaşi educaţie
sportivă ca şi băieţii, d r se şi exersau împreună cu ei pe
aceleaşi terenuri 29. GăsIm, se p are, ceva analog la Teos 30
�i, fără ca educarea împreună să fie dusă până la această
limită, la Pergamon 3 1 .
Educaţia fizică hellenistică se adresa deci unei clien
lele tot atât de vaste pe cât de variate. Se pare însă că pe
dagogia sa n-a fost prea diversificată în funcţie de vârstă
�i sex.; cel mult, după câte ni se spune, copiii erau supuşi
unor exerciţii "mai uşo are" (KOu<po'tEpa32 ) decât cele ale
efebilor. Probele SPUl1i ve ale fetelor erau, şi ele, mai
puţin dure decât cele ale băieţilo r; la Oly mp ia, de exem
plu , cursa feminină de la jocurile Heraia se desfăşura pe
un parcurs cu o �esime mai scurt dec ât pista nonnală a
bărbaţilor3 3 .

�

Educaţie fizică şi sport

Ne putem mulţumi, aşadar, cu o analiză globală a acestui
învătământ. fără a încerca să facem distinctia între cel ce
se a'drese �ă în mod special copiilor şi cel destinat
efebilor. Privind lucrurile în mare, cadrul şi spiritul aces
tui învăţământ rămân în epoca hellenistic ă ceea ce erau
în peri o ad a anterioară. Moştenire a arhaismului, gimnas
tica greacă a fost fixată fo arte devreme în fonna sa defi
nitivă şi n-a fost profund modificată sub influenţa dez25 . DITT., Syll. 577; 578. -· 26 . TEL. ap . STOB . , 98, 72; [PLAT.] ,
.1x. 366 <1 . - 27. RPIz . 23 ( 1 90')), 6.- 2 8. DITT. . Syll. 8 02 A. - - 2 9.
ATH., XIII. 566 E. ·-30. DITT., Syll. 5 7 8. 14; ef. 9. . - 3 1 . 1m. Perg. 4 63
B; ef. A. . 32. ARIST., Pol . VIII, 13 3 8 b 40. - 33. PA US., V, 16, 9.
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voltării ulterioare a civilizatiei. Fără îndoială, si am mai
amintit asta, privitor la sofişti, există de acum inainte un
sport profesionist, din ce în ce mai distinct de sportul
amatorilor şi, prin unnare, de SP 0l1ul şcol ar. Fără
îndoială, de asemenea, de la Herodikos din Selymbria
până la medicii din epoca romană(4), vedem ştiinţa igie
nei devenind mai precisă şi mai exigentă. revendicând
pentru ea domeniul educaţiei fizice. Aceasta din unnă,
totuşi, rămâne fidelă propriei sale tradiţii. Ea n u se orien
tează deloc în directia unei dezvoltări formale si dezin
teresate a corpului;' chiar dacă a cunoscut, cum vom
vedea, practicarea unor exerciţii analoge celor ale gim
nasticii noastre "suedeze", rolul lor a răm as multă vreme
secundar şi subordonat. Ca şi în epoc a arhaică, educaţia
fizică rămâne esenţialmente sportivă, dominată de nobila
emulaţie a spiritului de competiţie: ea pregăteşte copilul,
apoi adolescentul, să ia parte cu on oare la concursurile
consacrate diferitelor probe de atletism în sens strict.
Celelalte sporturi sunt net rezerv ate. Chiar �i în se
colul al V-lea, sporturile hipice, să ne amintim, erau
apanajul unei m inorit ăţi de mari proprietari funciari, al
unui mediu aristocratic. Acela�i mediu este cel în care. în
epoca hellenistică, echitaţia continuă să facă parte din
educaţia tineretului ; cunoscân d caracterul monden pe
care-l luase colegiul efebic din Athen a. n u ne mirăm
văzând exerciţiile hipice puse pe acela�i rlan cu gimnas
tica sau armele în inscripţiile referitoare la ele care
datează din anii 47-46 până în 39-3 8 a. Chr. 34 Ca şi azi
în lumea bună britanică, antrenamen tul hip ic începea
foarte devreme: încă de la începutul adolescenţei, adică
din copilărie35 , încă de la şapte ,-u1i admitea medi cul
Galenus3 6 (5).
Obişnuiţi cum suntem să-i consi derăm pe greci un
popor de marinari, rămânem uimiţi să con statăm cât de
puţin au dezvoltat practica sporturilor nautice. Fără
îndoială, nimic nu este mai răsp ândit la ei decât practi
carea natatiei: "Nu stie nici să citească, nici să înoate"
este modul curent de' a desemna un imbecil3 7 , dar aici nu
e vorba de sport. Anticii n u ne infonnează asupra unor
concursuri de înot (sau de sărituri de la trambulină 34. IG2 II, 1 0 40. 29; 10 42 a-b 2 1 ; c 9 ; 1 043, 2 1 . 3 5 . TEL. ap ,
STOB ., 9 8 , 72; LU C., Am . , 45. 36. Sali . tu. 1, 8.
3 7 . PLAT. , Leg.
III, 689 d; SUID . , III, M, 989.
-

-

-

1 92

cuvântul K6AU�L�C; este ambiguu) decât într-un singur
loc: la sanctuarul lui Dionysos cu egidă neagră, în
apropiere de micul oraş Hermione, în Argoli da38 (6) .
Mai puţin excepţionale sunt regatele: găsim probe de
v âslit la Panathenee3 9 , la Korkyra (7) şi, cel puţin
în cepând cu Augustus, la Nikopolis40 . De asemenea,
efebii din Athena dispută, în epoca helIenistică41 şi
romană42 . întreceri cu bărci în apele Salaminei şi
Mounychiei. Cred că trebuie să vedem, în acest caracter
relativ �ters. o moştenire a unor origini foarte îndepăr
tate. Grecii au Qevenit în cea mai mare parte marinari,
ceea ce nu fuses � Ja îIl ceput: strămoşii lor îndepărtaţi
veniseră din Nord, � e pe continent, iar cultura aristocra
tică, din care sportul reprezintă o moştenire, vine direct
de la tradiţia cavalerească a ac estor inv adatori; ea nu a
fost profund contaminată de reminiscenţele civilizaţiei
minoice, cu caracter maritim mult mai pronunţat, pe care
o vor substitui în Egce a.
Educaţia fizică greacă se interesează deci mai ales de
at letism, �i anume de atletismul pur. Ea cunoaşte o
mulţime de jocuri cu mingea, de diverse tipuri; mingea la
zid (a1tOppaţ,tc;), mingea la hoţ (q>atvtv8a; în epoca
romaml, aprrC{cr'tov), mingea în triunghi, mingea în aer43 ,
adică un fel de hockey, jucat cu o crosă (8). Ele erau în
mod obişnuit practicate ele tinerii atleţi44 în acelaşi timp
cu alte sporturi; dm' nu erau considerate decât simple
amuz,unente cu acelaşi ti tlu ca jocul de arşice45 , cel mult
ex erciţii , astfel încât nu e de mirare că un medic le-a con
sacrat, din punctul de vedere al valorii lor igienice, un
întreg tratat46 . Dar nu era vorba aici de veritabile spor
turi; ele nu s-au buc urat niciodată de atâta trecere la greci
înc ât să cucerească locul pe care-l ocupă la popoarele
moderne rugby-ul sau base-ball-ul. Nu le vedem nicăieri
figurând în programul jocurilor, fie că e vorba de marile
conc ursuri panhellenice, fie de concursuri municipale.
Programul acestora din unnă nu s-a schimbat după se
col ul al VI-lea a. Chr. şi el defineşte cadrul întregului
3 8. PAUS . , Il, 3 :'i , 1 . - 39. IG. 2 II, 23 L I , 78 . - 40. STEPH. BYZ.,
Aitia . - 41. DITf. , Syll. 7 1 7, n. I l .
42 . [G. 2 u , 1 906, 9 ; 2024,
1 36: 2 1 1 9 . 223 : 2 L 30, 49: 2 167: 2208, 1 46; 22 45, sf. - 43 . ATH., 1 , 1 4
F - 1 5 B: POLL . , IX, 1 0 3 - 1 07. - 44 . MEM. ap. PLAUT, Bacch. 428 .
- 45. POLL., IX, 103-1 07. - 46 . GAL., Parv. p il.
s. v.

1 93

-

învăţământ al gimnasticii; îi cunoaştem bine lista, care
cuprinde cursa cu piciorul, săritura, aruncarea discului, a
suliţei, lupta, pugilatul şi p ancration-ul.
Voi caracteriza pe scurt fiecare dintre aceste exerciţii,
oprindu-mă în special asupra definirii lor în raport cu
ce le ale atletismului modem, de care, vom vedea, se
apropie şi se deosebesc la fel de mult (9).
Cursa cu p iciorul

Cursa cu piciorul, pentru a începe: nici curse cu obsta
cole, nici cross-country. Grecii nu cunoşteau decJ.t
alergările pe pistă pl ată şi rectilinie. Proba caracteristică
- nu numai cea mai faimoasă dintre diversele specii de
alergare, ci, într-un fel, proba sportivă prin excelenţă
(învingătorul ei, de exemplu, dă numele Olympiadei
respective) - este cursa de un stadiu (cr-r&8wv); acelaşi
cuvânt desemnează şi proba, şi pista utilizată, şi distanţa
pe care se aleargă - şase sute de picioare, ceea ce cores
punde unei distanţe vari abile (căci piciorul-etalon nu este
acelaşi în toate cetăţile) , apropiin du-se de 200 m: st adiul
olympic are 1 92,27 m, cel de la Delphi 1 7 7,5 m , cel din
Pergamon (dimensiunea aceasta fiind excepţională)
2 1 0 lTI. Ei nu cunosc o distanţă mai scurtă, ceea ce pen
tru noi pare uluitor: fără a ignora cu totul cursa de 200
yarzi, atletismul nostru nu-i acordă mare importanţă,
adevărata cursă de viteză fiind, pentru noi, cea de 1 00 m.
Tehnica antică se deosebea la rândul ei destul de mult de
a noastră: startul în genunchi, de exemplu, nu era prati
cat; alergătorul grec lua startul în picioare, cu torsul aple
cat înainte şi picioarele foarte apropiate unul de altu 1.
Pentru a evita înghesuiala pe pistă atunci când concu
renţii deveneau prea numeroşi , se practica, la fel ca şi la
noi, sistemul probelor elimin atorii şi al finalei 47 .
Alături de stadiul simplu, se disputau curse mai lungi:
cursa dublă (BtauAaS), de două stadii (la Olympia, să
spunem, de 385 m), aproximativ cât cursa noastră de 400
yarzi; cursa de patru stadii (l1t1tlOS) era mai rară; găsim,
dimpotrivă, peste tot o cursă �e fond (B6AlXuS), a cărei
-

-

47. PAUS., VI,

1 3 , 2.
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lungime este de 7, 1 2, 20 sau, ca la Olympia, de 24 stadii,
ceva mai mult de 4,6 Krn . , să zicem. Dar aici ne aşteap 
tă o surpriză: oricare ar fi fost lungimea lor, aceste curse
se disputau pe pista-standard de un stadiu, presupunân d
deci, c a ş i l a cursele hipice, o serie de parcursuri dus-întors;
alergătorul, ajuns la o extremitate, se întorcea (dar acest
lucru nu a fost complet clarificat) înconjurând un stâlp
plasat pe linia de plecare sau de sosire; este aici, se poate
vedea, o tehnică foarte diferită de a noastră. Programul
celor mai multe jocuri include şi cursa înannat (61tÂt'to8p6�o<;), unde concurenţii poartă coif şi scut (începând
nţat la cnemide); distanţa varia
din 450 a. ehr., ei au
după loc: două stadii 1 Olympia şi Athena, patru la
Nemeea, poate mai mul la Plateea (unde regulile erau
deosebit de severe: armură completă etc. 48 ). Puţin cam la
marginea sportului propriu-zis se situau alergările cu
torţe, şi ele bine reprezentate.

rti

Săritura În l ungime

Atletismul grec nu cunoaşte decât o specie de săritură:
săritur a în lungime cu elan; nu se practică nici săritura în
înălţime, nid săritura cu prăjina; săritura fără elan nu
intervine decât cu titlu de exerciţiu preparatoriu. Nici aici
tehnica nu este aceeaşi cu a noastră: elanul este mai scurt
�i mai puţin rapid. Atletul îşi ia avânt pe un prag tare,
�a'tf1p (se utili zau, fără îndoi ală, amenajările liniei de ple
care a stadionului) şi recade pe un sol afânat şi netezit
(crK&�l�a); performanţa n u era val abi lă decât dacă
amprenta picioarelor era clar imprimată pe sol, ceea ce
exc1u dea alunecările, căderile şi chiar, se pare, revenirea
cu un picior înaintea celuilalt 49 . Dar, mai ales, atletul
sărea ţinând în mâini haltere (cuvântul este grec:
aÂ'tTjpEC;, de l a ăÂÂo�at, a sări), de piatră sau bronz.
Fonna acestora este de două tipuri: fie o bucată sferică
(scobită, pentru a facilita prinderea), fie o massă rotun
jită, prevăzută cu un mâner. Greutatea halterelor putea
merge de la unul la cinci kg.; ea servea la întărirea jocu48 .
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lui de balansare a braţelor, destul de asemănător cu cel
practicat azi la săritura noastră în lungime fără elan.
Aru nca rea discului

Spre deosebire de discul actual, făcut din lemn încen:uit
cu fier, discul grec, începând de pe la sfârşitul secolului
al V-lea, este din bronz. El pare să fi fost mai greu decât
al nostru ( 1 ,295 kg.); la drept vorbind, exemplarele păs
trate variază considerabil şi aparţin unor tipuri diferite,
cântărind în jur de 1 ,3 kg., 2, 1 kg., 2,8 kg. şi 4 kg.
(posedăm unul chiar de 5,707 kg., dar este probabil un
disc votiv, fără legătură cu cele în uz). Desigur, tipul
varia în funcţie de loc, epocă (cele mai uşoare sunt cele
mai vechi, din secolul al VI-lea a. ehr.) şi categorie:
copiii aruncau un disc mai uşor decât cel al adulţilor5 0.
Stilul folosit pare să fi fost destul de diferit de cele pe
care modernii le-au reinventat, reintroducând acest sport
la prima Olympiadă de la Athen a, în 1 896. S-a discutat
mu1t asupra subiectului, atât printre arheologi, cât şi în
mediile sportive: se punea problema de a interpreta
corect un anumit număr de monumente figurative, picturi
pe vase, statui, discobolul în pic ioare de Naukydas şi mai
ales celebrul bronz al lui Myron, care, nemaifiind cunos
cut decât din copii de marmură, imperfecte şi adesea
stângaci restaurate, au indus adesea în eroare.
B aza de plecare (�aA�i<; 5 1 ) nu era, ca la noi, un cerc;
ea nu era limitată dec ât în faţă şi pe laturi, ceea ce lăsa
mai multă libertate atletului. Pentru a fi valabilă, arun
carea trebuia să fie executată după o direcţie precisă; ca
şi pentru săritură, se utilizau fără îndoială amenajările
stadionului, linia de plecare servind drept �aA�i<;.
Discobolul ridica discul la nivelul capului cu ambele
mâini, apoi, ţinându-l în mâna lipită de antebraţul drept,
arunca violent acest braţ în j os şi în spate; corpul şi capul
unnau miscarea, întorcându-se în aceeasi directie. Intrea
ga greutate a corpului se sprijinea pe p icioru l drept, ce
servea drept pivot; piciorul şi braţul stâng nu intră în joc
decât pentru a asigura echilibrul. Apoi vine detenta, în
50. PAUS., 1, 35, 3. - 5 1 . PHlLOSTR., Im .

r, 24.
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faţă: forţa celui ce execută aruncarea nu vine din braţ, c i
din detenta coapsei şi brusca redresare a corpului arcui!.
Discul era frecat cu nisip, pentru a se evita alunecarea sa
printre degete.
Aru ncarea suliţei

Suliţa nu era pentru antici doar un sport, ci şi o annă de
uz curent, atât la vânătoare, cât si la război. Totusi, în
atletism, era leg� numai de distanţa atinsă, unnfrn d o
direcţie dată; pentri\ folosirea practică era altfel exersată,
unnărindu-se ating drea unei ţinte trasate pe pământ, ori
zontal. Suliţa sportivă, de lungimea corpului şi de
grosimea unui deget, avea vârful bont, îngreuiat cu
plumb, şi pare să fi fost extrem de uşoară 52 .
Cât despre stilul de aruncare, şi el diferă mult de
suliţa noastră modernă. Anticii foloseau un tip de propul
sor cu curea (aYKuA:T\, în latină amentum), pe care etno
grafii l- au putut observa încă în uz în zilele noastre, în
special în Noua Caledonie (unde este cunoscut sub
numele de ounep); era o curea de piele. lungă de 30-40
cm., legată la centrul de gravitate, înconjurând fusul o
dată sau de mai multe ori şi tenninându-se într-o buclă,
în care cel ce arunca suliţa introducea indexul şi degetul
mare al mâinii drepte. Utilitatea propulsorului (care a
putut fi uşor verificată experimental: el dublează sau
triplează forţa aruncării) se bazează pe două principii: pe
de o parte, el imprimă suliţei o mişcare de rotaţie în jurul
propriei axe, asigurându-i astfel stabilitatea de-a lungul
traiectoriei sale (asemeni tunurilor ghintuite din annatele
noastre), pe de alta sporeşte în mod considerabil
lungimea braţului celui ce aruncă, prelungindu-l, şi a
degetelor alungite (adeţii antici se străduiau să utilizeze
lungimea la maximum: campionii la sulită erau
selecţionaţi dintre atleţii cu degete foarte lungi 5 3 ). Ca şi
la disc, aruncarea era precedată de un scurt elan şi de o
răsucire generală a corpului: torsul şi capul acompaniau
braţul drept, care era aruncat cât de departe posibil spre
spate, pe dreapta.
52.
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Lupta

Lupta întrecea poate, în popularitate, alergarea: faptul că
tennenul de rraÂ.atcnpa, în sens propriu "teren pentru
luptă" (ooAT\), a servit la a desemna în general terenul de
sport sau şcoala de educaţie fizică este o dovadă destul
de clară în acest sens. Lupta propriu-zisă, sau "lupta în
picioare" (6peTt sau cr'tabtata rreXAT\) se desfăşura pe un
teren afânat cu tâmăcopul, ca şi săritura; atleţii se înfrun
tau a.. olo în perechi, după tragerea la sorţi. Scopul era
să-ţi arunci la pământ adversarul, fără ca tu însuţi să cazi
(altfel lovitura ar fi fost nulă): nu avea importanţă dacă
acesta atingea p ământul cu spatele, cu umărul sau şoldul;
dacă însă se lăsa doar în genunchi, obiectivul nu era
atins. Partida se diputa în trei reprize: foarfeca la picioare
pare să fi fost permisă, dar nu şi prinderea de picior;
numai apucarea de braţe, de gât sau corp erau autorizate.
Se ştie că cele cinci exerciţii pe care abia le-am ex a
minat - cursa de un stadiu, săritura în lungime, aruncarea
discului şi a suliţei, lupta - erau combinate pentru a
forma, la concursuri, proba complexă a pentathon-ului,
care viza, de fapt, încoronarea atletului complet. Erudiţia
modernă a dezbătut îndelung ordinea probelor (pare
sigur că se începea cu alergarea şi se termina cu lupta) şi
principiul clasamentului: se admite în general că era
proclamat învingător cel care fusese clasat primul în cel
puţin trei probe din cinci.
,

Pugilatu l

D e l a începutul secolului a l IV-lea, "bandajelor moi"
(t�avtE<; �aAaKro'tEpOt) le-au fost substituite, în pugilat,
"bandajele dure" (t�av'tE<; o;ET<; sau crq><itpat) , care se
prezentau sub formă de mănuşi , sau mai bine zi s de
mitene (căci degetele sunt descoperite), fără îndoială
făcute din piele, acoperind încheietura mâinii şi aproape
tot antebraţul, unde se tenninau printr-o manşetă din
blană de miel; articulaţiile degetelor erau întărite
printr-un bandaj suplimentar din trei sau cinci benzi de
piele tare, fixate în curele.
Pugilatul antic era ceva destul de diferit de boxul
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modemS 4 : absenţa unui ring limitat descuraja lupta corp
la corp, dezvoltând în schimb tactica şi jocul picioarelor.
Nici vorbă de runde: se luptă până când unu] dintre
concurenţi este epuizat sau îşi recunoaşte înfrângere a,
ridicând bratul;
' acest lucru antrena un ritm mult mai lent
decât cel de azi. Ca şi boxu l cu mâinile descoperite din
secolul al XVIII-lea englez, se aplicau mai ales lovituri
la cap5 5 , ceea ce antrena garda înaltă şi braţul întins: ni
se relatează perfomanţa unui campion din timpul
împăratului Titus, care-şi putea ţine garda timp de două
zi le şi-şi epuiza adversarul fără ca acela să aj ungă să-i
apJice vreod
singură lovitură5 6 .

�
\

Pankration

În fine, exercitiul cel mai violent si cel mai brutal din
atletismul (mti� este pankrafioll -ul, definit de obicei ca o
combinaţie de pugilat şi luptă. În realitate este ceva
destul de diferit şi foarte original, care ar putea fi apropi
at, probabil, de al nostru "catch"- . E vorba de a scoate
din luptă adversarul, fie că acela îşi epuizează forţele, fie
că, ridicând braţul, se declară Învins. Pentru ast a, orice
lovitură este autorizată: nu numai loviturile de pumn şi
prizele admise în lupta propriu-zisă, ci şi orice fel de atac
(lovitură de picior în stomac sau abdomen, răsuciri de
membre, muşcături, strangulare etc.) . Nu este interzisă
decât înfigerea degetelor în ochii sau în orificiile feţei
adversarului.
În general, după câteva pase, cei doi combatanţi,
agăţaţi unul de altul, se rostogolesc la pământ: acolo se
desfăşoară partida şi-şi găseşte firesc faza concluzivă,
dar pasele de luptă pe care le provoacă pun în joc o
tehnică foarte diferită de cea a "luptei în picioare" : este
arta cu totul diferită, numită KDAt<:nS sau eXAlVbnO"tS;.
Ceea ce sfârşeşte prin a da acestui sport un caracter
de primitivism grosier este faptul că el se dispută pe un
teren nu numai afânat cu h ârleţul, ci şi udat în prealabil:
concurenţii se împotmolesc, alunecă şi se rostogolesc în
noroiul de care sunt imediat mânjiţi.
54. THCR., 22. 55 . PHILOSlR., Gym. <J.
-
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56. D. CHR.. Or. XXlX.

Învăţământul gim nasticii

Acesta este programul pentru care educaţia fizică hel
lenistică trebuia progresiv să facă copilul, apoi adoles
centul, apt de a-l p arcurge. Acest învăţământ era
încredinţat unui profesor speci alizat, care păstrează
vechiul nume de paidotrib (1tatOo't'Pl!3rlS); el era mult mai
mult decât un instructor de gimnastică: un veritabil edu
cator, obligat să adauge competenţei sale sportive o
cunoaştere aprofundată a legilor i gienei şi a tot ceea ce
ştiinţa medicală greacă elaborase în materie de observaţii
şi prescripţii privitoare la dezvoltarea corpului, la
efectele diverselor exerciţii, la regimurile ce conveneau
diverselor temperamente. Educaţia fizică oferită tineretu
lui avea posibilitatea de a profita de dezvoltarea consi
derabilă la care ajunsese ştiinţa gimnasticii, ca unnare a
importanţei acordate sportului profesionist; trebuie să
recitim, în Philostratos de exemplu 5 7 , analiza minuţioasă
a calităţilor cerute de fiecare specialitate atletică, pentru
a ne da seama la ce nivel de rafinament şi precizie putuse
aj unge în acest domeniu geniul analitic al raţiunii gre
ceşti. Fără în doială, simplul paidotrib nu împing�a
lucrurile tot atât de departe c a ş i con fratele siu,
antrenorul atleţilor profesionişti, numit de objcei gym
nast (yu�va(J'1'Tts) 5 8 , dar învăţământul său nu putea igno
ra progresele realizate în acest domeniu învecinat şi
reuşea să profite de ele.
Era, acesta, un veritabil În vătfunânt, formând un tot
sistematic organizat. Acolo und� pai dotribul nu era re
tribuit cu o sumă anume pe lună, ca în şcolile publice din
Teos sau Milet59 , părinţii negociau cu el pent.ru ansam
blul cursului de educaţie fizică; negociere care, prin anul
320 a. ehr., era de ordinul a o sută de drachme 60 . Nu
cunoaştem arta "paidotribică" Ia fel de exact ca pe cea a
profesorilor de literatură, dar ceea ce întrevedem e sufi
cient pentru a ne da seama ci şi aici funcţionau aceleaşi
metode pedagogice. Gimnastica nu se învăţa numai prin
exemplu şi practică; aici, ca şi în celelalte domenii, grecii
ţinuseră să se ridice de asupra empirismului. G ustul lor
57.
Syll .

Gym . 28-42. -- 5 8 . Id. 14; GAL. , Sai!.
57 8, 1 4: 577. - - 60. ATH . XIII, 5 84 C.

fII. II,

9.

-

59. DITT. .

.
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pentru gândirea clară cerea o conştientizare, o anal iz�i
ratională a diferitelor miscări puse în joc de exerc itiile
� lui
adetice. În acest domeni �, ca si' în cel al învătământ
'
literar, pedagogi a lor mersese foarte departe cu elabo
rarea unei teorii, pe care profesorul o oferea elevului sub
fonnă de instructie 6 1 .
Bine cunosc � tă ne este mai ales învăţarea luptei:
paidotribul preda succesiv diversele poziţii sau figuri
(jx,,�a'ta) pe care l uptătorul le va utiliza mai târziu, în
cursul întrecerii. Un papirus din secolul al II-lea p. ehr.
ne-a conservâ�n fragment dintr-un manual pentru uzul
profesori1or de gimnastică; asistăm astfel la o lecţie de
luptă predată la doi elevi:
"Expune-ţi torsul dintr-o parte şi fă o priză de cap cu
braţul drept. - Tu, ia-l de mijloc. - Tu, prinde-l pe
dedesubt. - Tu, înaintează şi ia-l de mijloc. - Tu, prinde-l
pe dedesubt cu braţul drept. - Tu, strânge-l de unde te-a
prins pe dedes ubt; avansează piciorul stâng spre coapsa
lui. - Tu, îndepărtează-I cu mâna stângă. - Tu, schimbă
locul şi ia-l de mijloc. - Tu, întoarce-te. - Tu, întinde
piciorul. - Tu, prinde-i cu braţele corp ul. - Tu, aplecă-te
înainte şi îndoaie-l înapoi. - Tu, adu corpul înainte şi.
redresează-te ; r aruncă-te] asupra lui şi ripostează .. : 62
Am riscat, traducând ( 1 0) : într-adevăr, acest text este
foarte obscur, dat fiind că, pentru trebuinţele acestui
învăţământ sportiv, grecul hclIenistic elaborase un întreg
vocabular tehnic de o extraordinară bogăţie, în ale cărui
secrete ne este greu să pătrundem; dar el este atât de
familiar publicului cultivat, încât autorii fără perdea se
puteau sen'i de el pentru a descrie, în tennenii cei mai
direcţi, diversele faze ale Juptei amoroase 63.
'

Exerciţii de m lădiere

Acelaşi efort de reflecţie l-a condus pe pai dotrib la a pre
scrie elevul ui său o lntreagă serie de exerciţii de
mlădiere, destinate să-I pregătească indirect pentru pro
bele programuluî de atletism. Ş i aici. pedagogia greacă
depusese un mare efort ele analiză şi invenţie; repertoriul
acestor exerciţii, îmbogăţit progresiv de -a lungul se6 1 . TH., Clw,.. 7 .
20 1

62. P. Oxy 46

6

.

- 63 . LUC. , A s . 8-10.

colelor, apărea în plină dezvoltare în secolele II şi III din
era noastră64 . Mers pe un teren variat, alergare pe un
spaţiu limitat (cam treizeci de metri), alergare în cerc,
alergare înainte si înapoi alergare şi sărire pe loc, cu
picioarele l ov ind fesele (era exerciţiul favorit al femeilor
spm1ane6 5 ), lovituri de pic io are în aer, mişcări de braţe
(XE1.povo�la)66, fără a mai vorbi de exerciţii de o mai
mare com p lexitate, ca cel de a sări coarda, sau de jocuri,
precum cele cu m i ngea sau cu c ercul67
Este usor de Înteles
cum s-au dezvoltat aceste
'
exerciţii: m ulte au ap ărut firesc, în marginea sporturilor
atletice, apoi, printr-o firească alunecare de la mijloc la
scop, au devenit autonome. Astfel necesitatea de a
pregăti un s ol afânat (JKa�l�la) pentru luptă sau săritură,
conducea în mod natural atletul la a săp a (de fapt, sapa
făcea parte din panoplia gymnasion-ului: este adesea fi
gurată în picturile de pe vase din secolul al V-lea care
reprezintă scene atletice); s-a constatat în timp că a săpa
era un exerciţiu salutar şi a fost catalogat printre celelalte
"exerciţii violente", apte de a fortifica mu şchii68 .
La fel, pregătirea pentru pugilat a dezvoltat exerciţiile
de braţe: a ţine braţul întins, cu pumnii strânşi, şi a
rămâne astfel mu l t timp în gardă, a rezista la efonul unui
partener care încearcă să te oblige să cobori braţul69. De
asemenea, uzajul pUrlching -bag-ului (KcOpUKOC;) : un sac
de piele umplut cu semi nţ' e mici sau cu nisip, suspendat
de plafonul unei săli astre 1 încât să fie la înălţimea piep
tului. El servea de altfel nu numai pugiliştilor, ci şi pan
cratiaş tilor: aceşti a se exersau primindu-i şocu l la
întoarcere în c ap sau pe corp, astfel încât să-şi fortifice
echilibruJ70 .
Pregătirea săriturii antrena p r actica exercitiilor pe
loc, ce comportau mişcări de braţe cu halterele7 1 ; va fi
curând cuno s c u t un Întreg repertoriu, analog celui pe
care şi noi îl practicăm încă: flexiune a torsului înainte,
atingând succesiv fiec are picior cu mâna opusă etc. 72 .
.

.

,

6 4. LU C. , Anach, 4; GAL., San. tu. II, 9 1 0 ; ANTYLL. ap , ORIB.
. - 65 . ID. VI, 3 1 . 66. ID " VI, 30. - 67. ID.,VI, 26;32;
GAL., Saf!. tit. II, 9 . - 6 8 . GAL., Sal1. tu . II, 9 - 1 0. - 69. GAL., San . tu.
Il, 9, p. 1 4 1 . 70. PHILOSTR. , Gym. 5 7: SOR., L 49: �l\ffYL L., ap .
ORIB .,VI, 3 3 . · 7 1. PHILOSTR., Gym . )5; A.I\TTYLL. ap . ORIB .. VI,
3 4 - 72. GAL. , San tu. II, LO, p. 1 45 .
-

VI, 22; 3 5 .
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Nota cel mai specific grecească este că toate aceste
exerciţii se executau în sunetul de aulos: un auleres era
ataşat fiecărui stabiliment şi era însărcinat cu ritma rea
mişcărilor atletului; lucru curios, el intervenea nu numai
în exerciţiile de mlădiere, ci şi în probele sportive ale
pentathlon-ului (Il).
La capătul acestei evoluţii, gimnastica greacă se afla
într-un fel dedublată, după ce juxtapusese tehnici pur
sportive, moştenite de la origini, o întreagă gimnastică
igienică, ce aminteşte îndeaproape "metoda analitică",
dragă ' �mn asticii suedeze din secolul al XIX-lea.
Cunoaştetv mai ales acest al doilea aspect, prin inter
mediul literaturii medicale din epoca romană, dar ar fi o
eroare să credem că nu fusesee utilizat decât de medici şi
sub formă de gimnastică curativă (aceasta din urmă,
bineînţeles, exista: oftahniile şi constipaţia era tratate
prin mersul pe vârful picioarelor73 , gonoreea prin aler
gare 74 , hidropizia prin nataţie 75 ); mărturiile lui Galenus
însuşi atestă că această gimnastică igienică fusese con
cepută în vederea educaţiei tinerilor de paisprezece ,mi şi
mai mult, sau chiar mai tineri 76 .
Îngriji rea corp u l u i

La orice vârstă, atletul grec se exersează complet gol.
Este unul dintre obiceiurile care continuă să definească
cel mai net originalitatea hellenismului faţă de barbari; el
a fost instituit, să ne amintim, încă din secolul al VIII -lea77 .
Ne surprinde să vedem prezentat ca pe un progres tehnic
faptul de a se fi renunţat la sumarul slip colant al minoie
nilor; nuditatea totală nu falicitează chiar atât de mult
efortul atletic şi poate prezenta inconveniente ( 1 2).
Picioarele rămâne au goale chiar şi pentru săritură sau
alergare. E adevărat că aceasta din urmă utiliza o pistă
mult mai puţin tare decât a noastră; pământul, într- ade
văr, după ce se scosese iarba, era afânat cu tâmăcopul,
7 3. ANTYLL. ap. ORIB.,VI, 21, 9. -- 74. ID .,VI, 22,3. -·75 . ID.,
VI, 2 7 , 2. - 76 . GAL., San tu. II, L p. 81; II, 2, p. 91. - 77 . TCD.. I,
6,5; PLAT., Rep. V, 452 c-d; PAUS., I, 44, 1.
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netezit şi acoperit cu un strat gros de n isip 78, în care
piciorul se afunda79. Ş i în această privinţă, atletismul
grec se opune uzanţelor noastre actuale.
Capul - gol, chiar şi sub soarele arzător al verii 80 ;
unii, mai delicaţi, se protejau de intemperii printr-o mică
şi ciudată bonetă, din piele de c âine se p are81 , legată cu
un şiret sub bărbie, foarte asemănătoare cu cea pe care
sculpturile gotice ne-o arată în uz la ţăranii francezi din
secolul al XIII-lea (13).
Dar practic a p oate cea mai caracteristică a girrmasticii
greceşti este cea a frecţiilor cu ulei. Ş i aici trebuie să
recurgem la literatura medicală, pentru a ne face o idee
despre importanţa pe care ştiinţa igienică o acorda aces
tui obicei. Se frecţiona c orpul întreg înaintea oricărui
exerciţiu, într-o încăpere cu temperatură moderată; după
o primă frecţie uşoară pe corpul uscat, se aplica ulei, care
juca rolul cataplasmei noastre, şi se frecţiona cu mâinile
goale, la început uşor, apoi mai energic (ţinând seama,
bineînţeles, de c ât putea suporta vârsta copilului 82 ).
Frecţiei preparatorii i se opunea frecţia "apoterapeutică" ,
prin care se termina orice exerciţiu; era destinată relax.ării
muşchilor �i alungării oboselii, aşa cum prima servise
mlădierii lor8�. Ea nu era mai puţin minuţios reglemen
tată decât precedenta şi utiliza, de asemenea, ungerea cu
ulei. Astfel, fumitura de ulei necesară era una dintre ma
rile cheltuieli de întreţinere pe care trebui a să şi le asume
orice bun gymnasiarch, iar micul flacon cu ulei face parte
din trusa ce-l însoţeşte pe tânărul atlet.
Această folosire generală a frectiei cu ulei avea un
'
scop în prim ul rând i ienic; doar cu titlu secundar i s-ar
putea recunoaşte vreun alt avantaj, c a acela de a face
pielea mai alunecoasă şi prin urmare mai dificil de prins
la pankration 84 . De fapt' , acest uz se combină cu un altul,
al cărui efect în acest sens era contrariu: m asat cum se
cuvine, atletul se acoperea cu un strat subţire de pulbere,
pe care-1 lăsa să cadă pe piele Într-o ploaie fină, printre
degetele răsfirate ale mâinii 85 . Ni se spune uneori că
această acoperire avea scopul invers, şi anume să dea, la

g

78. Bef! 23 (1899),566,5 sq. 79. LUC., rlnach. 27. - 80. Id.
- 8 1 . POLL., X, 64. - 82. GAL., San, tu., II, 2;3; 7 (= ORIB.,VI,
13).
83 . GAL., ido III, 2 (= ORIB. VI, 16; ef. 17-20). - 84. LUC.,
AI/Gch. 28.·· 85. PHILOSTR., Gym. 56.
-

16.
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luptă, prizei corpului ,mai multă siguranţă, făcând pielea
mai puţin lunecoasă 8b. Dar, cel mai adesea, tot motivele
de Igien ă justifică folosirea p ulberii: ea regl ează
transpiraţia şi protejează pielea de intemperi i (se are În
vedere arşiţa; sau, dimpotrivă, vântul rece) 87 . Şi aici
intervin distincţii şi prescripţii minuţioase; Galen us p are

să v adă în folosirea pulberii un tratament foarte energic,
pe c are n u vrea să-I ap lice copiilor mai mici 88 .
Philostratos îi enumeră cinci calităţi diferite, posedând
fiecare virtuţile sale proprii: pulberea de noroi este deter
gentă, cea de ceramică te face să transpiri (la Loukianos,
dimp
ă, folosirea pulberii ne este prezentată ca având

otr�

rolul de � opri sudoarea prea abundentă), pulberea de
asfalt încălzeşte, cea de p ământ negru sau galben este

excelentă pentm masaj şi nutriţie, cea galbenă are în plus
avantaj ul de a face c orpul străluc itor şi plăcut la
vedere89 . De unde, odată tenninat exerciţiul, necesitatea

unei curăţiri atente, care începe prin raderea stratului de
pulbere cu ajutoml unui strig il de bronz (cr'tAE'Y'yiC;)90.
Astfel, când încercăm să ne imaginăm "atleţii goi sub
limpedele cer al Helladci", se cuvine să ne încredem în
transpoziţia imaterială oferită de poeţii neoclasici; tre

buie să-i vedem sub soarele şi vântul ce stârneşte pra
ful9 1 , cu pielea gresată, acoreIită de o spoial ă de pământ

colorat, c a să nu mai vorbim de pancratiaşti, care se ros
togolesc în noroi, pătati de sânge9 2 . . .
Î n mijloc circulă p � idotribul. E l nu este gol, ci avan
tajos drapat într-o mantie de purpură9 3 , ceea ce sublini
ază caracterul dogmatic al învăţământului său (e adevărat
că putea, dintr-o smucitură de umăr, să-şi azvârle hima

tion-ul şi să facă orice demonstraţie pe care o găsea nece
sară). Autoritatea sa este întărită de acel curios însemn pe
care-] poartă în mână: o nuia lungă, bifurcată, servindu-i
nu atât la a indica sau rectifica poziţia unui membm, cât
la a aplica o corecţie viguroasă elevului neîndemânatic
sau celui c are, în cursul unei partide, tri�ează ori încearcă
o lovitură neregulamentară (14). Vom vedea, în legătură

cu şcoala de literatură, cât de brutală putea fi pedagogia

86 . LUC., Anach, 2: 20. - 87. Id. 29. - 8 8 . GAL., Sa/!. tu. II, 1 2,
p. 1 62. - 89. PHILOSTR., GYn!. 56: e[ 42. ··90. Id. 1 8 . - 91. LUC.,
Am. 45. - 92. LUC., Anach. 1 -3. - 9 3. Id. 3 .
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antică; e foarte probabil ca şcoala de gimnastică să nu fi
manifestat o delicateţe aparte la acest capitol!

Gymnasii şi palestre
C ât despre şcoala în sine, o găsim desemnată când cu
numele de palestră, când cu cel de gymnasion. Cele două
cuvinte nu erau, desigur, sinonime, dar uzul hellenistic le
amestecă diversele accepţiuni în mod atât de inextricabil,

încât eruditia modernă renuntă să clarifice distinctia (să
ne aminti� de dificultăţi anal �ge, întâlnite în legăt �ră cu
titlurile de kosmetes, gymnasiarc/lOs etc . ; nu există o
limbă greacă hellenistică: cuvintele îşi schimbă sensul
după timp şi loc). Este opusă uneori palestra, ca şcoală
pentru copii, gynmasion-ului , unde se exersează efebii şi
adulţii; sau chiar palestra ca şcoală privată, gynmasion
ului ca instituţie municipală. În ce mă priveşte, voi reţine
mai degrabă distincţia c are le opune una alteia ca parte
faţă de întreg: gynmasi on-ul ar fi ansamblul alcătuit de
reunirea palestrei - teren de exerciţii înconjurat de
diverse amenajări - şi a stadionului, pistă pentru cursa cu
piciorul (15).
Palestre sau gymnasii, aceste stabilimente erau atât
de numeroase în lumea hellenistică, încât şi săpăturile
arheologilor noştri le-au putut descoperi în mare număr.
Cu deosebire preţios este faptul că aceste ruine sunt de
un tip foarte unifonn; ele se pun în lumină reciproc, şi
asta mai ales datorită comentariului pe care ni-l oferă un
capitol din Vitruvius94, fără a mai vorbi de texte epi 
grafice precum inventarul un ui gynmasion din Delos95.
A� alege ca exemplu gyrrmasion -ul inferior din
Priene, care a fost cercetat şi publicat în mod foarte sa
tisfăcător. El datează din secolul alU-lea a. Chr. (anteri
or anului 130); planul său, foarte clar, este într- adevăr
caracteristic : n-a suferit încă deformările pe care le pre
zintă gymnasiile construite sub influenţa romană (16).
Acest gymnasion se află în partea de sud a mi cii
cetăţi , chiar deasupra zidului de apărare. Este construit în
terase, s usţinut de un zid cu asize puternice, înfipt în
94. VITR., V,

11.

-

95 . BCH. 5 4 (1930), 97-98.
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coasta colinei cu p antă abruptă pe care a fost ridicalii
Pri ene Intrarea, cărei a gradenele şi coloanele Îi dau un
caracter monumental de propylee, dă spre o stradă În
scări. Pătrundem, prin partea de vest, într-o curte. vizlbi I
patrată şi înclinată, înconjurată de portic uri care consti
tuia ceea vom n umi pale stra propri u-zisă. Ea m ăsoară
34-35 me tri pe fiecare latură (să spunem, o sută de
picioare: ceva mai puţin decât modelul-tip descris de
Vitruvius). Această curte, al cărei sol trebuie să fi fost
afânat şi acoperit cu n isip era terenul de sport, unde
aveau �c maj oritatea exerciţiilor.
Pe la� ra de vest se găse,�te intrarea; la nord de ea, o
exedră ce �e deschide spre două coloane; la sud, trei săli,
unde aş plasa (confruntându-le cu inventarul epigrafic al
gymnasion-ului din Delo s %) vestiarul (a1toou'tr1pwv).
Conform preceptelor lui Vitruvius, porticul de nord are o
adâncime dublă şi prezintă două şirUl} de coloane, "pen
tTII ca, în timp ul furtuni i dezlănţuite de vântu} de sud,
rafalele să nu poată pătrunde până în interior" . In sp atel e
acest ui portic de n ord se înălţau, sp rij ini te de co l ină,
construcţiile cele mai i mp ortante ; ele trebuie să fi consti
tuit un etaj, din care TI-a mai rămas nimic. La parter,
găs im cinci încăperi; două dintre ele au o semnificaţie
foarte clară.
Se află mai întâi, în centru, o frumoasă sală, mai mult
largă decât adâncă (de cca. 9.5/6,6 m), cu plafonul foarte
In alt, deschisă spre două coloane şi ai cărei pereţi sunt
somptuos îmb răcaţi în marmură, pe mai m u lt de trei
metri înălţime; deasupra, pe zi dul din fund, o seri e de
pilaştri, cu o arcadă în mijloc, adăpostind statuia unui
bărbat drapat, în pi cioare (vre un binefăcător al cetăţii,
fără în do ială. şi în special al gymnasion-ului) . Trebuie,
evident, să recunoaştem aici ephebeum-ul prevăzut de
Vitruvius, sala de reunire şi de conferinţe pentru efebi; pe
pereţii ei s-au găsit, cu sutele, graffiti trasaţi de către
efebi, de t ip ul: .,Aici este loc ul lui cutare, fiu al lui
cutare"<J7 . O asemenea sală o regăsim totdeauna în ace
l aşi loc; in frumoasele g ymn asi i din epoca romană, ca cel
din Perg,-unon, de exemplu, ea a evoluat sub forma unui
mic teatru cu gradene, pe un plan semicircular. La Priene
pare într-adevăr să f ie desemnată ca "exedră a efebilor",
Într-o i ns cri p ţie 9 8 ce reproduce dedicaţia a două herme
.
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destinate s-o împodobească; statuile şi hennele, oferite
de donatori generoşi, erau de fapt decoru l normal al
palt:;.strei şi porticurilor ei (17).
In colţul de nord-ve st al porticului se află instalaţia de
băi reci (frigida lauatio, AO"\.Yrp6v, de care vorbeste
Vitruvius). În epoca romană, acest sistem este dublat 'de
terme, băi calde, care curând se hipertrofiază, până acolo
încât, pe pământ latin, palestra nu mai este decât o
dependenţă secund ară, telmele devenind esenţialul. La
Priene suntem încă aproape de origini şi regăsim o sim
plitate a instalaţiei analogă cu cea pe care ne-o înfăţi
şează picturile de pe vase din secolul al V-lea: de-a lun
gul zidului străbate, la înălţimea cotului, un jgheab, din
care apa ţâşnea plintr-o serie de mă �ti de leu, ceva ce
aminteşte de lavabourile sumare din atâtea vechi colegii
sau cazănni ale noastre; finetea mulurilor si a mas
caroanelor îi adaugă o anume elegan�ă, dar �u şi mai
mult confort!
C ât despre celelalte trei săI i, tr ebuie să recunoaştem
în ele cele trei anexe descri se în acelasi loc de Vitruvius;
singura incertitudine rezidă în amplas�l111entul ce trebuie
atribuit fiecăreia dintre ele. În ce mă priv eş te aş vedea la
dreap ta ephebeum-ului, aşa cum pre v ed e Vilruvius,
coryceum-ul, sala de punching-bag (pugilatul era singu
rul sport care se practica în sală; unele g y mn asii mai
complexe, ca cel de la Delos, îi rezerv au o sală pentru
ring, sphairisteri on); celelalte două în c ăpe ri sunt
elaeothesium, magazia unde era distribuit uleiul, şi conis
terium, magazia pentru nisip sau pu l b eril e necesare în
aceeaşi măsură ca şi uleiul, după cum am văzut, pentru
îngrijirea pi eli i. La Priene, una di11lre aceste două săli,
cea din colţul de nord-est (conisterium-ul?) este net mai
spaţioasă decât cealaltă ; acolo, se pare, se proceda la
masaje, la adăpost, cum recomandau medicii.
În acelaşi colţ de nord-est al palestrei, se deschidea o
mică uşă de acces la instalaţiile prevăzute pentru alergare
şi, cu titlu secundar, pentru aruncarea discului şi a suliţei
poate şi pentru săritură. Din cauza pan tei colinei. ele se
desfăşoară aici pe trei nivele: jos, la cinci metri sub
palestră, este pista propriu-zisă (0'taOtOv sau opOj.lO<;), lată
de 1 8 metri, lungă cam de 1 91. Din p ăcat e, nu s-au găsit
urmele liniei de sosire, ceea ce nu ne permite să măsurăm
lungimea exactă a parcursului. Putem studia, în schimb,
'
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Prie/le, Berlin, 1904, plan�ă în afara textului )

H. Schrader.

amenajările liniei de start. Săpăturile au scos la lumină
rămăşiţele a două instalaţii, care trebuie să se fi succedat;
209

cea mai clară şi mai simplă se află în interior: opt baze,
care trebuie să fi primit, fiecare, câte un pilastru; între
aceşti pilaştri îşi ocupau locul concurenţii la plecare, cu
picioarele pe o dublă linie trasată pe nisip, şi în jurul lor,
presupunem, fiecare făcea întoarcerea la cursele de fond,
înainte de a porni în sens invers. A doua instalatie, mai la
vest, era de un caracter mai monumental: ea a fost găsită
într-o stare prea proastă pentru ca o restaurare sigură să
fie posibilă; se poate întrezări că, la [el ca la Olympia,
Epiclaur sau Delphi, linia de plecare era materializată
printr-un prag de piatră, locul fiecărui alergător fiind şi
aici delimitat prin pilaştri; poate că, în această instala�ie
mai perfecţionată, semnalul plecării nu mai era dat de
vocea crainicului, ci prin deschiderea unei bariere.
Mai sus, la nord, se află amenajarea pentru public: un
rând de douăsprezece gradene, care nu ocupă decât a
treia parte din lungimea pistei; dacă erau mai numeroşi,
spectatorii trebuiau să se mulţumească cu scaune de lemn
sau chiar cu panta naturală a terenului. La Priene,
condiţiile topografice impuneau limitarea la un singur
rând de gradene; când stadionul este construit pe teren
plat sau în adâncitura unei văi, găsim planul normal:
două siruri de gradene, reunite printr-o curbă (<J<.pEVOOV11).
'
În fine, sus de tot, la acelaşi nivel cu porţile de la
intrare, se află un portic lat de 7,75 m şi de aceeaşi
lungime ca stadionul, cu o ieşire la extremitatea de nord-est:
este o pistă acoperită (SU<J'to<;), ce permitea exersarea
alergării şi pe timp nefavorabil şi, în mod accesoriu, se
oferea plimbării sau odihnei (18).

Declinul g i m nasticii
Astfel se prezintă, sumar evocată în programul, metodele
şi cadrul ei, această educaţie fizică, în care istoricul mo
dem este de acord cu anticii înşişi să vadă marea origi
nalitate a educatiei greceşti. Dar, oricât de remarcabil ar
rămâne încă, cel puţin în primele secole ale perioadei
hellenistice, locul ocupat de sport în fonnarea tineretului,
nu putem să nu ne dăm seama că de-acum el nu-i mai
210

reprezintă sectorul cel mai viu: este o moştenire venită
din trecut, pios primită fără îndoială, dar nu mai consti
tuie axa culturii în devenire. Educaţia fizi că hellenistică
s-a stabilizat: ea rămâne, în mare, ceea ce fusese în se
colele precedente (singura dezvoltare notabilă, s-a văzut,

este cea a ginmasticii igienice de tip "suedez"). Ea nu
mai progresează; pe propriul său teren, are de suferit din

c auza concurenţei atletismului profesionist: tehnic
vorbin d, sportul şcolar nu mai p o ate face faţă
comp araţiei cu acest atletism de profesie, care, supunân

�
ţ

du-şi în
din copilărie viitorii campioni la un antrena
ment spec alizat, este în măsură să obţină performanţe de
o calitate net superioară. Dar, m ai ales, educaţia fizică are
de suportat contraloviturile dezvoltării pe care o vom
constata imediat în alte ramuri ale învăţământului, în spe··

cial în studiul literaturii. Aceasta din unnă reprezintă

acum partea cu adevărat dinamică a culturii; ea tinde să
ac apareze interesul, energia şi timpul tineretului .
Cred că ginmastica şi-a văzut prestigiul scăzându-i
lent, odată cu pierderea progresivă a importanţei pe care
o avusese la origini în educaţia greacă. Este, desigur,
dificil să descrii cu precizie acest declin şi, în special, să-i
d atezi primele etape (19) ; realitatea mi se p are, totuşi,
incontestabilă. O asemenea apreciere. o ştiu, nu va fi
acceptată fără controverse de specialiştii în domeniul
Greciei hellenistice şi romane. Fără îndoială, continui
tatea institutiilor maschează adesea, în acest domeniu,
'
fenomenele noi. În ultimii ani ai secolului al II-lea p.
ehr., cetatea Termessos din Pisidia continua să ofere
c opiilor de şcoală posibilitatea de a disputa probele de
săritură, alergare, pankration şi luptă (20); inscripţiile de
acol099 ne prezintă cata.loage de învingători cu totul
asemănătoare celor pe c are le-am găsit patru secole mai
devreme cam peste tot în lumea greacă, în special în
I onia.
Tradiţia c onservatoare s-a p utut menţine cu o
obstinaţie aparte în anumite regiuni sau în anumite stra
turi ale societătii. Astfel, în mediile coloniale din
regiune a de şes el Egiptului, unde, preocupaţi să se dis
tingă de barbarii care-i înconjurau, grecii s-au cramponat
9lJ.
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de gilTmastică, ea constituind, mai bine şi mai uşor decât
sângele, un criteriu sigur al hellenismului. Este, de
asemenea, c azul mediului aristocratic şi bogat din care se
recrutează acum efebia, cu deosebire l a Athena şi în Asi a
Mică: aici, dacă e să judec ăm după unele documente
numi smatice sau epigrafice din epoc a imperială, aproape
s-ar putea crede, un moment, că nimi c nu s-a schimbat de
la Pindar încoace: vedem înc ă atleţii învingători la marile
jocuri acoperiţi cu onoruri de cetatea lor; ei aparţin ade
sea celor mai nobile şi mai bogate familii, iar acestea îşi
fac o onoare din faptele lor deosebite (21).
Dar acestor mărturii trebuie să le opunem pe cele din
iTadiţia literară, unde sunt exprimate uneori sentimente
cu totul diferite la adresa campionilor sportivi. Admiraţia
stâmită de perfonnanţele l or se amestecă, trebuie s-o
constatăm, cu dispreţul pe care aceştia îl merită din punct
de vedere personal. Prin forţa lucmrilor, nu toţi sunt
recrutaţi din "aristocraţia plutocratică": mulţi provin de
jos ; sunt oameni brutali .şi inculţi, cărora un regim foarte
sever le interzice orice dezvoltare spirituală 1 00 . Tipurile
sălbatice de atleţi pe care ni-i prezintă arta din epoca
romanăIOI atestă cât de mult fusese uitat i dealul arhaic al
unui perfect echilibru între dezvoltarea corpului şi cea a
spiritului.
Pentru a putea face o j udecată valabilă asupra jocului
acestor tendinţe opuse, trebuie luată o anumită distanţă.
Să ne situăm Ia sfârşitul epocii antice: în timp ce educaţia
literară de tip clasic supravieţuieşte triumfului creştinis
mului, educaţia fizic ă dispare fără a lăsa unne. Am întâl
nit deja ultima (ca dată) dintre man ifestările sportive în
care apăreau efebi, în Egipt, la Oxyrrhynchos, în 323 e.

n.102 .

În

acelaşi loc, două generaţii mai târziu (în 370),

auzim vorbindu-se pentru ultima oară de un gym
nasiarch L03 . Cam în acelaşi timp întâlnim, sub pana Sf.
Basilios, o ultimă menţiune despre gymnasii 104; sub cea
a lui Himerios, despre palestrăl05 , ceva mai târziu; puţin

după anul 400, sub ce a a lui Synesios, despre un
paidotribl06 . Aluzii fugitive. care nu ne permit câtuşi de
LOO. PLUT., Sun. pl'. 133 B-D: GAL., Pmrr. U sq. 101. RPGR.
280-2 R3. -. 102. P. Oxy. 42 . - 103. Id. 2 110. - 10-+. Ep. 74, 448 A.
10 5. ar. XXII, 7. - 106. SYN., Ep. 32 .
-

-
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puţin să ne imaginăm instituţii cu adevărat Înlloritoarc.
nu este vorba aici de o folosire abuzivă a argumentu
lui a silentio: cunoa�tem foarte bine, din mărturii precise,
viaţa elevilor greci din acest al IV-lea secol p. Chr.; �tim
care le erau ocupaţiile, care le erau distracţiile. Sportul,
în sensul strict al cuvântului, n u mai apare printre ele .
Bineînţeles, ca orice tineret, ei cunosc j ocuri în plein-ai'
I ,

Şi

7

jocul cu mingea de exemplu 10 , dar acestea nu mai sunt
decât j oc uri; educaţia lor este în întregime intelectuală,
atJeti s,mul nu-i mai este integrat.
Ni
ni nu contestă faptul că educaţia fizică e moartă
în epoca 'Pre�tină şi că a pierit de moarte naturală, fără o
revol uţie' violentă (istoria ne-ar fi vorbit de ea), ca o
instituţie veche, a cărei viaţă se stinsese treptat, de multă
vreme. Este ceea ce p are să demonstreze atitudinea
moraliştilor şi polemiştilor c reştini. Ne putem uşor ima
gina tot ce ei ar fi putut obiecta, în numele principiilor
lor, vechii gimnastici: şc oal ă de impudoare, de imorali
tate sexuală şi de vanitate. Or, lucru curios, nu văd că ar
fi făcut-o. Există, fără îndoială, la Părinţii Bisericii,
numeroase pagini consacrate deturnării cre�tinilor de l a
orice gust pentru sporturile atletice, dar remarcabil este
faptul că această critică vizează sportul ca spectacol,
sportul profesioniştilor, �i nu pe cel pe care l-ar fi putut
practica amatorii. Astfel, prin anii 384-390, S f .
Gregorios din Nazianz, adresându-se nepotului s ău ,
Nicobul, denunţă vanitatea c elor ce-şi pierd timpul şi
banii pe stadion, în palestră sau la circ108, dar această
critică este inserată printre cele ale altor spectacole, cel al
1
luptelor sângeroase din amfiteatre 09 şi cel al mimilor
indecenţi din teatrullO. Era, deja, atitudinea apologeţilor
din secolele Il şi III. de la Tatian us 1 1 1 la Tertullianus 112.
Ca spectacol punea sportul o problemă conştiinţei creş
tine, şi nu ca sistem de educ aţie.
Că întrecerile sp0I1ive, disputate de profesionişti, au
jucat un mare rol în viaţa greac ă în întreaga perioadă de
la începutul Imperi ului şi până la o dată avansată din se
colul al IV- lea, este cee a ce atestă extraordin ar a

�

107. LIB., ar. 1, 22. --108. Carm. Il, 11,4.154-157. -- 109.1d.
157-162. - Lil. TAL 23. - 112. TERT., SpecI. 11:
- IIO.ld.
eL 5- 10: 12: [CYPR.J. Specf. 2, 2-4.

14Sl-153.

213

abundentă de metafore atletice la autorii crestini, de la
Sf. Paul � s1l 3 la D ion Chrysostomos (22), dar această
vogă prelungită a putut coincide în mod firesc cu înde
părtarea gimnasticii din învăţământul oferit tineretul ui.
Timpul nostru cunoaşte şi el acest contrast, şi adesea
această opoziţie, întIe sportul ca spectacol şi sportul
edu c ativ : tineretul francez, în ansamblu, se pasionează
pentru sporturi, şi totuşi rolul acestora în educaţia noas
tră nu este, în ochii multor j u decători, unul de prim-plan.

1 13. 1 Cor. �,

24-26 etc.

Capitolul IV

EDUCAŢIA ARTISTICĂ

Prin educaţie arti stică trebuie să înţelegem bineînţe les,
conform tradiţiei, educaţia muzicală. Muzica, totuşi, nu
mai este singura care să reprezinte artele în ed ucaţia
greacă; retlectân d, cum e firesc, dezvoltarea cu lturii,
educaţia făcuse loc artelor p l astice , introducând în pro
gramele sale învăţarea desenului (1).

Desenul
Acesta îşi face apariţia î n educaţia liberală în cursul se
colul ui al IV-lea, mai întâi la Sikyone (sub influenţa pic
torul ui Pamphllos, unul dintre maeştrii lui Ape lles 1), de
unde se răspândeşte în toată Grecia. Pentru Aristotel,
desenu l nu este încă decât o materie opţională, pe care
numai uni i o adaugă programului obişnuit (literatură,
gimnastic ă şi muzi c ă2); un secol m ai târziu, prin anul
240, profesorul de desen (t;wypaepo<;) face parte re ulat
din corpul didactic cărui a îi este încredinţat tineretul , iar
arta sa (t;roypaepl.a) figu reaz ă în programul concursurilor

�

şc olare de Teos4 şi Magnesia pe Maiandros 5 în secolul al
II-lea a. Chr.
Avem puţine infonnaţii privitoare la această disci
plină: c opilul învăţa să deseneze (cu cărbune) şi, fără
îndoială, ş i să pict eze, pe o tăbliţă de merişor 6; tennenii
1. PI., N. H. . XXXV, 77 .. - 2.

Pol. vm. 1337

b 25.· 3. TEL. ap.

\18, 72. -- 4. MICHEL. 913. 10. - 5. DITT., Sylf. 960, 13.
PL.. N. li. XXXV, 77.

STOB.,
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de 1;co'Ypaepoc;, 1;Ol'YPaepla (în sens propriu, " desen după
model viu") par să sugereze, şi ar fi lucrul cel mai natu
ral, că se refereau în primul rând la figura umană. Nu tre
buie, desigur, să forţăm prea mult sensul etimologic al
unui termen devenit banal, dar chi ar frumuseţea corpului
este aceea la care se gândeşte Aristotel într-un text
preţios pentru noi 7 , unde el defineşte orientarea pe c are
trebuie s-o ia acest învăţământ al desenului: scopul său
nu are nimic practic; el va viza rafinarea simţului văzu
lui, jSustul liniilor şi al formelor.
In principiu, şi asta până la sfârşitul epocii romane, va
rămâne de la sine înţeles că artele plastice îşi au l ocul lor
în marea cultură 8 : Porphyrios, transmiţând legenda lui
Pythagoras, îşi imaginează cu naturaleţe c ă eroul său a
luat lecţii de desen9. D ar practic nu putem afirma că acest
învăţământ a continuat sau nu; ne lipsesc mărturiile. Este
probabil ca, venind prea târziu şi neputând înfige în ruti
na pedagogică rădăcini prea adânci, această nouă disci 
plină să nu fi putut face faţă concurenţei tehnicilor lite
rare pe atunci în plin avânt, al căror marş cuceritor îl voi
prezenta mai departe.
Muzica s-a apărat mai bine şi mai m ult timp; ea ţinea,
am văzut, de esenta însăsi
. a celei mai vechi traditii culturale a Greciei. '
,

Muzica i nstrumentală : l i ra
imporanţă cel p uţin la fel de mare ca şi gimnasticii o
acorda cultura, şi prin unnare educaţi a tradiţională,
muzicii. Muzic a instrumentală, în primul rând: în secolul
al V-lea, dac ă j udecăm dup ă încântătoarele tablouri de
gen pe care ni le prezintă picturile de pe vase, semnate de
Douris, Euphronios, Hieron, Euthymedes (2), tinerii ate
nieni învăţau în acelaşi timp să cânte la două instrumente
esenţiale pentru arta muzicală antică, lira şi au/os (cuvânt
pe care nu trebuie, cum se face prea des, să-I traducem
prin "flauf'; este un fel de oboi) (3).
Mai târziu, au/os-ul îşi pierde trecerea la Athena: o

o

7. Pol. VIII, 1338 a 40 sq. - 8. VITR. , 1, 1: GAL., Prafr. 14:
PHILOSTR., Gym. 1. - 9. V Pyth. Il.
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emecdotă celebră ni- l arată deja pe tânărul A\cihiade
refuzând să-I înveţe, sub pretextul că i-ar deforma trăs�i
turile fetei 10. N u este însă imediat abandonat; studiul său
trebuie s ă fi continuat până în secolul al IV- Ieall. Dar
Aristotel îl exclude formal din plan ul său de educaţie 12
�i, dacă putem presupune că practica lui s-a menţinut mai
mult timp în regiuni ca Beoţia, unde trecea drept instru
ment naţional, pedagogia h ellenistică p are să fi urmat, în
ansamblu,,, opinia lui Aristotel. O vagă mărturie în sens
invers, din bwtea lui Strabon 13 , nu poate prevala faţă de
ir
epigrafice: aulos-ul este absent din
tăcerea paIill cieselor
corr�'petiţiile şcol are ale sec olulu i al II-lea a. Chr.
Incă de atunci, învătământul muzicii instrumentale se
reduce l a liră, vech � a liră cu şapte coarde a lui
Terp andros; acest învăţământ, în fond foarte conservator,
nu adoptase perfecţionările teh nice şi rafinamentele
armonice pe care 1a şcoala compozitorilor "modemi" le
adoptase succesiv marea kithară de concert (4). Era un
instrument cu corzile în gol , ca h arp a noastră, cu
posibilităţi aşadar foarte limitate, dat fiind numărul mic
de corzi; acestea erau atinse fie cu degetele, fie cu aj u
torul unui plectru de sidef, echivalent al mediatorului
mandolinei noastre. Erau aici două tehnici destul de
diferite pentru a face obiectul a două probe distincte de
concursuri, cum se poate vedea în palmaresurile din se
colul al II-lea, provenind din Chios14 sau Teosl5 , care
deosebesc cu grijă \jfaÂJJ. O:; (execuţia cu plectrul) de
KtSapta}-loc; (execuţia cu degetel e) .
Posedăm, la drept vorbind, puţine infonnaţii precise
despre pedagogia muzicală hellenistică. Copilul învăţa să
cânte la liră de la un maestru apropriat (Kt8o:pt<J'tTiC;),
diferit, fără excePJ ie16, de profesorul de şcoală 1a care
stu dia literatura. Invăţământul său pare să fi fost pur
empiric. Teoria muzica1ă elenă, care, încă din timpul lui
Aristoxenos din Tarem, atinsese un atât de înalt grad de
perfecţiune (este, Într-adevăr, una dintre cele mai fru
moase cuceriri ale geniului grec) (5), se detaşase net de
practic a artisti că: era o ştiinţă, integrată, începând cu
Pythagoras, în corpus-ul ştiinţelor matematice; o vom
10. PUJT., Ale. 2: GELL., XV, 17. - II. XEN., Mem. r, 2, 27. 12. Pol. VIII, 1341 a 18.· 13. I, 15 . - 1 4 . DIIT., Syll. 9 59, 10. - 15.
MI CHEL, 9 13, 6-7 . ... 16. EUPOL., 10- J 1; QUINT., 1, 10, 17.
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regăsi acolo, dar într-un context care o face cu totul
străină de învătământul artistic (6).
M a i mult: nu este sigur n i c i dacă kitharistul credea
necesar să înceapă prin a-şi învăţa elevul să citească
notaţi a muzicală (7). Cel p uţin , dac ă j u decăm după pic··
turile de pe vase din sec olul al V-lea (8), maestrul, cu
propria-i liră în mână, şi elevul, ţinând-o la rândul lui pe
a sa, se asezau fată în fată: maestrul cânta, iar elevul, Cli
'
ochii aţiritiţi asu ra lui, se străduia să-I imite cât mai
bine. Instructia se făcea direct, fără muzică scrisă, ad
orecchio, cu� se spune la N apoli, unde eu însumi am
mai putut cunoaste, în anii 193 0, un profesor care preda
astfel pianul la �nalfabeţj. În cazul muzicii greceşti, ca
racterul monodic al acesteia făcea mai usor efortul de
memorizare. Lucru care, deşi straniu pent �u noi, nu are
nimic surprinzător; se ştie că întreaga muzică arabă s-a
transmis astfel, din memorie, pân ă în epoca noastră.

p

Cântul acom paniat şi corul
Odată cu muzica instrumentală, tinerii greci învăţau şi
cântul; cele două erau asociate, c ăci, spre deosebire de
aulos, lira permite aceluiaşi muzician să cânte şi să se
acomp anieze; concursurile şcol are din Teos 17 şi din
Magnesia pe Maiandros 18 asociau, în secolul al II-lea a.
Chr. , o probă de "cânt acompaniat" (Kl8aPC!l8ta) celei de
liră solo.
Dar, în primul rând, şc o larii hellenistici erau
îndrumaţi spre practicarea cântului c oral. Din punct de
vedere muzical, este vorba de ceva extrem de simplu,
muzic a greacă necunoscân d polifonia voc ală; corurile
cântau la unison, sau, în c azul corurilor mixte, în
octavă 19 şi, de altfel, totdeauna ghidate de sunetul unui
instrument, care este de obicei au/os-ul.
Asemenea cor uri cons tituiau acompaniamentul
obligatoriu al unui mare număr de ceremonii religioase,
în care se incama cultul oficial al cetătii: se stie cu câtă
grij ă era organizată, în Athena secolul �li al V-lea sau în
17. MICHEL, 913, 8. PruN. XIX, 918 a 6 sq.; b 40.

18.

DIIT., Syll. 960.9.·

19 .

ARIST.,

21 8

secolului al I V-lea, p articiparea cetăţenilor, adulţ i
(9). Ele prilejuiau, cu
(H';[zia mai multor sărb ători (Di onysii , Thargelii,
I ';\Ilathenee), concursuri între triburi: tiec are dintre ele
('( il reprezentat de un cor, recrutat prin grija şi antrenat pe
dlcltuiala unui cetăţean bogat, choregul. Această costisi
luare prestaţie sau liturgie, choregia, era considerată o
luarte mare onoare; mai mulţi choregi învingători au
l,inut să etemizeze amintirea victoriilor lor, ridicând câte
lin monliQ1ent destinat să adăpostească trepiedul de
!Jronz primit c a premiu (regăsim totdeauna această
dragoste de glorie, acest orgoliu puţin cam ostentativ,
ill<1t de caracteristic sufletului grec).
Multe dintre aceste graţioase monumente choregice
ilU supravieţuit până în zilele noastre. Cel mai celebru
('ste cel al lui Lysikrates, dedicat în 335 -334: "Lysikrates,
riul lui Lysitheides, din dema Kikynna, fiind choreg ,
Iribul Akamantis a fost victorios la concursul copiilor.
Oboi: Theon. Instructor: Lysi ades din Athena. În timpul
iU'hontatului lui Euainetos·' 20 .
În epoca hellenistică, din c auza importanţei acordate
bunei execuţii, calităţii artistice a ceremoniei, adesea
aceste coruri n-au mai fost încre dinţate amatorilor
recrutati de circumstantă dintre cetăteni (si ale căror
'
'
nume inscri pţii l e avei u grij ă câte� dată să le pe r
petueze2 1 ), ci unor trupe de arti şti profesionişti, acei
technitai ('tEXvl'tat) grupaţi în colegii sau sindicate, care
apăruseră în Grecia cam în timpul lui Alexandru. Astfel,
când cetatea Athena reia, în 1 3 8- 1 3 7, tradiţia - întrerup
tă din secolul al IV-lea - de a trimite la Delphi un peleri
naj oficial (sau theorie), Pythaida (10), delegaţia sa
cuprindea şi un cor de copii22 . La Pythaida următoare, în
128-127, regăsim aceiaşi " Pythaişti copii" 23 , dar rolul lor
a devenit mut: sarcina de a cânta peanul în onoarea zeu
lui este încredintată unui cor de treizeci si nouă de artisti
profesionişti 24, � e făceau p arte din nu�eroasa trupă de
techn;tai atenieni (ei sunt şaizeci în total), care însoţesc
de data aceasta delegaţia şi a c ăror strălucită participare
la ceremonii le aduce recunoştinţa delphienilor25. Se ştie
că putem judeca, pe piese, interesul trezit de contribuţia
(l'd îl

'"III copii, la aceste manifestări

20. DIIT. Syll. 1 08 7 : cf. 1 0 81 sq. 21 . Id. 1 09 1 . . 22. F. Delplz,
2, Il. 2 3. Id, 1 2. - 24. Id. 47, 9. 25. Id. 47.
.
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lor, pentru că s-a găsit, gravat pe zidul Tezaurului atenie
nilor, textul literar şi mu zical a două imnuri către
Apollon care au fost cântate cu această ocazie2 6.
Totuşi, tie din scrupul religios, din fidelitate conser
vatoare faţă de vechile tradiţii, fie pur şi simplu din
economie (11), se întâmplă încă adesea ca tineretului
cetăţii să i se încredinţeze sarcina de a asigura execuţia
acestor coruri; mărturiile abundă, din secolele III-II a.
Chr. până în epoca romană. Acestea sunt, în mod
excepţional, coruri de efebi, precum la Efes în anul 44 p.
Chr.27 , sau la Athena, în 163-164 p. Chr. 28 ; dar cel mai
adesea sunt coruri de băieţi, ca la Delphi sau Delos29 în
secolul al III-lea a. Chr. , în Arcadia în secolul al II-lea3 0 ,
sub Imperiu la Pergamon 3 1 sau la Stratonikea3 2, coruri
de fete, ca la Magnesia pe Maiandros în secolul al II-lea
a. Chr. 33 , sau ambele în acelaşi timp, ca la Teos 34, tot în
secolul al Il-lea (unde fetele au asociat cântecului dan
suI3 5 ).
Ştim deja ce importanţă se acorda acestei participări
oficiale (prevăzută de lege şi de o obligativitate sancţio
nată) a copiilor de şcoală şi a fonnaţiilor de tineret la ce
remoniile de cult; vom vede a curând loc ul considerabil
pe care acestea îl ocupau în calendarul şcolar. Se poate
spune, deci , că asemenea ceremonii jucau un rol deloc
negldabil în educ aţia tineretului hellenistic, dar n-ar tre
bui să conchidem că învăţământul cântului coral era, de
aceea, una dintre materiile fundamentale ale programului
de studii. Dat fiind, încă o dată, caracterul elementar al
muzici i utilizate, un învăţământ regulat nu era nec esar;
era suficient ca tinerii desemnaţi să facă parte dintr-un
cor să fie încredinţaţi pentru câteva repetiţii unui maestru
de cânt CXopooloâ<n:aAoc;36), care se grăbea să-i
pregătească pentru ceremonie. Să reluăm, de exemplu,
cazul Pythaidei din 138-137: băieţii din Athena fuseseră
dirijaţi de doi mae�tri de cor, Elpinikios şi Kleon37 , care
'27. F Eph. II, 2 1. 5 3 s4..·- 28 .lG2 II. 2086,30
450: MICHEL, 902-90 4. 3 0. POL. IV. 20, 5. .- 3 1.
ARSTD., XLVII. K . 30. 32. ROBERT, El. anat. 2lJ. ·33. DITT. Syll,
695,29 - 34 . MICHEL, 499.8-12.
3 5. Robert, Ef. anat.. 19. - 36.
DIIT., Syll. 450, 5. ·- 37. F De/pl!. III, 2, 1 1,20-22.
26.ld. 137;138. -
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la drept vorbind nu erau profesori, ci artişti lirici, pe
('are-i regăsim, zece ani mai târziu, în trupa de technitai
;1

celei de a doua Pythaide38 .

Dansul
Să nu uităm că, intim asociat cântului coral, era dansul:

cuvântul grec xop6<; le evocă simultan pe ambele. În fapt,
după {az (locuri, sărbători şi oameni), prev ala fie
import "nţa unuia, fie a celuilalt element. Uneori
prevalează cântul (precum în corurile dr31natice), iar
dansul se reduce la câteva sobre miscări de ansamblu,
;t1teori, dimpotrivă (c a în hyporche�ul din Delos 3 9),
dansul este cel care devine esenţial: este, cum spun
!�lranii noştri, un "dans cu cântece"; numai cei mai
iscusiţi interpretează prin mişcătile lor ceea ce restul
corului se multumeste să cânte. Bineînteles, Grecia
cunoştea şi un î�treg 'repertoriu de dansuri' pure, execu
tate cu acompaniamentul instrumental (12).
Dar cu dansul se întâmplă ca şi cu cântul: locul pe care-I
ocupă în educaţie nu apare, in epoca hellenistică, prea impor
[,U1l Am putea, cred, să vorbim despre el aşa cum am face-o
În legătură cu teatrul de illnat0I1 în educaţia pe care o primesc
tinerii francezi de azi: nu se pune problema de a-i rezerva un
loc oficial în programele de studii, ci se consideră suficientă
o pregătire în vederea unei perfonnanţe strict detenninate.
Nu gă..�im un învăţământ proPI1u-zis al dansului, regulat
organizat, decât în cazuri excepţionale, ca Arcadia40 în tim
pul lui Polybios sau, şi mai târziu, sub Imperiu. Sparta4 1 .
Două regiuni, în care cultura prezintă un caracter
arhaizant, ceea ce nu trebuie să ne mire; am subliniat cât
de strâns era legat dans ul. de la Homer până la Platon, de
cea mai veche traditie artistocratică. Evolutia moravurilor
tinde să-I dea la o parte din cu ltura liberat'ă. Putem sem
nala câteva etape ale acestei estompări progresive: în se
colul al IV-lea, programul Panatheneelor prevedea con
cursuri de dans războinic sau pyrrhic, cu probe distincte
pent1U bărba�, tineri şi copii42 ; la sfârşitul secolului al II-le a,
urmând mărturia lui AristokIes 43 , practica pyrrhic ului a
38. Id. 47 : l:i: 14.- 3lJ. LUC., Salt. 1 6.
LUC., Salt. 10. - 42. IG2 II, 23 12. 7 2-74. ..
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43 . Ap. ATH., XIV, 63 1 A.

căzut în desuetudine, nu numai la Athena, ci si în întrea
ga Grecie, cu excepţia, încă o dată, a spartan ilor, la care
aceasta se leagă de menţinerea obstinată a unei orientări
premilitare a educaţiei.
Sub Imperiu, lăsând la o parte câteva excepţii loc ale,
precum în Ionia, unde practica dansului dionysiac îşi
păstrează trecerea la aristocraţie44 , dansul a fost el iminat
din cultura liberală: el nu mai este decât un spectacol,
obiect al unei mari admiraţii, dar pe care un om de lume
ar roşi să-I practice el însuşi; îl abandonează profesio
niştilor, pe care-i apreciază pentru talentul lor, dispreţu
indu-i în acelaşi timp pentru ei înşişi 45 .
Reculul muzic i i În cultură şi În educaţie

Este vorba de un fapt mai general , care intere sează nu
numai dansul, ci şi arta muzicală în ans ambl ul ei:
moştenire a unei epoc i arhaice, muzica nu mai repre
zintă în cultura hellenistică o caracteri stică dominan
tă, ci una în regres. Î n consecinţă, ea îşi menţine cu
greu locul în planul de studii şi în educaţi a tineretu 
lui; pUţin câte pu ţin, o vedem cedând teren, ca şi gim
nastica' în favoarea studiilor literare în plin progres.
Datele sunt semnificative: palmaresele epigrafice de
felul celor din Chios, Magne sia sau Teos 46 , unde am
întâlnit menţionarea prob elor muzic ale în concursu
rile şcolare, datează cel mai târziu din secol u l al II-lea.
Şi chiar de pe acum înc epe retragerea. Să recitim
termen ii în care fundaţia şcolară a lui Polythrous
stipulează structura învăţăm ântului public la Te os, în
acelaşi secol al Il-lea; dej a muzica nu mai este situată,
ca în timpurile bune, pe acelaşi plan cu celel alte două
ramuri tradiţionale ale înv ăţământului, l iteratura şi
gimnastic a.
În timp ce reglementarea prevede pentru ansambl ul
şcolilor trei profesori de literatură şi doi de gimnastică,
un singur profesor de muzică va fi suficient47 . Fără
îndoială, el se bucură de un tratament deosebit: salariul
său anual este de 700 de drachme, pe când cel al
44 .

79 . - 45. {d. 1-2. 46 . DIIT.,
-- 47 . DIIT., Syll. 578, lJ: 13: 15.
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('olel!i1or
lui se încadrează Între 500 si 600 de draclllllc.
�
I �ste un specialist, dar puţin aparte. învăţământul său. de
fapt, nu se adresează tuturor copIilor, de diferite vârste, ci
numai elevilor mari, din cei doi ani premergători intrării
'în efebie, şi efebilor propriu-zişi; iar programul este strict
delimitat: celor dintâi le va preda dublul mod de a cânta
l a liră, cu şi fără plectru, şi "muzica" ("ta �O\)mKa
este
vorba de teoria matematică, sau numai de cânt?);
debilor, muzica pur şi simplu48 . Astfel, tinerii din Teos
nu vor �i făcut în total decât doi ani de liră, ceea ce, cu
Jouă sau, trei secole m ai devreme, ar fi părut mai mult
clecât inshficient!
Cazul este general. Fundaţia paralelă a lui Eudemos,
la Milet, nici măcar nu Ase gândeşte să prevadă un
Învătământ al muzicii. In Athena hellenistic ă sau
rom an ă, singuri "mellefebii", aspiranţii la efebie, din
Diogeneion, învaţă muzica49, şi încă ar trebui să fim si
e.uri că nu este vorba exclusiv de forma ei matematică; ea
;; u apare la concursurile atât de numeroase disputate de
debi, la care, vom vedea, disciplinele literare au cucerit
un loc alături de probele atletice.
S-a petrecut, în ce priveşte muzic a, un fenomen a
nalog celui pe care l-am evocat pe scurt în legătură cu
gimnastica: progresul tehnic a antrenat specializarea şi
aceasta din unnă a dus la un decalaj' în raport cu cultura
generală şi cu educaţia. În epoca arhaică, să spunem
până la sfârşitul primei treimi a secolului al V-lea, există
un perfect echilibru între arta muzicală (încă săracă în
mijloace, sobră şi simplă), cultură şi educaţie. Acest
echilibru este brusc rupt, atunci când marii compozitori
care au fost Melanippi des, Kinesi as, Phrynis şi
Timotheos 50 introduc în scriitura muzicală o întreagă
serie de rafinamente, privind atât structura annon ică,
cât şi ritmul, însoţite de perfecţionări paralele în ce
priveşte factura instrumentelor. Foarte curând, sub
influenţa lor, muzic a grecească se complică, devine o
tehnică atât de el aborată, încât stăpânirea ei scapă în
e.eneral amatorilor, Învătarea
ei cerând de acum un efort
'
�usţinut, de care numai un mic număr de specialişti se
va dovedi capabil. Evoluţia începută în ultima parte a
-

4 8.

Id.

578, 16-19.

10., Mus. 1141 D
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secolului al V-lea va continua în cursul secolului al
IV-lea, indiferent de criti cile pe care spiritele amare şi
conservatoare, din Sparta sau din Athena5 1 , le adresează
acestei " corup eri" a gustului; divorţul este împlinit în
zorii perioadei hellenistice, când, am văzut. o corporaţie
de muzicieni profesionişti (acei technitaÎ pe c are i-am
întâlnit la Delphi) monopolizează marea artă şi-i împing
spre margine, reducându-i l a rolul de simpli auditori, pe
diletanţii din mediul doar cultivat, exact cum atleţii pro
fesionişti surc l asează în sp ortul de competiţie
perfonnanţele simplilor amatori.
De aici a rezultat o gravă problemă de adaptare pen
tru educaţia artistică: trebuia, putea ea să urmeze, fie şi
de departe. evoluţia artei "moderne" ,? Dacă renunţa, nu
înceta oare, prin chiar acest fapt. să fie o iniţiere eficien
tă în cultura vie a timpului său? Ne putem da seama,
graţie lui Aristotel, care-i consacră aproape întreaga carte
a VlII-a a Politicii52 sal e, cu câtă acuitate s-a pus această
pro� lemă conştiinţei pedagogiei antice.
In ce- l priveşte, Aristotel se opreşte la o soluţie de o
remarcabilă fineţe: la fel cum educaţia fizică, departe de
a unnări să selecţioneze campioni, trebuie să-�i propună
ca scop dezvoltarea armonioasă a copilului 5 3 , educaţia
muzicală va respinge orice pretenţie de a rivaliza cu pro
fesioniştii 54 ; ea nu va aspira decât spre formarea unui
amator instruit, care nu va practica el însuşi arta m uzic ală
decât în măsura în care o astfel de experienţă directă îi
este utilă pentru a-şi forma judecata55 . Mod de a vedea
profund, pe care mulţi muzic ieni de azi îl vor relua
bucuros pe contul lor ( 1 3 ) : veritabilul amator este cel
care s-a format nu doar ascultând muzică la concert, la
radio sau pe discuri, ci acel a care a făcut muzică el însuşi,
cu mâinile lui , la pian sau la vioară, chiar dacă n-a
devenit niciodată un virtuoz.
Dar, cum se întâmplă adesea cu teoreticienii peda
gogiei, Aristotel n-a ştiut să tragă din ace astă doctrină. de
un adevăr fonnal atât de profund, consecinţele practice
care ar fi făcut-o fecundă. Iar succesorii săi hellenistici,
nici atât. Ar fi trebuit, de fapt, ca invăţământul muzical,
5 1 . ARISTOX. ap . ATH., X IV, 6 32 A. 52. VIII, 1 33 7 b 29 sq.:
1 3 3 9 a l L sq. 5 3. Id. 13 3 8 b 38 �q. 54. Id. L34 1 b 9- L9. - 55 . ld
L3 40 b 2 0- 40; cf. 133 9 a 35 sq.
-
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ru pând cu rutina, să se sustragă tradiţiei fanatice care- I
înch idea În cercu l strâmt al vechii muzici din timpul lui
Olympos (secolul al V II-lea) şi să accepte s ă reflecte, fie
�i c u întârziere şi cu o necesară transpoziţie, progresele
artei vii. Nu-i facem noi pe copiii noştri să înveţe foarte
de timpuriu p iese uşoare, să spunem de Ravel sau
Honegger, pentru a-i familiariza cu limba nouă pe care o
vorbesc muzicienii de azi? D ar, hotărât conservatori, nici
Arist el, nici hel lenisticii n-au făcut nimic de acest fel.
Educa� ia muzicală s-a oprit pe poziţiile sale arhaice. Cum
să te I}1iri că viaţa s-a retras din ea?
Nu numai din punct de vedere tehnic, tradiţia, trans
misă secolelor următoare de Platon şi Aristotel, se arată
arhaizantă. Ea vehicula idei naive despre eficacitatea
muzicii ca agent de fonnare morală, de disciplină per
sonală şi socială 5 6. În întreaga perioadă hellenistică şi
romană se c olporta u aceleaşi anecdote edificatoare: cum
a reuşit Pythag oras, printr-o simplă schimbare de mod
sau de ritm, să calmeze furia erotic ă a unui tânăr aflat în
stare de ebrietate 5 7 ; cum c alma tot Pythagoras 5 8 , dacă nu
cumva acesta era discip o l u l său, Kleinias 5 9 , s au
Empedokles 60 , s au oricare alt mare muzician de altădată,
Damon de exemplu 61, prin cântatul l a liră, porn irile de
mânie care-i putea r ăsc oli sufletul; sau, ştiu eu, cum au
izbutit eroii războiului troian, prin alegerea unui muzi
cian potrivit, să dezvolte la soţiile l or virtutea fi de
litătii62 !
'
Aceste idei fuseseră incamate într-un întreg corp de
doctrine referit oare la valoarea expresivă şi morală, la
ethos-ul diferitelor moduri, doric, frigic etc . (14). S i aici,
fi delă exemplului lui Platon 63 şi Aristotel 64 , întreaga
tradiţie hellenisticfl şi romană, începând cu Herakleides
din Pont, n - a înc etat să dogmatizeze cu privire la virtutea
virilă, gravă, maiestuoasă a modului doric, la hypodori
cuI semeţ si fastuos, phrygicul agitat şi entuziast, lydicul
trist şi funebru, hypolydicul voluptuos . . . 65

ot

Această doctrină era, bineînteles, absurdă, cam ca
aceea ce se contura la noi, la sfârşit�l secolului al XVIII-lea,

56 . PLUT., Mus. 1 14 0 B sq. - 5 7. SEXT., M, VI, 8. - 5 8 . SEN., lr.
3, �. - 59 . ATH., XIV, 62 4 A. - 60. Schol. HERMOG. 383. - 61 . GAL. ,
Plat . lJipp. IX, 5 . - 62 . SEXT., M. VI, 11 . . - 63. Rep . III, 398 d sq. 64. Pol. VIII, 1340 b 1 sq; 1342 a 30 sq. - 65 . PLUT., Mus. 1 1 36 C sq:
ATH., XIV, 624 D sq.
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despre caracterul trist şi mlşcator al modului minor.
Valoarea expresivă a unui mod depinde de felul în care
este utilizat, de o anumită fixitate a acestei utilizări; ea
este, într-un fel, de ordin sociologic şi nu exclusiv muzi
cal (la [el ca atunci când se spune despre imnul monodic
că este catolic, iar cel polifonic, protestant). Absurdă,
această doctrin ă nu fusese întotdeauna: ea avusese un
sens în epoca arhaică ( 1 5 ), în care modul, mai bine zis
noma (vOJ...LOC; 66 ), nu era încă abstract definită ca un tip de
scară, ci rămânea întruchipată într-un anume num ăr de
opere-tip, legitim considerate clasice, şi care posedau în
comun nu numai o aceeaşi structură armonică, poate că
foarte originală, ci şi un acelaşi stil, adesea chiar o
aceeaşi utilizare socială. Era legitim atunci să li se
ataseze un număr de valori morale caracteristice. D ar în
ep � ca hellenistică asta nu mai însemna decât verbalism;
practica muzicală se îndepărtase de tradiţia antică, struc
tura scărilor modale se transfonnase profund, apropiind
modurile unele de altele, în detrimentul originalităţii lor
expresive. Mai mult, nomenclatura suferise uneori
asemenea schimbări, încât nu mai era sigur că o anumită
veche definiţie etică se mai aplica cu adevărat unui anu
lIli t mod practicat atunci. Este vorba, deci, mai puţin de
o doctrină decât de un folcl or, şi încă un folclor adesea
pueril, căci virtuţile modurilor nu erau toate de ordin
etic: bazându-se pe mărturia lui TI1eophrastos, Athenai os
ne raportează cu gravitate că, pentru a vindeca un acces
de sciatică, este suficient să cânţi, deasupra părţii bol
nave, o arie la aulos în modul frigian67 !
Această sclerozare a pedagogiei muzicale antice,
acest divort mereu crescând dintre muzica scolară si arta
vie, explic ă în ce fel, puţin câte puţin, aspec tul muzical al
educaţiei greceşti, atât de original şi atât de savuros, s-a
subţiat în perioada hellenistîcă. El nu rămâne bine atestat
decât în zonele conservatoare ale vechii Grecii Laconia, Arcadia, Achaia -, dar asta nu reprezintă altce
va decât un aspect al sclerozei acestor cetăţi, aflate la
marginea marii mişc ări culturale 68 . Bineînţel es, mai pot
fi găsite, ici-colo, unele vestigii; atât de mult timp, încât
în 1 63- 1 64 p. ehr. vedem efebii acheeni antrenându-se,
66 . PLUT., Mus. 1 1 3 3 B-C. - 6 7 . ATH., XIV, 624 A -B . -- 68.
PLllT., Mus. 1 1 42 E; POL., IV, 20, 5.
226

direcţia unui maestru de cor, în interpretarea unor
IIfl uri dedicate divinului Hadrianus 6 9 . Nu rămâne însă
(I lai puţin adevărat că, în ansamblu, muzica tinde să dis
pară din educaţia liberală. Ceea ce nu înseamnă că ar dis
p�irea şi din cultură; dimpotrivă, are trecere mai mult
decât oricând 70, dar una e s-o asculti, alta s-o executi.
Din ce în ce mai mult, ea este lăsată în seama virtuozil �r
profesionişti; aceştia, am mai spus-o în legătură cu
dansatâ{ii, sunt obiect al unor sentimente amestecate.
Sunt adJ\piraţi, desigur, pentru talentul lor, şi nu se va
L'Lita ni<;Jlodată în a li se plăti bine serviciile, dar în ace
Iaşi timp sunt dispreţuiţi: ei nu aparţin în mod nonnal
me diului mon den din care se recrutează oamenii
cultivati. Moravurile lor, fără îndoială, nu sunt tot atât de
suspecte ca cele ale actorilor de pantomimă; totuşi, ca
racterul mercantil al activităţii lor ajunge pentru a-i
l lescalifica: ei sunt oameni de meserie, �âvaucrOt. Acest
di spreţ, pe care încă Aristotel îl manifestă energic 71 , nu
v a înceta să fie din ce Îl1 ce mai clar exprimat, pe măsură
ce se înaintează în perioada hellenistică şi romană. Când
răutatea alexandrină îl va împopoţona pe Ptolemaios al
IX-lea (80·5 1 Cl. Chr.) cu supranumele de Auletul, nu va
fi pentru a i se face din asta un titlu de glorie: numele
avea o rezonanţă de "saltimbanc". Cât de departe suntem
de timpul în care Themistokles, acel parvenit, era
dezon orat de faptul că se arătase, în cursul unui banchet,
incapabil să se servească de lira pe care un conviv i-o tre
cea ... 72
Gimnastică, muzică. Două caracteristici arhaice ale
educaţiei greceşti, două caracteristici în curs de a dis
părea. Educaţia este pe punctul de a deveni una cu do
minantă literară; scolile de literatură sunt cele în care
vom întâlni adevă�atul ei chip şi aspectul ei cel mai viu.
\\ l b
II

6 9, IG2 I I , 20R 6 , 30. ·_· 70. ATH. , XIV, 62 3 E s q . 7 1 . Pol. VIII,
9- 1 0: 1 340 b 40 sq. 72. CIC., Tuse. , 1. 4.
-
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Capitolul V

ŞCOALA PRIMARĂ

Educaţia propriu-zisă (1tat8da) nu începe decât la şapte
ani împliniţi, vârstă la care copilul este trimis la şcoală.
Până atunci, nu se poate vorbi decât de creştere, (ava)
'tpoq>11 : copilul este "crescut" acasăl şi răm ân e pe mâna
femeilor, mai întâi a mamei, dar mai ales (în toate famili
ile care acced la un standard de viaţă cel puţin fără griji)
a bonei ('tpo<p6<;), pe care limba o deosebeşte, cel puţin la
purişti, de doica propriu-zisă ('t1,'t8112). Ca şi aceasta din
unnă 3 , bona este în general o sclavă4; dar poate fi uneori
şi o femeie liberă 5 (ceea ce se întâmplă şi în cazul
doicii 6), care îmbătrâneşte în casă, înconjurată de un tan
dru respect din partea fostului său sugaci1 ( 1 ).
Absenţa grăd i niţei de copii

Într-un anume sens, educaţia începe, bineînţeles, în aceşti
primi ani (2) ; copilul este iniţiat de pe acum în viaţa
socială, sub forma deprinderii bunelor maniere, a
politeţii copilăreşti şi oneste. Deja se încem'că să i se
impună o anumită disciplină morală: ştim că unele doici se
strădui au să reprime capriciile copilului şi să-i dreseze
tânăra voinţă cu ajutorul unor reguli stricte, foarte sever
aplicate 8 .
l. ARIST., Pol. VIII , 1 3 36 b 1 : [PLAT.], Ax, 3 66 d 2. EUSTH. ll. VI,
399 . - 3. 1(J2 II, 9079 ; 9 11 2: 12996. - 4.ld. 12563 . - 5. lG. IV. 3553 b. 6.
Icr2rr, 551 4; 7873 . - 7 .[DEM.], Euerg. 52 sq. -8. TEL ap. STOB. , 98 , 72.
-

.
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Din punct de vedere intelectual, aceşti ani de l1ursclY
"unt consacraţi dobândirii limbajului. Educatorii cei mai
scrupuloşi, precum stoicul Chrysippos, insistă� asupra nece
<.;ităţii de a alege atent acele bone a căror puritate de dic�e şi
limbaj va feri copilul de contractarea unor obişnuinţe defec
tuoase, de care mai târziu va trebui să fie vindecat.
Tot acum începe şi iniţierea în tradiţia culturală;
copilul grec, la fel ca şi al nostru, pătrunde în lumea vră
jită \a muzicii prin cântecele de leagăn (�aUKaÂ.{Ula'ta),
În cea a "literaturii" prin poveştile doicilor: fabule cu ani
male (întreg repertoriul lui Esop), povestiri cu vrăjitoare,
evocând redutabilele figuri (�Op�oÂ.uKEta) ale lui
Mormo, Lamia, Empousa sau Gorgo, istorisiri de toate
felurile; în măsura în care vechea religie tradiţională
supravieţuieşte în epoca hellenistică, aceasta este vârsta
la care trebuie să fi fost descoperite şi miturile şi legen
dele despre zei şi eroi. Dar nu se manifestă nici un efort
de a sistematiza toate acestea într-un învăţământ regulat.
Pentru că aceşti ani sunt consacraţi în primul rând jocu
l ui: textele, documentele figurative (picturi pe vase şi tera
cote), jucăriile descoperite în monninte ne pennit să evo
căm jocurile copilului grec; ele sunt etemele jocuri în care
" mic ul om" îşi descarcă preaplinul energiei sale, descoperă
şi-şi disciplinează reacţiile motrice, apoi jmită, la scara lui,
oc upaţiile celor mari. Se sen'eau atunci, cum se servesc şi
azi, de jucărioare pentru sugaci, de păpuşi, adesea articu
late, de cai cu rotile şi de mici trăsuri, veselă în miniatură şi
mici ustensile pentru masă sau pentru grădinărit; de mingi,
şi mai ales de arşice, pentru jocurile de îndemânare.
Nimic decât banalitate în toate acestea, iar pentru un
grec, nimic prea serios: nu sunt decât rtatbUX, "copilării".
Anticii ar fi luat în derâdere gravitatea cu care specialiştii
noştri în grădiniţe de copii sau creşe, să spunem un
Froebel sau o doamnă Montessori, examinează joc urile
cele mai simple, pentru a desprinde din ele virtutea
educ ativă. În Grecia, bineînţeles, nu se pune problema
grădiniţelor de copii; ele sunt o instituţie cu totul mo
dernă, apărută în momentul cel mai sumbru al barbariei
�. QUINT., 1,
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1 , 4; PLUT. , Lib. eJ. 3 E; 4 A.

industriale, când munca femeilor face necesară organi
zarea de cămine de zi pentru copii, destinate să asigure
mamelor "libertatea" de a răspun de apelului uzinei (3).
În antichitate, familia rămâne cadrul primei educaţii.
Ş tiu foarte bine că existau şi la greci oameni gravi:
filosofii lor se nelinişteau de timpul pieTll ut în aceşti
primi ani. Platon voia să orienteze jocurile copiilor spre
iniţierea profesională lO sau chiar ştiinţifică 1 1 ; el voia, de
asemenea, să grăbească începutul activităţii şcolare, s-o
facă să înceapă la ş ase ani 1 2 . La cinc i, va spune
Aristotel 1 3 ; la trei, supralicitează Chrysippos 1 4 : nici o
vârstă nu trebuie să rămână fără muncă! Dar acestea erau
vorbe de teoreticieni, poziţii-limită, pe care publicul ştia
să le aprecieze ca atare.
Î n realitate, moravurile au rămas rebele la aceste
apeluri; copilăria se desfăşoară în antichitate sub semnul
celei mai plăcute spontaneităţi. Copilul este lăsat în voia
instinctelor sale şi se dezvoltă liber; există faţă de el o
indulgenţă amuzată: toate acestea au o atât de mică
importanţă!
La vârsta de şapte ani, şcoala: educaţia colectivă a
devenit, de multă vreme, regula. Într-adevăr, în epoca
hellen istică, numai fiii de regi au p utut, prec um
Alexandru, să beneficieze de atenţi a unor preceptori par
ticulari.

Preceptorul sau pedagog ul
Să reţinem totuşi persistenţa unui element privat: printre
educatorii care contribuie la fomlarea copilăriei fi
gurează "pedagogul" (lt<XtOyroyCx;), servitorul însărcinat
să însoţească copilul în drum urile sale cotidiene între
casă şi şcoli (4). Rolul său este, în principiu, modest: este
un simplu scl av, însărcinat să poarte bagaj ul micului său
stăpân, sau felinarul care trebu ie să servească la a-i lumi
na calea, uneori chiar şi pe copilul însuşi dacă este obosit
(trimit cititorul la încântătoarele teracote care ni-l arată în
acţiune).
10. Leg. VI, 793 e.
1 1 . Id. VIII, 8 19 b- c . 1 2 . Id. 1, 643
1 3 . Pol. vn, 1 336 a 23 - 2 4; b 35-37. - 1 4. QUINT., 1, 1 , 1 6 .
--

-
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Dar acest rol avea şi un aspect moral: dac�i cop i l u l
I I l' h uia s ă .fie însoţit, era din necesitatea de a-l protej a d e
pl'l'Icolele străzii, ş i s e ştie cât de numeroase erau aces 
Il'a; pedagogul exercită asupra pupilului său o supra v e 
, ' I lere pennanentă, adesea resimtită, după multă vremc,
'
LI v ârsta adolescenţei, ca o ins uportabilă tiranie l5 . În
I I l Od nonnal, în ciuda caracterului său servil şi a pres 
I I gi ului scăzut de care, prea adesea, se buc ură 1 6 , el îşi
l'xt inde rolul dincolo de această protecţie negativă: intro
duce copilul în bunele maniere, îi fonnează caracterul şi
l l loralitatea. Atât de mult, încât, alături de instructia de
mdin! tehnic asigurată de diverşi profesori (�i la c �e el
contribuie destul de des în calitate de meditator 1 7 , având
ob ligaţia de a face să fie înv ăţate lecţiile etc.), întreaga
, �ducaţie morală este încredinţată "pedagogului", al cărui
rol îl perpetuează astfel, în lu mea hellenistică înstărită, pe
(cI al "preceptorului" eroilor h omerici. Limba reflectă
c1ceastă importanţă reală: în greaca hellenisti că, 1tcn8a
Y(JYyOC; îşi pierde frecvent sensul etimologic de sclav
, ,în soţitor" , pentru a primi accepţiunea modernă de pe
dagog, de educ ator în deplinul sens al cuvântului (el va
rămâne totuşi, întotdeauna, distin�t ele " profesor", cel
care oferă ştiinţa).

Răs pân direa şcolii pri mare
Limba reflectă, de asemenea, importanţa de acum pre
ponderentă pe care a căpătat -o în educ aţie învăţământul
literelor. Când se spune "profesorul" (8l8âo"K<XAOC;) 18 pur
�i simplu, este vorba de i nstitutor, dascălul de şcoală care
predă cititul (ypa��a'tlcr't"C;, ypa��a'to8t86:'jKaAoc;1 9 ),
iar "şcoala" (8t8aO"1CaAEtOv), fără nici o adăugire, este
stabilimentul în care el predă.
Astfel de �coli se găsesc în întreaga lume heIlenistică.
Foartea răspân dite în cetăţile greceşti încă din epoca pre
cendentă, ele apar peste tot unde se implantează hel lenis
mul. Când Ptolemeii instituie "c1eruchii le", colonii de
1 5 PLAUT, Bacch. 422-423: TER., All dr. 1, 24 sy.. - 1 6 PLUT. ,
Lib . educ. 4 A: 12 A: PLAT., Lys. 2 3 3 a-b. - 17 QU INJ'., 1, 3, 14 (eL
1, 2 , 2 5 ); LIB . , Or. 5 8 , 6- 1 4; Ep. 1 3 9 , 2. -· 1 8 HER., Di d. - 1 9 TEL. ap
STOB . . 9 8 , 72.
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soldaţi-agricultori în ţinuturile recuperate în deşertul de
la Fayoum, imedi at, pân ă şi in cele mai mici centre
rurale, apar nu numai palestre şi gymnasii, ci şi şcoli pri
mare (5). Papirii ne arată că, fără a ti generalizată,
scrierea este foarte răspândită chiar şi în afara clasei
dominante (6); or, este vorb a de un ţinut colonizat, unde
grecii nu reprezintă decât o minoritate pierdută în masa
barbară. Pe pământ cu adevărat grecesc, se poate admite
că în mod nonnal toţi copiii de condiţie liberă frecven
tează şcolile. Este ceea ce presupun legile şcolare din
Milet sau Teos 20 , care ţin să precizeze că învăţământul se
adresează în egală măsură băieţilor şi fetelor21 . Progres
remarcabil faţă de epoca anteri oară, şi care pare foarte
general: teracotelor din Myrina sau din Alexandria le
place să ne arate şcolari la lucru (7) ; vom găsi chiar,
într-un mare număr de cetăţi din Egeea sau din Asia
Mică, un învăţământ secundar feminin înf1oritor. Toate
acestea, mult înainte de epoca romană, când îl vedem în
Egipt pe strategul Apollonios îns ărcinat să procure fetiţei
sale, Heraidous, "cartea de citire" de care ea arc
nevoie22 .

Local urile şcolare
Nu avem prea multe date precise despre localurile ocu
pate de şcolile primare. Precum la noi, multă vreme, pre
cum şi azi în ţările musulmane, trebuie să fi fost vorba de
vreo sală oarecare, pe care nimic n-o predispunea uzului
şcolar în special. O singură încăpere era suficientă; nu
pare sigur, cum s-a avansat uneori ideea (8), că aceasta ar
fi fost precedată de o sală de aşteptare, unde pedagogii
s-ar fi retras în timpul desfăşurării lecţiilor. Mai prohabil
este ca ei să fi asistat la acestea, stând mai la o parte, c um
ni-i arată scenele de pe vase, în că din secolul al V-l ea.
Stim mai bine cum erau amenajate. Nimic mai sim
'
plu: mobilierul se reduce la scaune; o catedră (8p6voC;2 3,
fotoliu cu spatele şi picioarele curbate, de unde profe
sonţl oficiază ca un pontif), taburete de lemn fără spătar
20 . DIIT., Syll, 577;
23 . Anth. IX, 1 74, 5 .

578.

-

2 1.

ld. 57 '1. . 9. · 22 . P. Giesst!'l, 8 5 . -
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(f1â8pCX24 ), pentru el evi. Lipseşte tabla; tăbliţele rig i de
permit să se scrie pe genunchi. Cum este obiceiu l ant ic ÎIl
materie de mobilier, se acorda mai multă import al1 ţ�i
decoratiei artistice decât considerentelor ce tin de u t i li
tate sau confort. Sursele noastre, atât de dis �rete când e
vorba de instalaţiile acestor şcoli, nu ne lasă să ignorăm
faptul că ele erau împodobite, după cum se cuvenea aces 
tor sanctuare ale Muzelor, cu imaginea "venerabilelor
zeiţe" 2 5 , uneori şi cu măşti, scenice sau dionysiace 26 ,
atârnate pe pereţi.

Condiţia Învăţăto rul u i
Acolo predă învăţătorul. Î n general, el îşi asumă singur
responsabilitatea unei cl ase; în epoca pre-romană nu
vedem prea des apărând "învăţătorul- adjunct"
(u1to8t8âo"KCXAOC;2 7 ) (9), nici meditatori luaţi dintre el evii
mai mari. Cât despre înv ăţătorul însuşi, avem surpriza de
a descoperi cât de puţin caz făcea societatea antică de
această funcţie care instruieşte, funcţie pe care societatea
noastră o consideră, sau pretinde s-o consi dere, demnă de
respect şi onoare.
Profesia de dascăJ de şcoală rămâne, de- a lungul
întregii antichităţi , o profesie umilă, destul de dispreţuită
pentru a servi ca prilej de defăimare a acelora, precum
Aischines 28 sau Epicur2 9 , ai c ăror taţi fuseseră obligaţi
s-o practice. Ca şi profesia de institutoare sau de guver
nantă în Anglia victoriană, este profesia-tip pentru omul
de familie bună care trec use prin încercări ale soartei:
exilaţi politici, apatrizi rătăcitori "reduşi de mizerie la
situaţia de a preda" 3 0 , tirani detronaţi, precum, odinioară,
Dionysios din Syracusa. . . 3 1 Să ne amintim de regii lui
Loukianos, care, în Infern, deposedaţi de averile lor, se
văd constrânşi să devină negustori de câmaţi, dascăli de
şcoală sau cârpaci 3 2 . "S au e mort, sau e institutor pe
tmdeva" , face un comic să se spună despre cineva de la
care lipseau veştile3 3 .
Prot. 3 1 5 c: 325 c: DEM., Cor. 258. - 25. HER. Did. 97;
348 D . - 26 . CALL., Epigr. 48.- 2 7. D. L. X, 4.-- 2 8 .
29. D. L. , X, 4. 3 0. ATH., IV, 1 84 C . 31. CIC., Tuse.
III, 2 7: 1R. P. XXI, 5. - 32. LUC., Mell ipp . 17.-- 3 3. FCG. IV, 698, 375.
24. PLAT.,

E; ATII. VUI,
DEM., Cor. 25 8_ -
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De ce acest dispreţ? Mai întâi, exceptând cazul unor
cetăţi ca Milet sau Teos, unde şcolile au devenit publice
�i unde profesorul, ales de adunarea cetăţenilor, participă
la denmitatea de magistrat public, a fi institutor înseam
nă o "meserie" în sensul comercial şi servil al tennenu
lui: trebu ie să alergi dup ă clientelă, să te faci pl ătit,
lucruri dezonorante în ochii acestor aristocraţi care au
rămas grecii.
Meserie p lătită şi, mai rău, prost plătită ( l a) .
Documentele cele mai precise î n legătură cu acest
subiect sunt arhivele ep igratlce din Milet şi Teos: prima
fixează salariul dascălului de şcoală la 40 de drachme pe
lună3 4 , cealaltă la cinci sute de drachme pe a n ( l 1 ) , an
nonnal (el este proporţional spo}it pentru anii în c are se
adaugă o lună intercalată 3 5 ) . In ambele cazuri, acest
salariu este puţin mai mare decât cel al uIlui lucrător ca
lificat (a cărui plată, se ştie, era în mod obişnuit de o
drachmă pe zi), dar nu destul pentru a reprezenta o reală
ridicare a standardului de viată.
'
Mai mult, trebuia să fi e s igur că va fi plătit regulat.
Cazul Miletului şi al Teosului este excepţional: acolo,
salariul profesorilor, asigurat de veniturile unei fundaţii,
este înscris în bugetul cetăţii şi plătit de trezorierii muni
cipali conform unei reglementări minuţioase. Oriunde
altundeva, profesorii trebuiau să conteze, cu inevitabilele
riscuri, pe clientela privată. în principiu ei erau, ca şi
institutorii p ublici din Milet şi Teos, plătiţi la sfârşitul
fiecărei luni 3 6 , dar părinţii nevoiaşi îi făceau uneori să
aştepte, ca să nu mai vorbim de harp agoni, precum cel al
lui Theophrastos, care încearcă să economisească o lună
din douăsprezece, făcându- �i copilul să lipsească de la
şc oală în timp ul lunii Anthesterion, sub pretextul că
vacanţele din acea lună sunt atât de lungi, încât n u mai
rămân destule zile de şcoală pentru a merita cheltuiala 3 7 .
Dar, mai presus de orice, meseria de institutor nu se
bucură de consideraţie pentru că, în fond, ea nu pre
supune o calificare specială. Nicăieri nu se pune proble
ma de a se cere învăţătorilor o fonnaţie profesională
analogă cu cea pe c are o oferă actualele noastre şcoli
normale. Legea şcolară din Milet, atât de preţioasă prin
34. DIIT., Syll. 577, 52-5 3 .
37. TH. , Char. 3 0 .

D id. 8- 1 1 .

3 5 . Id. 5 7 8 , I l ;

2 0 -2 1. - 36 .

HER.,

--
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minuţia sa, ne arată în ce fel se făceau alegerile pc n l l li
acest post: nu se cere candidatului nici un titlu, iar alegii
torii trebuie să-i aleagă pur şi simplu, în cunoşt inţii de
cauză, "pe cei mai capabili de a se ocup a de copii" 3 8 . Se
pare că nu se cerea de la învăţători nici o garanţie, În
afară de cea privitoare la morală: caracter, onorabilitate Jl)
( 1 2). Tehnic vorbind, oricine învăţase să citească era
considerat cap abil să se improvizeze în dascăl la rândul
său; nu avea decât să-si utilizeze amintirile din copilărie.
\ Acestea ţin de car�cterul elementar şi în acelaşi timp
rutinier al pedag ogiei antice, lucru pe care-l vom
descoperi curând: vom vedea că gândirea antică, în
întregime orientată în servi ciul omului matur, nu s- a oprit
deloc asupra problemei copilului, a psihologiei sale ori
ginale, a nevoilor şi exigenţelor sale etc.
Ş i totuşi, n-aş vrea să-mi las cititorul sub o impresie
exagerată; oricât de prost ar fi fost plătiţi, dascălii de
şcoală au, la Milet cel puţin, o situaţie Întruc âtva supe
rioară colegilor lor din gimnastică, ce nu primesc decât
treizeci de drachme pe lună4 0 . Deşi discreditată, profesia
lor, atât de utilă, nu este lipsită, ici � colo, de încurajări ofi
ciale: în secolul al III--Iea a. ehr. , cetatea Lampsakos le
acordă imunitate fiscală4 1 , iar Ptolemaios Philadelphos
scutire de impozitul pe sare42 . Î n sfârşit, atâtea monu
mente atestă faptul că foştii lor elevi îi înconjurau uneori
cu un respect p lin de recunoştinţă, cum se ved e din acel
epitaf al unui bătrân magistru din Rhodos, decedat după
cincizeci şi doi de ani de învăţământ43 .

Şcoală şi educaţie
Rămâne totuşi o realitate ca, In comparaţie cu ideile
noastre moderne, învăţământul dascălului de şcoală nu
este cu adevărat apreciat. Voi sublinia un fapt care are
importanţă pentru exacta apreciere a vieţii şi politicii
şc olare antice: şcoala nu joacă încă în educaţie rolul pre
ponderent pe care şi-l va asuma, încep ând din Evul
Mediu, în Occident.
3 8. DITT. , Syll. 577 , 43-49. - 3 9. Jd. 775, 4. 40. Jd. 577, 5 l .
4 1 . SAWW, 1 66 ( 1 9 1 0), l , 46 -- 42. P. Hal . l, 260. 43 . JG, XIl, l, 1 4 1 .
-

.
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Învăţătorul este însărcinat cu un sector specializat al
instrucţiei, el dotează tehnic inteligenţa copilului, dar nu
el este cel care-l educă. Esenţialul, în educaţie, îl repre
zintă formarea morală, a caracterului, a stilului de viată.
'
,,Maestrul" nu este însărcinat decât să-I înveţe pe copil să
citească, ceea ce este mult mai puţin important.
Asocierea, care azi n i se p are naturală, dintre
instrucţia elementară şi fonnarea morală, este la noi o
moştenire a Evului Mediu (a� preciza: a şcolii monastice,
unde unul şi acelaşi personaj se afla în situaţia de a opera
sinteza celor două roluri net diferite, cel de institutor si
cel de părinte spiritual). În antichitate, învăţătorul este '0
figură prea ştearsă pentru ca familia să se gândească să-i
delege, cum o face atât de des azi, responsabilitatea sa în
materie de educ atie.
Dacă cineva, în afară de părinţi, primeşte această mi
siune, acela este mai degrabă pedagogul: un simplu
sclav, fără îndoială, dar care cel pUţin aparţine casei şi
care, prin contactul cotidian, prin exemplul său dacă este
posibil, în orice caz prin precepte şi o supraveghere vi
gilentă, contribuie la educaţie, şi mai ales la educaţia
morală, infinit mai mult decât lecţiile pur tehnice ale
"gramatistului".
Se poate ev alua fără greutate întreaga importanţă a
acestei constatări: ea stabileste
" o mare diferentă între
problemele noastre moderne şi echivalentul lor antic.
Pentru noi, problema centrală a educaţiei este cea a şco
lii. Nimic asemănător pentru antici. Iată unul dintre acele
nenum ărate tratate pe c are epoca hellenistică şi cea
romană le-au consacrat "educaţiei copii lor" , şi anume cel
care ne- a fost transmis sub numele lui Plutarch ( 1 4). Este
uimitor cât de puţin loc ocupă în el problemele şcolare
propriu-zise: elogiu al culturii generale secundare ca
preg ătire pentru filoss>fie44 , elogiu al c ărţilor, "instru
mente ale educaţiei" 4 :J, aluzii la gymnasion 46 sau la va
loarea memoriei 47 ; tot restul, în afara unui expozeu în
care autorul nu s-a putut abţine să ne împărtă�eas('ă teori
ile sale literare48 , nu este consacrat dec ât definirii atmo
sferei morale a educatiei. Educatie care se interesează
mai pUţin de instrucţi a propriu- �isă decât de fonnarea
caracterului, iar pentru aceasta nu şcoala este cea pe care
44. PLUT. , Lib. eJuc. 7 C-D.
Id. 9 D-E. 4R. /d. 6 C-7 C.

-

45 . Id. 8

B.

--

46.

IJ. I I C-D.

--

47.

-
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se

contează. Vom regăsi aceste date cu privire la prohle
ma educaţiei religioase, aşa cum va fi ea pusă de cre�t i
nism.

Oraru l claselor
Dar să facem cunoştiI2ţă p ână la capăt, din exterior, cu
această şcoală antică. In principiu, o ştim, se presupune
că totdeauna copilul urmează cursurile a trei stabilimente
paralele: şcoala de literatură, cea de muzică, cea de gim
nastică. Dar muzica, am văzut, nu mai apare decât pe
plan secundar. Rămân literatura şi girrmastica; punctul
care, în starea actuală a documentaţiei noastre, rămâne
obscur este acela de a şti cum erau repartizate, în cursul
unei zile, orele de lucru la aceste două materii. Solutia
'
cea mai verosimilă a acestei mici probleme îmi p are să
fie următoarea:
Ziua începea foarte devreme, la ivirea zorilor49 ; iarna
copilul mergea la şcoală chiar la lumina unui felinar, pur
tat de pedagog (scena este adesea reprezentată de coro
plaşti). La începutul erei hellenistice, când educaţia fi
zică îşi păstreaz2L încă locul de onoare pe care-l deţinea la
origini, copilul se îndreaptă direct spre palestră şi-şi
petrece acolo dimineaţa. După o bai e, el se întoarce acasă
pentru masa de prânz; la şcoal a pentru lecţia de citire va
merge după- amiaza. Dar, datori1 ă importanţei crescânde
acordate literaturi i, o a doua lecţie s-a impus ca fiind
necesară şi ea este acum aceea cu care copilul îşi începe
dimineaţa. Poate o simplă repetiţie la origini, făcută
acasă de pedagog, această lecţie, care acum va fi ţinută şi
la şcoală, devine cea mai importantă din zi. Educaţia fi
zică trebuie să se multumească cu sfârsitul
diminetii si-si
·
'
va vedea partea sa re d usă din ce în ce m ai mult, p ân ă la
a dispărea cu totul, cel puţin pe pământ l atin.

Calendarul şcolar
Anul grec nu cunoa�te încă obiceiul rep ausului săptămâ
nal, pe care infl uenţa iudaismului îl va face să fie adop 
tat de soc ietatea roman ă începând cu secolul 1 al erei
49.
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noastre. S colile hellenistice nu cunosc nici perioade de
vacanţă în adevăratul sens al cuvântului. Ele îşi suspendă
activitatea cu ocazia diverselor sărbători religioase şi
civice, fie de anvergură municipală. fie p anhellenică, fără
să mai vorbim de sărbătorile proprii mediului şcolar
Însusi.
Repartiţia destul de neregulată a acestor sărbători le
poate da, când se adună în număr mare în aceeaşi perioa
dă, un c aracter oarecum analog cu cel al lunilor noastre
de vacanţă: era, după c um am văzut, c azul lunii Anthes
terion, la Athena. Bineînţeles, aici triumfa specificul
local: fiecare regiune, fiecare cetate, are calendarul ei
propriu. La Milet, o zi de vacanţă le este acordată copi
ilor În ziua de 5 a fiecărei luni , în onoarea generosului
mecena Eudemos so ; la Alexandria, în secolul al III-lea a.
Chr., scolile sunt libere în zilele de 7 si 20 ale fiecărei luni
în on �area l ui ApollonS 1 . Dar aceste a nu sunt singurele
vacante de acolo; ar trebui luat în consideratie calendarul
în an� amblul lui. Iată, de exemplu, ceea �e s-ar putea
numi programul universitar al cetăţii Kos pe la mijlocul
secolului al II-lea a. Chr. El ne dă, pentru luna Artemi sios.
următoarea lista a zilelor de sărbătoare si a zilelor de
examene, când cursurile erau, evident, într�rupte S2 :
Ziua de 4: sărbătoarea lui Poseidon.
5 : probe spor tive pentr u efebi.
6: procesiune în onoarea defunctului rege Eumenos al
II-lea al Pergamului.
7: serbări în sanctuarul lui Apolion Kyparissios şi ale
celor XII zei.
7: probe sportive pentru copii .
1 0: serbare fondată de Pythokles în onoarea lui Zeus
Salvatorul.
(Fără îndoială, Pythokles este un binefăcător al
cetăţii, şi poate în special al şcolilor, ca şi Eudemos la
Milet sau Polythrous la Teos)
I l : probe sportive pentru efebi .
12: serbare la templul lui Dionysios.
15 : serbare la templul lui ApolIon Delianul.
1 9 : procesiune în onoarea Muzelor.
25 : probe spor tive pentru efebi.
SO. DIIT., Syll.

577, 76 -79. - 5 1 . HER., D id. 53-S5.

-

52. Dl1T.,

Syll, 1 028.
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26: procesiune în onoarea regelui în exerciţ iu At ta los
a l l [ -lea (sau al III-lea) .
29 : examene şcolare ( 1 6).
C,un op t zile de sărbătoare în total şi, pentru cop i i ,
două d e examene; lun a precedentă, mai p uţin favorizat{t,
" u comporta decât şase sărbători şi o singură zi de probe.
Zilelor de vac anţ ă oficială li se adăugau, pentru
ri ccare copil, cele pe care i le ofereau sărbătorile de fa
milie, ca �i cele personale: aniversare, cerem onia tăierii
piir ului marc ând sfârşitul prime i copilării, zilele tuturor
al;or săi şi evenimentele importante, precum c ăs ătoriile
,

etc.

Ar fi interesant, în fine, să putem detennina efectivul
mediu al fiecărei clase; dar, în lipsa cunoaşterii din altă
parte a efec tivului total al contingentului şcolar, nu ne
serveşte la nimic să ştim că Miletul, de exemplu, va
în treţin e patru învăţători53 şi Teosul trei (care-şi vor
asuma, e adev ărat, şi învăţământul sec undar 54 ) .
Repartizarea elevilor p e clase îi este încredinţată
paidonomului 5 5 şi, cum legea preve de p entru înv ăţ ători
dr eptul la contestaţii privi toare la "numărul prea mare de
cop ii ce le-ar fi fost impus 56 erau p refe rate în
consecinţă clase nu prea încărcate; indiciu intereseUlt, cu
un caracter fmuie actual. Să mergem mai departe: remar
c ăm o mulţ ime de mărturii ce ne arată că pedagogia
antică se orient a spre un învăţământ probabil mai indi
v idualizat decât al nostru. Absenţa echivalentului "tablei
negre" de la noi, instrument caracteristic înv ăţ ământului
colectiv ( 1 7), nu este lucrul cel mai puţin semnificativ.
"

,

53. Id. 577, 50. -- 54. Id. 578, 9. ·- 5 5 . Id. 578, 1 9-2 0 . - 5 6 . Id 5 7 8 ,
32.

Capitolul V I

ÎNVĂŢĂMÂNTU L E LEM ENTA R

Ne putem face o imagine precisă ş i concretă despre
activitatea dintr-o şcoală hellenistică, graţie m ai ales
preţioaselor documente - papiri, tăbliţe �i ostraka - pe
care ni le- a restituit solul arid al Egiptul ui. Săp ân du-se în
acele kom de sebakh, îngrămădiri de resturi menajere
acumulate în locuri de trecere aglomerate, s-au descope
rit, provenind dintr-un fel de c oşuri de hârtie antice,
numeroase texte de origine şcolară: exerciţii şi caiete de
elevi şi chiar, fOaJ1e recent, un manual de şcoală primară,
aproape complet ( 1 ). Pătrundem astfel, di rect, În intimi
tatea însăsi
' a scolii.
A citi, a În � ăţa pe dinafară, a scrie I şi a număra: aces
ta este programul, foaJ1e simplu, foarte limitat, pe care
şcoala avea ambiţia să-I îndeplinească. Mai întâi, a citi:
grea problemă! Căci metoda folosită cere îndel ungi
ocoluri.

Cititul
Nimic care să amintească de lectura noastră "glohaIă" ,
nici de grija noastră de a trezi interesul copilului prin a-l
face să asambleze mici fraze elementare ("Toto a văzut
şoarecele"), îndată ce a învăţat cele câteva litere nece
sare. Scoala antică dispreţuieşte asemenea mărunte expe
diente . Planul ei de studii este stabilit în funcţie de o
1. POLL., IV, 1 8 .
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an aliză a priori, pur raţională, a obiectului de cunosc ut � i
ignoră deliberat problemele d e ordin psihologic p e c are
le pune subiectul, adic ă copilul. Instrucţia pome�te de
simplu (în sine) la complex, de l a element la compus:
orice alt mod de a proceda ar fi părut absurd. cum o
susţin încă Sf. Ambrosius şi Sf. Augustinus 2 . Trebuie
deci s ă înveţi mai întâi literele, apoi silahele. cuvintele
izol ate, frazele, în fine textel e continue3 ; nu va fi abor
dată o nouă etapă înainte de a fi epuizat dificultăţile
etapei precedente, şi asta nu e posibil fără a fi nevoie de
fie 6p.re dată de mult timp4 .
I

Alfabetul
Se incepe, deci, cu alfabetul : copilul învaţă, în ordine,
cele douăzeci şi patru de litere, dar nu aşa cum ne place
s ·o facem azi, dându-i fiecăreia valoarea sa fonet i c ă (a,
be. ce, de . . . ), ci numindu-le cu numele l or (alph a, beta.
gamma) şi, se p are5 , la început fără a avea fonna l or sub
ochi . Dar curân d li se prezintă un alfabet, în care literele.
în caractere capitale, sunt dispuse pe mai multe coloane6.
Ei recită această listă. fără în doial ă i ntonând-o; încă din
secolul al V-lea fusese C'ompus. în ac est scop, un al fabet
în patru versuri iambice: "Există alph a, beta, gamma, şi
delta, �i ei , şi de asemenea zeta . . :
'

Ecri:' ăj,.cpa, �ll'ta, ya�llla, bEA'ta 't' El 'tE, xat
�Ti't '. 11'ta 9Ti't, tono., KurrTCa, Aall�ba, WD,
VD, ţEL, 'to ou, nu, (0), 'tU crlY�la, 'tcxu, 'tu U
rrupov'ta CPEt 'tE, XS1 'tE, 'ter WEl E1S 'to w 7 .

Acest studiu, destul de ingrat, este o primă et apă, din
depăşirea căreia se face un titlu de onoare: ,.a cunoaşte
literele" (yp<Xlllla'ta ytyvmcrKEtv) este deja ceva! De
unde, respectul religios cu care sunt înconjurate aceste
prime elemente, cr'tOlXELCX (să nu uităm că literele servesc
la a indica, în afară de limbaj , cifrele şi notele muzicale ):
istoricul se apleacă plin de curiozitate asupra acestei
stranii credinţe, care făcea de exemplu, din literele al fa2. AMB., Abraham, 7, 4 (30): cf. ORIG., In NUnI. 27, 1 3 : AlrCi ,
Ord. II, 7 (24); CASS . , Conj. X, 8. - 3. DH. Denl . 52 . .- 4. ID . . COn/f!
25.
5. QUINT., I, 1 , 24. - 6 . ABSA , 12 0 90 5 - 1 906), ..1.76, � P .
BATAILLE, Deir el Bahari. 1 8 5 . - 7 . ATH., X, 453 D.
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betului, un simbol al " elementelor cosmice" (cele şapte
vocale erau asociate celor şapte note ale gamei şi celor
şapte divinităţi ce prezidează cele şapte planete) şi le uti
lizau în confecţionarea vrăjilor şi amuletelor; aceste
semne c ap abile să reveleze gândirea, nu erau ele pline de
o putere misterioasă şi magică? (2).
Trebuie să aşteptăm epoca romană pentru a vedea
apărând unele eforturi destinate să faciliteze începătOlilor
dobândirea acestor prime elemente. Astfel, se povesteşte
că lui Herodes Atticus, exasperat de mcetineala minţii fiu
lui său, c are nu izbutea să reţină aceste nume de Alpha,
Beta etc., i-ar fi venit în minte să crească împreună cu
acesta douăzeci şi patru de tineri sclavi. chemaţi fiecare cu
n umele câte uneia dintre cele douăzeci şi patru de litere B .
Fantezie de miliardar; pedagogii latini ne vor face să
cunoaştem inovaţii cu un caracter mai practic: litere
mo�ile din lemn, prăjituri alfabetice . . .
I n această epocă. nu s e mai mulţumeau c u a face să
fie învăţată suita regulată de la A la Q; după atingerea
acestui prim obiectiv, se cerea recitirea alfabetului în
ordine inversă, de la Q la A,f) apoi în ambele m aniere în
acelaşi timp, prin perech i (AU,B\}',rX .. M N I O) etc.
.

Silabele
Odată depăşită această primă treaptă, erau atacate si
label e. Cu aceeaşi rigoare sistematică, elevii erau puşi să
înveţe, în ordine. seria completă a acestora; nu putea Ii
vorba de a trece la cuvinte înainte de a fi epuizat toate
combinaţiile de silabe l l . Se începea cu cele mai simple:
l3a, I3E, 1311 , I3t, 130, l3u, I3m . . ; "Ia, "lE, "111 ·
până la
\lfa,\lfE,\lf1l,\lft,\lfo,\lfu,\lfm I 2 • pe care nu le vocalizau, cum
facem noi (be-a-ba etc. ), ci le pronuntau, se pare l 3 : be
ta-alpha-ba, beta-ei-be, beta-eta-be etc.
Apoi se trecea la silabe din trei litere, studii ndu-se diferite
combinatii; cea mai veche atestală (din secolul al IV-lea a
Chr. 1 4) COnSk1. în a adăuga la fiecare dintre silabele tabloului
precedent o consoană, mereu aceeaşi,v de exemplu (sau 13, A,
.

..

R. PHILOSTR., V S . , II. 1 , 558. - �. WESSELY, Studie/l. I l , LVI:
.
1 0 . IHS, 2 8 ( 1 908), 12 1 . 1: ef. QUINT., 1, 1. 2 5. -·
I l . ID. 1, 1 , 3 0 . -· 12. P. Gue,.. Ioug. 1 - 8 : UPZ, 1, 1 47 , 1 - 1 8. - 1 3 . ATH.
X, 453 CoD . - 1 4. IG 2 Il, 2784.

lREN., 1, 1 4 , 3 .
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p, cr): [hv, �v, �Tlv, �tV, I3ov, /3uv, j3c0v; yav, "tEV, YTlv . până
1;1: \IIav, \IIEV, \ll TlV, \IItV, \IIOV, \IIUV, \llrovI 5 . S au, invers, COl1soana iniţială era cea fixă: �al3, �E� . . . , !hY, �EY.; alteori
se asocia de două ori aceeasi consoană la diferite vocale :
I h�, �E�, �TI�, yay , YEY· . Apoi se exersa cu grupuri mai
comple xe: �pas, �PES, �PTlS . ypas , ypE S 16
..

.

. ·,

Cuvi ntele
După ce învăţare a silabelor era dusă c u bine la cap ăt, se
putea trece la studiul cuvintelor. Nici aici nu se avansa
decât pas cu p as; mai întâi, monosilabele. Seriile pe care
ni le oferă papirii şcolari 17 sunt neaşteptate; alături de
cuvinte uzuale , suntem surprinşi să ve dem figurând
acolo cuvinte rare, chiar imposibil de găsit, al căror sens
pare să fi fost necunoscut p ână şi anticilor (oarecum ca
acele "lucruri" pe care majoritatea francezilor nu le-au
întâlnit niciodată decât în listele de excepţii de la regula
piuralului în -aiI) : AUYS (linx), cr'tpâyS (picătură), KAâyS
(urlet), KAW\If (hoţ) , KvâS (sens necunoscut: lapte?
poftă?). Ele par să fi fost alese datorită dificultăţii
deosebite pe care o prezentau pronunţarea şi lectura lor
(precum, la noi: "pneu", "fruct" etc) . Ş i aici ne aflăm la
opusul pedagogiei actuale; departe de a facilita lucrurile
pentru copil, prin alegerea de cuvinte simple, îl puneau
de la început în prezenţa maximei dificultăţi, consi
derând că, odată sunnontată aceasta, restul mergea de la
sine.
Monosilahelor le succede o serie de două silabe:
'Ovo).la'tcx 8tcruAAa�a 1 8 ; ap oi alte serii, de trei, patru,
cinci sil abe, separate aşa cum încă o fac cărticelele noas
tre elementare:
Kâcr : 'trop
AE : rov
VEK : 'trop . . .

'0

: 8ucr

:

crED; . . .

'A v : 'ti : A O : XOS . ..

AE

ov : 'to : ţ,LE : "TIS 19 . ..

Aceste liste de cuvinte nu utilizează vocabularul curent:
1 5 . P. Guer. Jo u g . 9- 1 5 . - 1 6 . ld. 1 6- 1 8; UPZ, r, 1 47, 1 9-29.
P. Guer. Joug. 27-30: P. Bouriant r, 1 - 1 2. - 1 8 . P. Guer. Joug. 67.

Id.

68- 1 14; P. B o uriant l, 1 3-140; JHS, 28 ( 1908), 122, 2.
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- 1 7.
-- 1 9.

ele sunt exclusiv nume proprii, în special homerice; mai
găsim şi liste de divinităţi, fluvii, luni ale anului 20 .
Era poate pentru a pregăti de timpuriu elevul în ve
derea lecturii poeţilor; dar avem impresia că mai degrabă
dificultatea pronunţării era aceea care-i făcea să le
aleagă. De unde, folosirea, ca şi în cazul monosilabelor,
de cuvinte rare şi în acelaşi timp bizare : l\.--Vassf3lx (un
nume de maladie, se pare2 1 ), <pAE'Y�o8pâ:njf (cu sens
necunoscut, fără îndoială un alt termen medical). Aceste
cuvinte rare erau chiar asociate în formule, în car'e\ ahsur
dul se lua la întrecere cu impronuntiabilul, co rt tinând
fiecare o singură dată cele douăzeci şi' patru de lit� re ale
alfabetului:

Quintilianus 23 ne-a păstrat numele tehnic al acestor mici
fonnule, xaÂlvol, "frâne" (ale limbii), "căluşe", precum
şi felul în care erau utilizate: copii i erau antrenaţi să le
recite cât mai rapid posibil; era, se credea, un mijloc de a
mlădia pronunţia şi de a face să dispară eventualele
"defecte de vorbire".

Texte şi antolog i i
În sfârşit, s e aj ungea l a lectura unor mici texte, dintre
care primele prezentau, ca şi la noi, silabele atent sep a··
rate. Era abordată apoi lectura nonnală, mai anevoioasă
la antici decât la modemi, din cauza folosirii tipul ui de
scriptio continua.' în ediţiile nonnale, nu numai că
punctuaţia nu este indicată, dar nici cuvintele în seşi nu
sunt separate între ele.
Nici o grijă, lăsând la o parte sil abisirea, de a grad a
aceste exercitii: un manual din secolul al III-lea, de
exemplu, făc � a ca unor cuvinte izolate să le succeadă
fără tranziţie bucăţi alese din Euripide, ap oi din
Homer24. Va stârni uimire, poate, o pedagogie atât de
stranie, care punea atât de repede copil ul în faţa unor
2 0 . P. G uer. Joug. 38-47; 58- 6 6; 19-2 0 . - 2 1. CLEM. , Strofll . V, 8 ,
3 5 7 . -- 22. WESSELY, StudieI!, I I , XLV, 2; BATAILLE, Deir e l Balwri,
1 8 7. - 23. 1, 1 , 37. - 24. P. Guer. Joug . 1 1 5 - 1 3LJ.
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dificu ltăţi pentru depăşirea cărora era nevoie de I ll u l l
timp. In c e m ă priveşte, găsesc u n punct d e comparaţie ÎIl
în v ătământul muzicii noastre clasice; să desch idem
culeg eri el ementare de felul Micii cărţi de clavecin ({
Itnnei lVlagdalena Bach sau a Pieselor pentr u cla vecil/ ,
publicate în 1 724 de J .-Ph. Rameau: după o "primă
lecţie" vizibil destinată încep ătorilor, se trece fără
tranziţie la texte de execuţie reahnente dificilă.
Ucenicia lecturii continua prin studiul unui anumit
număr de bucăţi poetice alese. Pe mă sură ce se
imbogăţeşte documentaţi a noastră p apirologică,
descoperim că aceleaşi fragmente reapar frecvent, atât în
antologiile şcolare, cât şi în citarea de autori. Tradiţi a,
sau mai bine zis rutina, selecţionase o dată pentru tot
deauna o serie de pasaje celebre, pe care generaţii întregi
de elevi le cercetau amănunţit şi care astfel au ajuns să
constituie baza erudiţiei poeti ce comune tuturor oame
nilor cultivati (oarecum, ca la noi, Avril, Ta douleur
Duper rier � au sonetul lui Arvers) . Astfel, un oarecare
fragment din comicul Straton, prezentând un bucătar
ridicol, ce se exprima în tenneni homerici (aşa cum A.
Huxley îl face să vorbească în tenneni shakespeareeni pe
eroul din BW l'e NeJ.v Wo rid) fusese selecţionat pentru a
figura într-o carte de lectură elementară, încă din secolul
al lII-lea 25 , la mai puţin de optzeci de ani după ce fusese
scri s; cinci secole mai târziu, Athenaios îl citează încă 26
...

,

şi este singurul pasaj pe care-l citează din Straton . Era, în
mod evi dent, singurul care supravieţuise! (3 ).
Bineînteles, aceste exerciti i de lectură se făceau cu
'
voce tare; de-a lungul întregi i antichităţi . şi asta până la
'
sfârşitul Imperiului, lectura silenţio asă a rămas o
excepţie; anticii, chiar singuri fiind, citeau cu voce tare
sau, de preferinţă, i se cerea unui sclav să citească (4).

Rec itarea
De lectură era strâns legată recitare a: piesele de antolo 
gie, al căror uz abia l-am constatat, erau nu numai citite,
ci şi învăţate pe dinafară 27 . Se pare că începătorii, cel
puţin , aveau ohiceiul de a psalmodia, intonând silabă cu
25. IJ. 1 8 5-215. - 26. ATH
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silabă; "filtrând picătură cu picătură: A-pol-Ion ma-ti
nal. .. " 28 .
Aceasta era metoda unnată pentru învăţarea cititului;
când comparăm m anualul şcolar editat de C. Gueraud şi
P. Jouguet, care datează de la sfârşitul secolului al lII-lea
a. Chr., cu acel caiet şcolar copt din secolul al IV-lea al
erei noastre (P. Bo uriant, I), suntem frapaţi de extraordi
nara identitate de procedee folosite: la mai mult de cinci
,
sute de ani distantă, aceeasi metodă.
Inovaţiile se ;educ la 'foarte puţine lucru\i: prezen
tarea alfabetică, de exemplu, a listelor de cUjinte sau a
textelor. Mai interesant, dacă am fi siguri că e vorba
acolo de un progres recent, ar fi faptul că în loc de a arun 
ca imediat elevul în texte continue şi dificile, se interca
lează, după cuvintele izolate , scurte sentenţe de un rând,
apoi mici texte elementare, ca fabulele lui Babrios 29 .
Cărţi, caiete şi tăb liţe

Dar utilizarea acestor mici fragmente va fi mai bine
înţeleasă în funcţie de învăţarea scrierii, care, de altfel,
nu poate fi câtuşi de puţin separată de cea a citirii. Ş i asta
esenţialmente din motive practice, care ţin de tehnica
însăşi a cărţii antice. Se ştie că ceea ce numim carte în
sens modem, codex-ul fonnat din caiete legate, nu şi - a
făcut apariţia decât sub Imperiul roman şi a servit mai
întâi la a prezenta ediţii compacte de opere voluminoase
(de unde graba cu care creştinii au adoptat-o pentru
Scrp turile lor) (5).
Inainte de asta, cartea antică se prezenta sub fonna
fragilă şi incomodă a sul ului de papirus. Să derulăm
preţiosul manual şcolar care este Papi rusul Gueraud
Jouguet: el începe prin lecţii cu totul elementare, silabe
şi probabil chiar alfabet, pentru a se ridica la o antologie
de texte poetice de o reală di ficultate; studiul său complet
trebuie să fi cerut, desigur, mai mulţi ani . Or, materia
liceşte vorbind, era constituit dintr-o lungă şi fTagilă fâşie
de papirus, cuprinzând şaisprezece foi (KOÂÂTU.LU'tU) li
pite cap la cap, a căror lungime totală trebuie să fi fost de
2 8 . HER., D id.

30-36.

-

29. P. Bouriam, 1.
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2,90 m (6). Îşi poate imagina cineva soarta unui aseme
nea instrument, care trebui a să fie derulat şi din nou rulat
În acelaş i timp pe bagheteJe de lemn fixate la extremi
tăţile sale, între mâinile neîndemânatice şi neglijente ale
unui mic şcolar? Să ne gândim la martirajul la care copi
ii noştri îşi supun cărţile de �coaI ă, atât de rezistente
totuşi ! Iată de ce sunt convins că acest document nu a
rost, cum l-au intitulat savanţii săi editori, o " c arte de
elev" , ci o "c arte de profesor", un manual pedagogic, în
care institutorul găsea reunite o serie-tip de texte de pre
dat.
Aceste texte el trebuia mai întâi să le copieze, pen
tru le pune la dispoziţia micilor săi elevi; uar, în dată ce
aceşt ia începeau să depri ndă scrierea, le puteau copia
ei înşişi. iar mai târziu Ii se puteau dicta. Exista, deci,
interesul de a conduce simultan iniţierea În scris şi
citit.
În realitate, chiar aşa se proceda3 0, ş i asta explică de
ce "cartea de profesor" a noastTă este singura de felul ei:
toate celelalte documente cu caracter şcolar, descoperite
în Egipt sau la Palmyra, sunt, de fapt, mai degrabă "pa
gini de scris" decât fragmente din cărţi de citire.
Materialele de scris sunt de ordin difelit. Primele
instrumente ale copilului, echivalente tăbliţelor noastre
de ardezie, erau tăbliţele de lemn, simple, duble sau mul
tiple (sunt legate între ele fie prin bal amale, fie printT-o
simplă sfoară ce trecea printr-un orificiu3 l ). Unele erau
date cu ceară în interiorul unui cadru scobit3 2: se scri a pe
ele cu ajutorul unui beţişor ascuţit la vârf. cealaltă
extremitate fiind rotunjită, pentTu a servi la ştergere. La
fel de frec vent se serveau de tăbliţe pentru scris cu
cerneală33 , cu o pană făcută dintT-o trestie despicată;
cerneala. furnizată sub fonnă solidă, ca cerneala de
China la noi, era pisată !-ji diluată dinainte de către
învătător sau de vreun sc1av 34; un mic burete servea
drept gumă3 5 .
Uzul şcolar al papirusului este de asemenea bine ates
tat: foi izolate sau caiete in -plana cusute cu s[oară3 6 . D ar
papirusul era şi a rămas totdeauna un material relativ rar
30. SE.J� . , Ep . 84. 2. - 3 1 . P 0).), . 736. 32. JlIS, 1 3 ( 1 893), 234 sq.:
34 ( 1 9 1 3), 2 1 1 sq. 3 3 . .lIiS, 29 ( 1 909 ), 29 40 . 34. DEM., Cor.
25 8. 3 5. AmI!. VI, 2 9 5 2: 65, 7-8: 66, 7. 3 6. P. B(luriaJlt, 1.
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�i scump (7) şi, chiar dacă filele deja utilizate pe recto
erau frecvent folosite, pentru uzul şcolar, şi pe verso. se
făcea de asemenea apel şi la cioburi de ceramică, acele
ostraka atât de numeroase în colectiile noastre. Folosirea
acestor fragmente heteroc1ite poate surprinde la prima
vedere, dar de ele se făcea uz în mod obişnuit, chiar şi în
afara şcolii, pentru ciome, şi, ceea ce trebuie să fi fost nu
prea comod, chiar pentru corespondenţa privată.
Scrierea

Învătarea scrierii se desfăsura la fel ca si cea a cititului:
aceeaşi indiferenţă faţă ' de dificultatea psihologică,
aceeaşi progresie de la simplu la complex, litere izolate,
silabe, cuvinte, scurte fraze, texte continue.
Nu deţinem detalii precise privitoare la tip ul sau
tipurile de scriere predate37 : cea cursivă, cea capital ă cu
litere îngriji te, regulat dispuse în tablă de şah în scrierea
numită (j'tUlXT\86v (fără îndoială, pentru a trasa împărţirea
În pătrăţele cerută de aceasta. se utiliza acea stranie
riglă38 , formată din două benzi asamhlate în unghi drept.
ce apare încă din secolul al V-lea în picturile de vase
repl:ezentând scene de şcoală).
Invăţătorul începea, deci, prin a-l învăţa pe copil să
traseze, una câte una, literele; nu se cunoştea o treaptă
pregătitoare ("bastoanele" sau "liniile" noastre), ci se abor
da direct trasarea nonnală a caracterelor. Procedeul folosit
p3.re să fi fost unnătoruJ 3 9 : maestrul desena un model,
probabil trasându-l uşor (ca modelele plll1 ctate din caietele
noastre de scris), apoi, prinzând mâna copilului într- a sa, îl
făcea să treacă din nou pe deasupra, astfel încât să-I facă să
cunoască ductus-ul literei, înainte de a-i permite să încerce
singur40 . Odată iniţiat, copilul continua să exerseze,
repetând acelea..5i litere pe rânduri sau pagini întregi4 1 .
Literelor le unnau silabele (cel puţin, dacă judecăm după
neîndemânarea, evident infantilă, cu care au fost copiate
unele silabare42 ), apoi cuvintele izolate; pe un ostrak()l1,
magistrul a trasat iniţiale, urmând ordinea alfabetică, iar
copilul a completat cuvintele, străduindu-se să aleagă sub3 7 . Se/lOl. AR. Ach.

326 d.
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::iELY, Sr//dieJl, II.
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st;mtive sau fonne în - ouc;: OUC; / nouC; / 'PWj..lUl U UC; /
LU<pOUC; / TuupouC; / 'Ylouc;43.

Apoi veneau scurte fraze, pe care învăţătorul le scria
Illai înainte şi pe care copilul le copia o dată, de două sau
Illai multe ori. Orice era bun pentru a servi ca "fraze de
copiat" (UitO�{puJ..lJ..lOt itUtOlKOl), cum spune Clemens din
Alexandria: fraze de genul celor folosite în adrese epis
lolare 44 , la fel de bine ca şi acele absurde XUAlVOl de
douăzeci şi patru de litere, despre care am vorbit mai
înainte 45 . Dar, cel puţin începând cu secolul al II-le a al
erei noastre (8 ), au fost utilizate în primul rând texte cu
lin caracter, s-ar putea spune, mai literar: sentenţe morale
(xpaal), de obic ei atribuite lui Diogenes, maxime de un
rând (yvOţt.al J..lov6cr,tlxm), din care posedăm un stoc
Întreg, atribuite lui Menandros .
Suntem uneori surprinşi în faţa aleg erii acestor
texte. Există printre ele unele foarte potrivite:
"Lucrează bine, copile, altfel te aşteaptă nuiaua ! "
(<t>tAoit6\1El, O) ital, j..l1l 8 apft c;46 ) sau acesta, deja citat:
" A învăţa literele înseamnă începutul înţelepciunii (sau:
cel mai bun încep ut în viaţă)". Despre anumite sentenţe
ale lui Diogenes putem crede că erau amuzante şi de
natură să lumineze cu un surâs munca temă a şcol aru
lui: "Văzând o muscă aşezându-i-se pe masă: Chiar şi
Diogenes, zice el, hrăneşte paraziţi ! " . Dar ce să credem
de maxime amare sau scatologice, ca acestea: "Văzând
o femeie dând sfaturi altei femei, el spune: Vip era
cumpără venin de la viperă" sau (grecul, în cuvinte,
bravează bun a-cuviinţă) : "Văzând un negru care-şi
făcea nevoile, zice: 1 a te uită, un cazan despic at! "47 .
Anticii n-au igonorat delicateţea. nici faptul că faţă de
copii se cuvenea să fii delicat48 , dar nu-şi făceau despre
delicatete aceeasi idee ca noi.
Ace st simpl u" obiectiv: a citi şi a scrie, era cel la care
se limita învăţământul literar al gramatistul ui; el nu avea
câtuşi de puţin pretenţiile "encic1opedice" pe care le
dezaprobăm uneori la învăţământul nostru primar. Chiar
şi exerciţii care ne par destul de elementare, ca cele de
gramatică şi de redactare, erau rezervate, după cum vom
43 . JHS, 2 8 ( 1 90 8 ) , l 24 , 4 . - 44 . WESSELY, Studie n , II, L: LV II.
- 45. CLEM. , StrOI1l, V, 8 . 357. - 46. P. Beri. Erman-Krcbs, p. 233. 47 . P. Bourianl, I, 1 4 1 - 1 66. - 48 . ARIST. , Pol. VII, 1 3 3 6 b 1 2- 1 7;
JUV. XIV, 47.
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vedea mai departe, studiilor cel puţin "secundare " :
şcoala primară nu se considera obligată să predea în
manieră dogmatică limba greacă, limbă vie� deprinsă
prin practica cotidiană a vieţii.
Socotitu l

Nu exista, l a origine, mult mai multă ambiţie în mo_destul
program matematic al şcolii elementare. El se limita la
învătarea număratului, în sensul strict al cuvântului: se
învăţa li sta numerelor întregi, cardinale49 şi ordinaleso,
atât după nume, cât şi după simbol (se ştie că grecii notau
cifrele cu aj utorul literelor alfabetului, dus până la
douăzeci şi şapte de semne prin adăugarea lui digmnma,
koppa şi sampi, astfel încât să dispună de trei serii a câte
nouă semne, pentru unităţi, zeci şi sute5 l ). Acest studiu
se desfăsura simultan cu cel al abecedarului sau al cuvin
telor cOl�puse din două silabe S2 .
Tot la şcoal a elementară. cel puţin o presupun (9 ),
învăţau să numere pe degete, tehnic ă destul de diferită de
cea pe care noi o practicăm sub acest n ume: antichitatea
a cunoscut o adevărată art ă, riguros codificată, ce per
mitea să simbolizezi, cu ajutorul celor două mâini, toate
numerele întregi de la l la 1 . 000.000. Cu ultimele trei
degete de la mâna stângă, după cum ele erau mai mult
sau mai puţin lăsate în jos şi strânse spre palmă, erau
semnificate unităţile, de la 1 la 9; zecile, prin poziţia
corespunzătoare a degetului mare şi a in dexului de la
aceeaşi mână; sutele şi miile, în aceeaşi manieră, cu
degetul mare şi indexul mâinii drepte de o parte. cu cele
lalte trei degete de altă parte; zecile şi sutele de mii . prin
poziţia corespunzătoare a mâinii. fie drepte, fie stângi, în
raport cu pieptuL buricul, femuru l; milionul. în fine, prin
împletirea degetelor de la cele două mâini. Această
tehnică, complet uitată azi la noi, a cunoscut o imensă
trecere în Occident, până în şcolile medievale; ea persistă
4 ';J. ZIEB ARTH, m. 5 1 : lHS, 2 8 ( l ';J0 8 ), 1 3 1 , 1 6. (1 90R), 1 3 1 , 1 6 . - 5 1 . PSl. 250: PREISIGKE, SE . 62 1 S .
Joug. 2 1 -2 6 : lillKK, 3 4 ( 1 9 13 ) , 2 1 3 : 2 1 8.
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! l Iră în Orientul musuhnan. Atestată ca uz curent În
lumea mediteraneană încă de la începutul Imperi ului
roman, ea a apărut poate mai devreme, în ultimele secole
dinainte de Christos .
După numerele întregi se învăţa, tot din dublul punct
de vedere al nomenclaturii si notatiei, o listă de fractiuni
'
(cele ale arourei, măsură ag�ară, s �u cele al drachme i) 5 3 :
1 /8 se scrie CXX (aproximativ o jumătate de obol şi
doi chalkos),
112 se scrie X (un chalkos) etc· 5 4
După cum arată alegerea acestor unităţi, IeşIm aICI
din aritmetică, pentru a intra în sistemul metric; studiul
S[LU este bine atestat, începând din secolele II şi III ale
erei noastre, de diverşi papiri ce conţin tabele metrolo
gice 55 , de exempl u multiplii şi submultipli i unui
picior56 .
Astfel, la începutul epocii hellenistice, aritmetica
�colară se limita la foarte puţine lucruri; manualul din
secolul al III-lea, la care am trimis atât de des. nu
conţine în plus decât o tabl ă cu pătrate 57 , al cărei scop,
de altfel, poate să fi fost acela de a completa până la
640 000 lista simbolurilor numerice. Trebuie aştep tat
secolul I înaintea erei noastre pentru a vedea apărând
într-un papirus, ca unnare a calculelor în pătrăţele
(2x2=4; 3x3=9; 4x4= 1 6), aceste exerciţii de aplicare la
fracţiunile drachmei, al căror echivalent îl vom regăsi
în şcoala latină din timpul lui Horatius 58 : 1 14 drachmă
= 1 obol şi 112; 1 1 1 2 = 112 obol ; 1/4 plus 1 12 = 113 . 5 9
În continu are apar calcule mai complexe, astfel încât se
pune întrebarea dacă acest papirus, ce pare de origine
şcolară, ne introduce într- adevăr într-o şcoală primară.
Abia în perioada coptă, între secolele IV-V e. n., se gă
sesc, pe tăbliţe ce au aparţinut cu certitudine unor copii
de vârstă mică, foarte elementare table de adunare: 8+ 1
= 9; 8+2= 1 0 . . . ; 8+8 = 1 6; 8+7 = 1 5 ; 7+ 8 = 1 5 60 Chiar şi
în această epocă, de câte ori găsim exerciţii aritmetice
ridicându-se la un n ivel superior acestor tatonări,
..

.

5 3 . INS , 28 ( 190 8 ), 1 3 2, 1 7. , 54.
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scrisul arată, prin dexteritatea şi des ăvârşirea sa, că ele
nu mai sunt opera unui copil, ci a unui adu1t 6 1 ( 1 0).
Oricât de straniu ar părea, trebuie totuşi să constatăm
că " cele patru operaţii", acest umil bagaj matematic cu
care la noi orice copil este foarte devreme dotat, rămân în
antichitate mult dincolo de orizontul şcolii primare. Uzu l
foatte general al jetoanelor de calcul şi al abacului( 1 1 )
presupune faptul că adunarea nu era cunoscută pe o scară
prea largă şi, într-adevăr, constatăm că posedarea ei
�ămâne de �ic �tar.ă chiar şi în mediile cultivat.e�hiar şi
mtr-o epoca tarZle.
�\

Pedagogie sumară şi brutală

Să ne amintim că, după aprecierea lui Platon, patru ani
nu erau prea mult pentru învăţarea cititului. Pedagogia
hellenistic3. n-a progresat prea mult; în anul 234 e. n. se
consideră încă nonnal ca un copil de nouă ani să nu ştie
să-şi scrie numele 62 (şi nu este vorba de un necioplit:
regăsim acelaşi personaj cjevenit, la patruzeci de ani,
magistrat în ţinutul Său 63 ). In anul 265, întâlnim copii de
zece , de treisprezece ani, despre care ni se spune că sunt
încă în c urs " de a-si Îtî văta literele" 64 . Acest lucru tine de
insu[icienţa pedag o gică a metodelor folosite.
Ca şi în vechile şcoli din Orient, pedagogia a rămas
rudimentară. Învăţătorul nu ştie să faciliteze copilului
accesul la c unoaştere; el nu se ridică deasupra îndoc
trinării pasive. Şcoala antică este tipul acelei "şcoli
receptive"', făcuta de ruşine de pedago gii de azi. Tradiţia
fiind cea care stabilise, si s-a văzut cum, ordinea
cunostintelor ce trebuiau aSImilate, efortul învătătorului
'
se li �it� ază la a vorbi întruna, aşteptând ca spiritul
copilului să sunnonteze dificultăţile ce-l ţin în loc.
Pentru a triumfa asupra a ceea ce el consideră indocili
tate, nu- i rămâne decât o resursă, la care nu ezită să
recl!rgă: pedepsele corporale.
In afară de teamă, singurul resort psihologic utilizabil
era emulaţia, despre a cărei forţă asupra sufletului unui
grec am mai vorbit. Dar, lucru curios, dintre toate con'

6 1 . ld. 6220-6222. - 62. P. Fior. 56, 22.
SELY, Srudiell, II, 27, 5: 7.

63. ld. 2 , 1 50. ··· 64. WES

252

IIrsurile pe care cetăţile hellenistice şi mecen aţi i lor le
dol aseră din plin, foarte puţine erau accesi bile mici lor
('Il'vi ai şcolii primare (încă o dov adă de cât de puţin caz
,.;(' făcea de ei); chiar şi concursurile de caligrafie6S şi de
krtură66 , menţionate de "palmaresele" din Pergamon,
Teos sau Chios, par, după context, să se adreseze unor
l'llpii - fete şi băieţi - de vârstă "secundară" (1 2) . Nu văd
deloc ce altceva ar putea fi citat în afară de "Jocurile
Muzelor''' celebrate la sanctuarul Orthiei la Sparta, unde
erau încununaţi micii mikkikhizomenes de nouă-zece ,mi
\

( 1 3 ).

Pentru oamenii acelui timp, imaginea caracteristică
legată de amintirea şcolii elementare nu este cea a lui
<xywv şi a nobilei sale rivalităţi, ci aceea a terihilului ma
gistru, cu băţul în mână, şi a teroarei pe care o inspira.
lată scena aleasă de Herondas pentru a evoca şcoala:
mama micului Kokkalos, un leneş care chi uleşte de la
�coală, îşi duce podoaba la dascăl ul Lampriskos, pentru
c a acesta să-I pedepsească. Verva realistă a poetului nu
ne lasă să ignorăm nimic din tehnica uzitată într-un
asemenea caz: vinovatul CS1C'" In ş făcat pe Ia spate de unul
dintre colegii săi, apoi dascălul însuşi intră în scenă:
"Unde este pielea aia tare, coada mea de bou cu care-i
bat pe refractarii puşi în I :mţuri'? Daţi-mi-u. înainte ca
mânia să mă cuprindă! ".
De- acolo, de sus, Kokkalos:
"Nu, te implor, Lampriskos, pe M uze şi pe viaţa
(micuţei) tale Kou1is. nu cu cea aspră ! la··o pe cealaltă ca
să mă baţi !" 67 .
Educaţie şi pedepse corporale apar tot atât de insepa
rabile pentru un grec hellen istic pe cât puteau fi pentru
un scrib faraonic sau pentru un evreu; se explică de ce,
pentru a traduce ebrai cul m lÎsar (educaţie şi pedeapsă),
traducătorii aJexandrini ai Scripturii vor utiliza termenul
de ituteElu, care, sub pana lor, sfârşeşte prin a Însemna
pur şi simplu "pedeapsă" . Se ştie că asocierea de imagini
astfel construită va fi durabilă: fără a mai vorbi de
Abelard şi Montaigne, mi se pare suficient să evoc măr65. AM , 35 ( 19 1 0), 436 . 20: M I CHEL, 9 1 3, B, 4. 66. AM , 3 7
( 1 9 1 2 ), 277, b, 7 : DITI. , Syll. 9jl), �: t-,'IICH EL. 9 1 3 , A, 3 ; 6; B, 3. ·
67 . HER. Did. 5l)- 7 3 .
-
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turia, veche de mai puţin de un secol, a lui Beranger sau
Stendhal !
Fără îndoială, în cursul perioadei hellenistice şi
romane a avut loc o anumită evolutie a sensibilitătii, iar
conştiinţa antică începe să aibă s �rupule. Ni se spune
despre Chry sippos 6 8 că nu dezaproba folosirea bătăii;
este dovada că, cel puţin, îşi punea deja problema, sau că
problema se punea în jurul lui. Sub Imperiu, mediile
romane slăbesc severitatea lor iniţială şi încep să do
rească o pedagogie mai puţin brutală, să recompenseze
eforturile copilului cu mici daruri, precum dulciurile.
D ar, dacă există un progres, este unul de ordin mai mult
moral decât pedagogic; se critică mai mult lipsa de
umanitate decât eficacitatea "orbilianismul ui", iar practi
ca învăţământului nu este cu adevărat modificată.
Niciodată şcoala antică nu va împărtăşi iluziile " şcolii
noastre vesele" : "nu există progres fără efort dificil"
(}.lE'ta Â:61tTlS yap 11 J..lâ8r}O"LS6<:! ) .

68 . QUINT., 1,

3, 1 4.

-

69.

ARIST., Pol.

VIII,
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Cap itol u l V I I

STUDIILE LITE RARE SECUNDARE

hecăreia dintre cele trei trepte - elementară, secundară şi
superioară - îi corespunde, pentru învăţământul literar,
lin profesor speci alizat: institutorului din şcoala primară
( ypaJ..q.la'ttO"'tTts) îi succede "gramaticul" (ypaJ..lJ.a
.l 'tlK6s),
iar acestuia retorul (O"o<ptO"'tTt S sau Pr1't�). Distincţia teo
retică se estompează uneori în practică: lăsând la o parte
ţinuturile coloni ale, unde învăţământ.uI nu era, poate,
complet organizat, se întâmplă ca unul şi acelaşi profesor
să fie interesat practic în două clientele. Cazul acesta,
după cât se pare, era nonnal la Rhodos, marea cetate uni
versitară a secolului 1 a. Chr. ; Aristodemos din Nysa, de
exemplu, preda acolo retorica dimineaţa şi gramatica
după-amiaza ] ( 1 ) .
Mai mult, trebuie să ţinem seama de o lege generală,
care face ca din generaţie în g eneraţie programele şcolare
�ă aibă tendinţa de a se încărca la vârf, ceea ce antrenează
o lentă coborâre, înspre gradele elementare, a tehnicilor
rezervate iniţial gradului superior. Când o civilizaţie
cunoaşte .0 dezvoltare omogenă şi prelungită, aportul
generaţiilor succesive nu încetează să îmbogăţească teza
urul culturii sale; cultură care, din ce în ce mai complexă,
mai dificil de asimilat, cere o dezvoltare paralelă a pro
gramelor de învăţământ. Învăţământul superior, reflex
imediat al culturii. este primul care anexează discipline
1. STRAB.,
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XIV, 65 0.

noi, dar, cum durata sa nu p oate creşte în mod sensibil, el
ajunge curând să se degreveze pe seama treptelor inferioare.
Faptul este adesea resimţit ca un abuz, ca o pretenţie
inacceptabilă din partea acestora din urmă; el este totuşi
inevitabil. Un astfel de fenomen se poate observa în
zilele noastre: am văzut învăţământul nostru primar
umflându-se cu pretenţii " enciclopedice", prin imitarea
celui secundar; acesta din urmă, la rândul său, a împru
mutat de la cel superior programa claselor sale ştiinţifice
şi metodele filologice ale înv5.ţământului său literar.
Constatăm ceva asemăn ător în epoca hellenistică şi în
cea romană: gramaticii au sfârşit prin a- şi anexa o parte
din domeniul propriu retorilor şi, poate, la rândul său,
gramatistul a încălcat terenul colegului său secundar.
Vedem azi părinţii presându-şi copiii să urce cât mai
repede posibil treptele examenelor, cu riscul de a le com
promite deplina dezvoltare a spiritului . La fel, vedem
elevul grec, neliniştit de imensul program care-l aşteap
tă, exersân du -se din ce în ce mai devreme în teme pe care
predecesorii săi nu le abordau decât mai târziu. Auzim
adesea reproşuri la adresa încărcării programelor şcolare:
anticii au trecut prin aşa ceva înaintea noastră; dar este,
în asta, o consecinţă inevitabilă a progresului culturii .
Fiind vorba de o dezvoltare contin uă, ar fi dificil să
sesizăm şi să datăm diferitele etape ale acestei evoluţii
(sursele noastre latine2 ne pennit doar să constatăm că
"uzurparea" domeniului retorilor din partea gramaticilor
era un fapt împlinit încă de la m ij locul secolului 1 a.
ehr.). Tot astfel, şi an aliza noastră asupra studiilor lite
rare proprii treptei secundare trebuie să păstreze o doză
de imprecizie în privinţa hotarelor acesteia. Durata
respectivelor stu dii, vârsta însăşi la care ele încep, nu pot
fi exact determinate.
Voi spune deci, fără să precizez prea mult: copilul,
dacă trebuie să-şi continue studiile, abordează treapta a
doua în momentul în care ştie în sfârşit să citească şi să
scrie curent; el părăseşte şcoala elementară şi va unna
cursurile gramaticul ui, numit de obicei în greacă 'Ypa�2.

CIC. , De

or.

III, 1 0 8 : SUET., Gram. 4: QUINT., II, 1 , 1 .
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uneori <pl�.6)_o'YOS4, sau (în anumite medii
de coloratură cinică) KPl'tlKU;5. Obiectul spe
, ' Î fie al învăţărnântului acestuia, materia sa principal ă
( v om vedea mai departe că mai există şi altele) , este
sludiul aprofundat al poeţi l or �i al altor scriitori cl asici:
I I I ast a constă obiectul său propriu, care diferenţiază
"gramati ca" , înţeleasă în sens secundar, de invăţământul
gramatist ului de Li şcoala primară.
I LCy"'lt K0:;3 ,
1 i 1 o sofice

Clasicii
III ciuda efoIi urilor lui Platon, marea cultură hellenistică,
fi delă t rad i ti ei arhaice, rimâne fon d at ă pe poezie, nu pe
'>ti inţă; edu�aţia este, prin um1are, mai puţin orientată
spre dezvolt area rati unii decât spre tran smiterea patrimo
n i ului l iterar reprezentat �e marile capodopere. Am
[�) iosit deja, adesea, pentru a desemna ceva sau altceva,
p.p itetu l de ,.c lasic"; trebuie. pOd le, S�t explic acest cuvânt.
Cl asică, civ ilizaţia hellenistică se opune culturilor
re\'oluţionare şi nov atoare purtate înainte de un mare elan
c'[eator; ea se odihneşte Iri l iniştita p o�e siune a unui tezaur
conslderat, în esenţă, ca fiind dobândit. Nu trebuie să
SI 'unem. cum o fac adesea detmctorii cuhurii clasice că "s-a
ni".c ut cu capul intors înapoi" , privin d �,pre trecul: ea nu este
o trxunnă tonurată de un regret nostalgic al prim{lverii dis
părute. Ea se concepe pe sine mai degrabă ca fennent ftxat
'fn rr- u l l prezent itllobiJ, în plin[t Iwnină a unui cald soare de
\'i.U·ă. E,t �tie, ea deţine; mae�trii Sllilr acolo, în ea. Puţ in
imp0l1ă că ei au apărut într-un anume moment al trecutului
;;au în ,tIml, �ub efectul unei forţe i storic e sau al alteia: impor
umt este ca ei să existe, sa fie redesc operiţi., în acelaşi fel, de
gene raţii după genera�i, să fte recunoscuţi, admiraţi, imitaţi.
a cu ltură clasică se defineşte p rintr un ansamblu de mari
capodopere, fllildament rec unoscut al scă.rii de valori.
Ep oca hel lenistic ă a mers foarte departe în cano
nizarea o fici al ă a clas ici lo r săi; tradiţia şcolară al c ătuise
l iste·,tip ale marilor oameni: legislatori, pictori, �c u lptori
,

-

,

3 , UDDELL-S COTT, s. v, ; 'eL PH IL., Con f{ " i 4 R ,
n. 2, - 5, [PLAT.J, Ax, 366 e: SEXT , M 1. ,1 9 ,
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inventatori 6 . Aceste liste au sfâr�it pri n a fi c o difi cate

,

fără îndoială în mediile universitare din Pergamon, poate
încă de pe la mijlocul secolului al II-lea a. ehr. (2), şi ast
fel a u fost fixate, ne varietur, "canonul" c elor zece ora
tmi attic i, cel al celor zece istorici, al celor zece pictori şi
zece sculptori, al p o eţi l or filo so fil o r, m edi ci lor
În interiorul operei, adesea de proporţii considerabile, a
fiecăruia dintre aceşti mari scriitori, acelaşi efort de canoni
zare tinde să selecţioneze operele care meritau să tie incluse
în programele şcolare; a fost adesea subliniată influenţa aces
tor "alegeri" asupra tradiţiei noa..<;tre manuscrise (3). Din
patruzeci sau patruzeci şi p atru de comedii ale lui Aristofan,
cunoscute de antici , nu le posedăm decât pe cele unsprezece
pe care un anume gramatic Symmachos le-a editat prin anul
1 00 al erei noastre, ca .,teatru ales" pentru şcoala De aseme
nea, din imensa operă a lui Eschyl sau Sorocle nu de�nem
decât cele şapte piese reţinute pentru învăţământ (alegerea a
fo st făcută, pentru primul , în timpul lui Hadrianus, mult mai
târziu, probabil, pentru SorocIe). Erau foarte îndrăgite aceste
cifre simbolice: nu existau şapte Înţelepţi ai Greciei, şapte
minuni ale lumii, şapte arte liberale? Pentru autorii minori, se
exersa paralel efortul florilegiilor, experţi cwn erau, după
cum am văzut, în a imobiliza pentru secole amintirea unui
scriitor prin alegerea unui anume extras din el (4).
Putem reconstitui lista acestor clasici studiaţi de gra
matici, datorită în special p apirilor, care ne fac aici ace
laşi serviciu ca şi pentru studi ile p rimare şi, de aseme
nea, datorită cataloagelor bibliotecilor şcolare, pe care ni
le revelează tradiţia literară7 sau inscripţiile 8 .
,

...

,

Homer
Pe primul loc, dominând din înalt, trebuie situat, bine
înţeles , Homer; faima sa a rămas intactă de-a lungul
întregii perioade hellenistice. Este uşor să acum u l ăm do
ve zi în acest sens: să ne amintim de Alexan dru cel Mare,
purtând cu el, în c ampan ia militară, lliada, păstrată cu
6. APAW, 1 9 04.
IG2ll, 236 3 .

II,

1:

P. Oxy.

124 1 .

-

7. ATH. , IV,

1 64 B-D. · 8 .
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pioasă grijă; sau de acele oraşe pierdute la extremităţi le
lu mii greceşti, Marsili a, Sinope, cetăţile din Cypru, care,
pentru a-şi afirma fidelitatea faţă de patTimoniul hellenic
I I I mijlocul barbarilor, î�i comandă ediţii speciale din
"iada (5). Homer domină întreaga cultură greacă, atâta
l i mp cât tradiţia acesteia se perpetuează; este ceea ce ne
v i i dovedi, în mod strălucit, exemplul Evului Mediu
hyzantin, căruia-i datorăm, să nu uităm, conservarea
il1 tr�gului aport al erudiţiei homerice din antichitate.
Incă din şcoala primară9 , gigantica sa umbră se pro
I ileaz.ă Ja orizont: "Homer nu este un om, este un zeu",
copia deja copilul la una dintre primele sale lecţii de
scrislO; învăţând să citească, el descifra, după cum am
văzut, liste de nume în care defilau eroi ai lui Homer. De
la primele texte continue, copilul întâlnea câteva versuri
alese din Odiseea 1 1 , introduse solemn prin rubrica E1tll
("versuri epice") 1 2 . De asemenea, el trebuie să fi resimţit
ca pe o mare onoare faptul de aborda lectura aprofundată
a operei poetului; o mamă era mândră când, întrebându-l
pe profesorul fiului ei unde aj unsese copilul, auzea
răspuI1zându-i-se: " Studiază cântul al VI-lea" , 1:0 Sl11:a (a
se 'intelege: c ân t u l Z din I1iada ) 1 3 .
S � lu rEgiptul ui ne-a restitu it, c u sutele, papiri. tăbliţe
�i ostr a ka , conţinând fra gmente din Homer: nu există lot
cât de cât important de asemenea documente, c are să nu
conţină câteva; fireşte, nu toate sunt de origine şcolară şi
practic este dificil să le distingi cu certitudine pe cele
care sunt (6), dar numărul lor sigur este destul de mare
pentru a demonstra ce loc deţinea Homer în învăţământul
Egiptului grec.
Aceiaşi papiri ne infonnează asupra interesului ine
gal manifestat faţă de diferitele părţi ale imensei opere a
maestrului; dac ă, la filosofi, Odiseea prevala ca
imponanţă, la literaţi, şi în primul rând în şcoli, locul de
onoare îl ocupa Jliada : ea este de două-trei ori mai bine
reprezentată în papiri decât Odiseea (7). Este de crezut
că, în pr incipiu, epopeea era. studiată în întregime, cânt
după cântJ 4 , dar de o trecere speci ală se bucurau câteva,
ce revin mu lt mai frecvent : primele cânturi din Iliada ,
1). PLUT., Ale . 7. -- 1 0. JlIS, J 3 ( 1 8 9 3 ; . 2 %. J 1 . P. Guer.·JolIg .
- i 2. / d. 1 3 0. - 1 3 . P. Ox)' . (j 3 11 , 1 5 - 1 4. /d.

! 3 1-13 9 .
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precum şi acele faimoase cânturi X şi .0., care şi azi figu
rează cu statut separat în ediţiile şcolare; de asemenea,
anumite episoade, ca duelul dintre Paris şi Menelaos sau
descrierea scutului lui Ahile.

A lţi clasici
Homer nu era, totuşi, singurul poet epic stu diat în ::>eoli.
Trebuie să i-l al ăturăm pe Hesiod, cu care copilul făcea
de asemenea cunoştinţă, uneori, încă din �coala pri
mară 1 5 , pe "Orpheus" , precum şi p oeţi m o demi :
Choirilos, autor al unei epopei despre războiale medice,
şi mai ales Apollonios din Rhodos, al cărui poem
Argona utica pare să fi fost în mod deosebit gu stat; �i alţii
încă (8).
Poeţii lirici continuă, ca şi în epoca arh aică, să joace
un rol esential în educatie; se studiază încă v echii
maeştri, Al km aion, Alkaios, Sappho şi, bineînţeles,
Pindar, însă şcoala helleni stică îi inc l u de şi pe autorii mai
recenţi, Kallimachos şi epigrami�tii. Deşi regăs im, prin
intennediul fragmentelor, ediţii de opere complete, Llră
îndoială că aceşti poeţi erau cunoscuţi mai ales din
antologii. În principiu, liricii, destinaţi să fie cântaţi, erau
studiaţi în strânsă legătură cu muzica; dar de pe acum �e
întâmp la ca ei să fie doar recitaţj 1 6 .
Vine, în sfârşit, teatrul: Eschyl şi Sofocle nu sunt �:u
totul excluşi din programe, dar rol ul lor este ecl ipsat de
Euripide, marele clasic în materie de traged i e (9). Printre
autorii de come die, rol u l paralel este deţi n u t de
Menandros, care nu va fi substituit de Aristo fan, în
preferinţele gramaticilor, decât odată cu perioada de
sfârşit a Imperiului. Triumf tardiv, dar atât de complet,
încât tradiţia manuscrisă medievală l - a aban donat cu
totul pe Menandros, pe care numai papirii încep sA n i - I
restituie. Si aici, alături de marile n ume, scoala făcea loc
şi altor autori, precum Epi channos, pent � a n u mai vorbi
de minores, ale căror fragmente figurează în culegerile
de bucăţi alese.
Poeţii îşi păstrează p o ziţi a suv erană pe care o
1 5 . JHS , 1 3 ( 1 8 9 3 ) , 302.

-

1 6 . DITI.,

Syll. 1 0 5 9 , II, 47.
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deţine au în virtutea origini l or; şcoala hellenistică accep 
t ă t otuşi şi proza, dar pe un loc net secundar. Este vorba
mai ales de istorici (c ăci Esop, ca şi confratele l ui,
B abrios, ţin mai degrabă de şc oala primară); aceştia sunt
Herodot. Xenophon, Hellanikos şi, mai presus de toţi,
Tucidi de.
B ineînţeles, orice om c ultivat studiase şi oratorii attici
(printre care Demosthenes îşi întrecea mult rivalii, inclu
siv pe Isokrates), dar nu este sigur că ei erau lăsaţi pe
mâna gramaticilor: studiul lor p are să fi fost rezervat
retorilor şi, ca atare, ţinea de în v ăţământul superior 1 7 .
Rezumând, Homer (şi, din Homer, în primul rân d
lliada) , Eurip i de, Menandros şi Demosthenes: aceştia
sunt cei p atru stâlpi ai culturii clasice. Predominarea lor
nu are însă nimic exclusiv; m ai mult, poate, decât şcoala
noastră, şcoala antică se deschide a spre scriitorii de ran
gul al doilea şi chiar spre "contemporani" .

Filolog ie savantă şi Învăţământ
S�t vedem acum metoda unnată în stu diul acestor clasici.

Microcosmosul şcolii reflectă m acrocosmosul culturii:
îl1văţământul literar a pro fitat, natural, de acea prodi
gi oasă dezvoltare a ştiinţei filologice, care constituie una
dintre trăsăturile dominante ale culturii hel1enistice. Voi
ad uce, referitor la acest subiect, câteva precizări.
Nu trebuie să exagerăm infl u enţa exercitată asupra
cult urii, şi mai ales asupra şcolii, de opera marilor critici
alexandrini Zenodotos, Aristop hanes din Byzanţ şi
Ari starchos; studi ul tradiţiei m an uscrise a lui Homer
arată că l ecţiunile prop use de alexandrini n-au fost adop
tate decât în mică măsură de către Vulgata noastTă şi de
papiri ( 1 0). În special tradiţia, mai conservatoare şi mai
I uti n ieră, nu i-a u nnat pe sav anţii Mouseion-ului în
eAc J u derile, în "athetezel e" pronunţate de ei împotriva
atltor vers uri, în numele unei idei preconcepute, de ep u 
rare severă.
Cât despre opera exegelică a aceloraşi savanţi, ea nu
a cli r ij m n ici atât practica şcolară; găsim, fără îndoială,

1 7.
26 1

el'.

QUlI\iT . lI,

5.

câteva ecouri ale influentei sal e în scholi ile la manu
scrisele n oastre sau în pap iri 1 8 , dar, prea exclusiv critice,
prea "ştiinţifice", ele nu puteau alimenta câtuşi de pUţin
explicaţiile gramaticului.
Mul t mai mult decât eruditiei alexandrine, as acorda
importanţă rezultatelor şcol ii stoice, care, n� ai ales
încep ând cu Cluysippos, s-a preocupat atât de mult de
p edagogie şi de exegeza homerică; inl1uenţa ei s-a
exercitat în special prin intennedi ul şcoli lor filologice
rivale Alexandriei, şi anume cele din Pergamon, apoi din
Rhodos: Krates din Mallos si Panaitios merită, mai mult
decât Aristarchos, să figurez � În gal eria marilor pedagogi
clasici ( 1 1).
Conservatori convinşi, preocupaţi înainte de orice de a
integra în cultura lor totalitatea patrimoniului hellenic, s-au
interesat mai puţin de cenzurarea lui Homer 'in numele unor
principii riguroase, decât de explicarea textu lui tri.U1smis,
aşa cum îl posedau. De illl d e. în loc să caute versurile de
condamnat şi interpolările de respins, un efon permanent
de a înţelege, de a justifica prezenţa cutălUi ţ>ri sod sau
detaliu, chiar dacă, pentru a reu�i, trebuiau să facă apel la
toate resursele unei di alectici apologetice. D in această
tendinţă, Învăţământul clasic a primit o mnprentă profundă
şi durabilă: liceenii noştri nu sunt ei pu şi, încă ŞI azi, să j us
tifice, cu preţul nu ştiu cărei gimnastici intelectuale. cele
mai mici detalii din Comeilie sau din M oW!re si să
descopere acolo intenţii ascunse �i "frumuseţi" secret�?

P lan şi metodă În studiul autori lor
D ar să vedem metoda în aqi un e. Copilul nu aborda ime
diat textul poeţilor; i se prezentau mai întâi rezumate
(nUtTj'tlK(XS 1:>1t08E:O'ElS) 1 9 : subiectu l epopei i întregi20 • sau
al unui cânt2 1 , al unei p iese de teatrul2 sau disc urs.
Aceste memento-uri jucau în şcoala antică rol u l pe care
Ta lks !ron? Shakespeare de Lamb îl joacă adesea pentru
iniţierea în studiul marel ui cl asic englez. Profesorul se
servea. dup ă cât se pare. şi de tablouri mumIe, de basore1 8 . P.

1 , 23 .

Oxy.

l 0 8 6 - i 087 - 1 9 . PLUT. r1 !id
.

p oei .

1 4 E. .- 20. P. Ryl .,

2 1 . P. Ac"mim 2 : P Erla!i[;t' " 5 ( T' E rI . ') R.); el'. f' Schwa/'{z.

- 22. P. Oxy . 1 2 35, 1 2 86, 2 45 .5 , 245 7 .
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I iefuri reprezentând, sculptate în miniatură, episoade le
principale ale legendei eroi ce, însoţite de un text rezumat
�i de explicaţii ce permiteau identificarea personajelor
�i:lU ale scenelor; muzeele no astre păstrează vreo zece din
aceste Tăbl1iţe Iliace, care de fapt reprezintă nu numai
!/iada , ci şi alte legende, din ciclul theban sau din cele
douăsprezece munci ale lui Herakles ( 1 2).
Cât despre explic area propriu-zisă, i-a trebuit multă
vreme pentru a se elibera de tatonările practicii şi a
aj unge la forma sa definitivă. La începutul secolului 1
înaintea erei noastre, manualul lui Dionysios 111rax, a
cărui importanţă istorică o voi sublinia în cele ce
urmează, repartizează încă, în manieră destul de confuză,
munca gramaticul ui, în multiple rubrici. Abia în preajma
erei n oastre, după Dionysios 23 şi înainte de Quinti
lianus 24 , apare 25 definiţia clasică la care se va opri
tradiţia antic ă; munca gramaticului asupra unui autor se
divizează în patru operaţi i : critica de text, lectura, expli
c?!rea, j u decata (8uJp9wcrlS, avayvroms, ESTtY1lmS, Kplms.
Am explicat în altă p arte în ce consta 8l0p9comS(13),
echiv alentul criticii noastre d e text: traducere poate puţin
forţată, c[lci această "corectlre" a textului era, în antichi
tate, ceva mult mai puţin sistematic şi mai puţin riguros
decât ceea ce a devenit ecdotica în mâinile lui Lachmann,
ale unui J . Havet sau D. Quentin. De asemenea, la nivelul
claselor de gramatică, ea n u avea decât un scop practic .
Tipografia, care difuzează în număr nelimitat exemplare
identice, pennite azi să i se rezerve editorului savant grija
de a stabili textul critic al unui c l asic; dar în antichitate
tTaditia manuscrisă, incertă si schimbătoare, făcea să nu
exist �, ca să spunem a.�a, două exemplare identice; de
unde necesitatea, pentru început, de a le confrunta pe
cele pe care profesorul şi elevul le aveau în mâini şi de a
le corecta pe unele dup ă celelalte.

Lectură şi recitare
Nu era vorba până aici decât de o prefaţă. Studiul pro
priu-zis al autorilor începea
23. D. THR., 1.
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adevărat numai odată cu

4 , 3. -- 2 5. Schol.

D. THR.

10, 8 .

"lectura expresivă" 26 , TOl servjtuţile carţn manuscrise
sunt cele care explică pre"�f;.nţa ac estui exerc iţiu, pentru
noi elementar, la nivelul studiil or ��ecun dare : absenţa
spaţiilor dintre cuvinte şi a p unctuaţiei făcea lectura mult
mai dificilă decât azi; trebuia să desp arţi cuvintele, ceea
ce nu mergea totdeauna făI ă ambig uităţi. să separi mem
bri şi perioade� �ă dai frazel or interogati ve sau afînn ative
tonul apropri at să sca.ndezi versuriJe c onfonn legi lor
prozodiei şi ale metricii. O lectură îngrijit[l cerea de ci un
studiu atent al textului, o întreagă preg�itire, ale c ăre i
unne le conservă uneori p apiri i noaştri; vedem elevul
separând prin accente versuri şi cuviNe ( 1 4), de sp ărţ i n d
si labele în vederea scandării27. Scopul urmărit, ne spune
Dionysios Thrax28, era o decl amaţie expre sivă c are să
ţină seama de sensul textul ui, de m ăsura versului şi de
tonul general al operei: eroic pentru tragedie, re alist pen 
tru comedie etc. El ev ii puneau fără îndoială În dialog
piesele de teatru şi chiar ep opeea, cum o su g ere ază pe
p apirii noaştri, in djcaţiile despre personaje, asup r a căro
ra pe bună dreptate V. Berard a atras atenţia. dar care po t
fi p ur şi simplu un eco u al practi cii �colare şi nu, cum ar
fi dorit el, o amintire a org i ni lor
Un studiu atât de minuţios al textului facilita memo
rarea . Totul p are să indice că la gr am atic prec um şj la
şcoala primară, recitarea textului înv;lţat pe din afară
urma lecturii. Acest exerciţiu figurează in special în p ro
gramul mai multor concursuri oficiale organizate de
cetăţile hellenistice pentTu a servi drep t cunfirmare a
stu dIil or În secolele II şi 1 a. ehr., putem vedea cop i i de
vârstă secundară concurând la Teo s l a lectură, declillnaţie
continuă din Homer (fiecare conc urent prel ua textul din
punctul ]a care se oprise predecesorul Său29 ), recitare din
poeţi tragici , comici şi l iric i (aceştia din unnă, probabil
cântaţi30). La Larissa, dimpotrivă, se con c ure az ă la
declamarea nec ântată a poeţil or lirici, atât clas i c i . c;1t �i
modernj3 1 . La Chios, băieţii î�i dispută premi i la l ectu ră
şi decl am aţi e solemnă d in Homer32, iar la Pergamon
fet ele, care-Î a d augă poezia el egiacă33.
.

,

,

.

.

.

26.

D. THR . 2.

L., r, 57.

Id,

-

959.8: 9

-

2 7 . PH . ( l 00S), 1 46, 2. - - 2 8 , D . Thr. 2. - 2':1. D.
o. 1 . . 31 Id . lUjlJ, I l , U' 4 7 .
.î � .

30. DITI., Syll. lJ60,

3 3 Am, 3 7 ( 1 9 !"2), 277.
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Explicarea textul u i
a st udiului o constituie totu�i ex p l i 
textului (t�1rYllatC;), până acolo Încât t�llY11'tTJC;
dl' v i n e uneori aproap e sinonim cu ypaj..lj.a
.l 'tl.x6c;3 4. Ca şi
i
o l /. , ea se diviza în explicaţie literală şi explicaţie lite
I ;trăJ5 .
Trebuia m ai întâi să înţelegi sensul însuşi al textulu i,
litl' când era vorba de poeţi, şi în mod deosebit de
I l omer, cu limba sa arhai că şi specială (exista în greacă
l i ! ! vocabular ap arte rezervat p oeziei), dificultăţile nu
·erau negl ij ahi le Astfel , prima sarcină a elevului era
i\ceca d e a-şi face "pregătirea", sau, cum se spunea,
" c u v ânt
cu cuvânt din Homer" (6vojl.acr'tlKov
Ol l�POU)36. El d ispunea aces t exerciţiu cum fac încă
e l evii n oştri, pe două coloane; la stânga cuvintele home
rice, la dreapta interpretarea:
I '; t rt ea preponderentă

r ; l rea

.

,

TIllATI'(âbECO
AXLAfloC;
') Ol)Âo�t€:\'rlv�

natbt 'tOU TIllAEroc;
'tOU 'AXtAAEUlC;
6Â..E8ptav
llnc;
noAAa.
'tolC; </EAATjat
KaKa.
brol..llcrEV37.

A 1

fl
!luptCX
AXCXtOL<;
6jYECX
EOllKE\'

Elevu l încerca să precizeze constructia, valoarea
cazuri lor. tran�cri a form ele poetice şi trad ucea cuvintele
dificile în limba comună din timpul său; el se p utea servi
de lexicuri alfahetice, din care ne-au parvenit câtev a
mostre frtigmentare.
Mari eforturi cerea m ai ales ceea ce desemna ter
menul tehnic de .,gl osse" (yHincrat), vocabularul speci
fic pO�ţilor :J8 ; în antic h i t ate. om cultivat era mai în tâi , şi
1 meori mai presus de orice, acela care ştia că 1tlcrupc; este
ronna homcri că pen lru 1"E.crcrapEC; ("p atru" ), că PtYEbav6c;
v rea să spună ,,(m oarte) îngrozitoare", �f\crcra sau ăYKOC;
,

34. LIDDELL-s cnTT, s. v. .. 35. Schol. D. THR, 10 , 'J. - 36. P
.
37. ARKK, �H ( 1 9 1 3 \ . 220: P Berl. Erman-Krebs 23 2; P.
;)..,1(', 1 2 : P. Hombl'r:- Pn;wL\
:' 8 . D. ŢHR. 1; Schol. D. THR. 1 0 . lJ.
Oslo, 1 2.
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" râpă abruptă"3 'J. Era, aceasta, un a dintre căile prin care
erudiţia, ce se va dovedi atât de acaparatoare, patrundea
în cu ltură si în în v ăt ămâ11lU1 hterar.
Dar st� diul lim'bii clasicilor nu se limita l a lexi
cografie; morfologia reţinea şi ea atenţj a. precum şi - din
ce în ce mai mult, pe măsură ce lua amploare strania
manie a atticismului - cercetarea meticuloasă. si rest i
tu irea fonnelor attice, în detrimentul fomlelo� limbii
comune. De aici se ajungea la cunoaşterea turnurilor de
frază şi a figurilor de stil, a modului de exprimare poeti c
în sine. Se făcea risipă de erudiţie, autentică sau falsă, şi
în direcţia c ăutari i de etimologii': I\.UXVOC; (l ampă) vine de
la AUEtV 'to VUXOC; (a risipi întunericu1), n:pOO'KEq>aACl.:WV
(pernă) semnifică chiar "ceea ce se pune sub c ap " , de la
rrpo; şi KEq>Cl.:A� 40 .
După fonnă, fondul; sau, pentru a vorbi ca gramaticii
greci, dup ă yAcoO'O'rU.l(x'tlKOV, 1..0''tOpl Kov 4 1 . "Istoriile
(iO''topl..Cl.:t), adică tot ceea ce povesteşte poetuL per
soanel e , locurile, momentele şi evenimentele42 . O peda
gogie naivă şi în acelaşi timp pedantă multip licase fără
rost diviziuni şi subdiviziuni: Asklepiades din Myrlea, în
sec olul 1 a. Chr., împărţea povestirile în adev {lfate, posi
bile şi imaginare; în povestirile adevărate, distingea carac
terele (zei, eroi, oameni), momentele, locurile si actiunile43 .
Cititorul v a fi remarcat, în trecere, locul p � c �e-l deţin
în exerciţiile de lectură din �coala primară listele de nume
proprii împmmutate din tradiţia literară: nume de zei şi
eroi, nume de râuri etc. Era o pregătire timpurie, şi poate
intenţionată, pentru explicarea clasicilor. .Mai mult decât
asupra sentimentelor �i i dei lor, comentariul se oprea
asupra chestiunilor de onomastică: omul cultivat, şi ch iar
copilul bine educat, trebuiau să ştie cine erau cutare per
sonaj, c ut are loc, menţionate de poet "Brilessos şi
Arakynthos s unt munţi din Attica; Akamas, u n promon
tOli u din Creta" 44 . S-au descoperit două exemplare
dintr-un c atehism homeric, procedând prin întrebări şi
răs pun suri (asociate în ambele cazuri, în acelaşi caiet,
manualului clasic de gramatică al lui Dionysios Thrax45 ):
t Care erau zeii fav or abil i troienilor?
\)

3<). SEXT., M. , I, 78: 59.- 40 .ld. 1, 243-2 44. - 4 1 . Schol. D. 1HR. ,

1 0,

- · \2. EUSTH. ap. DP. , p. 8 L - 43 . SEXT. , M. , I, 253. -- 44_ Id. I. 25 8 . 
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R. (în ordine alfabetică) : Ares, Afrodita, Apollon,
Artemis, Leto, Skamandros.
Î. Cine era regele troienilor?
R. Priamos.
Î. Comandantul lor?
R. Hector.
Î . Consilierii lor?
R. Polydamas şi Agenor.
Î . Ghicitorii lor'?
R. Helenos şi Kassandra, copiii lui Priamos.
Î. Crainicii lor?
R. Idaios şi Eumedes, tatăl lui Dolon; şi Dolon
însu�i . . .
Astfel era comentariul , ,istoric" al lui Homer. D espre
istorie în sensul modern al tennenului, despre studiul
istoricilor, avem puţine infonnaţii; demn de reţinut este
faptul că singura infonnaţie descoperită de noi referi
toare la aceasta este si ea cu caracter onomastic. Pe un
perete al gymnasion- �lui hellenistic din Priene, printre
alţi graffiti, citim, introdusă de menţiunea 't00v E<j>6prov,
,,(nume) de efori", o listă de cincisprezece personaje
celebre din istoria spartană, în care se succed, fără
ordine, regele Kleomenes, poetul Tyrtaios, Ly sandros,
Gylippos etc. Autorul a reunit, în mod vizibil, tot ceea ce
memoria sa îi fumizase în materie de eroi lacedemonieni;
în materie de efori, vai ! . nu există decât un ul printre cei
cincisprezece, Brasidas 46 .
Un interes mai mare decât istoriei reale i se acorda
mitologiei, nenumăratelor legende utilizate de poeţi , cu
întregul lor personal de eroi; acest lucru era numit
"genealogie" 47 , pentru că, într-adevăr, filiaţille mitice
jucau aici un rol important, ca de altfel şi în proso
pografia i storică propriu-zisă48 . Dar era vorba şi de altce
va: eru diţia invada din toate părţile învăţământul şi cul
tura; trebuia să cunoşti, de exemp lu, lista personajelor
readuse la viaţă de arta lui Asklepios 49 , sau faptul că
Herakle s ieşise pleşuv din monstrul marin care- l
înghiţise o clipă, când a vrut s-o scoată din el pe
Hesione 5 o .
46. Ills. Prielle, 3 1 6 a.
Id. 26 1 . - 50. Id. 255 .
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Filosofii, precum S extus Empiricu s erau foarte dis
puşi să ia în zefleme a această frenezie de a sti, cam
absurdă, Într-adevăr. Trebuie să constatăm că, odată cu
trecerea secolelor, mot.ivele pentru care se cuvine să fie
studiaţi poeţii încep să se estompeze în conştiinţa greacă,
până într-atât încât acest lUCIU devine, de la Plutarch5 1
până la Sf. Basilios 5 2 un subiect pe care să te exersezi.
Mijlocul, cum se întâmplă at ât de des s-a erijat în scop:
cunoaşterea clasicilor devine un scop în sine, fără a se
mai şti prea bine pentru ce este atât de important să-i
cunoşti
,

,

,

.

Valoarea morală a stud i u l u i

În principiu, studiul gramatical trebuie s ă fie încoronat

de "judecată", de critica literară, "ceea ce este mai fru
mos în arta gramaticului53o'. Şi totuşi, orientarea sa nu
este în primul rând estetică (mai degraba retorul este cel
care va căuta, la clasici, secretele perfecţiunii stilului, ca
să le împrumute) : finalitatea sa va fi mai curând de ordin
moral, �i în privinţa ac easta gramaticul hellenistic
răm ân e într-adevăr pe lini a vechii tradiţii căutând, în
aceste anale ale trecutului, exemple eroice de perfecţiune
umană" (încerc, o dată în plus, să traduc cXpE't�.) .
Numai că, pe masură ce se înai ntează în timp se pare
că anticii erau din ce în ce mai conştienţi de ceea ce făcea
sublima valoare a acestei pedagogii homerice. Abuzul de
erudiţie a sufocat simţul p oeziei pure. Pedagogii lor au
vrut să exp lice raţional lecţiile de înţelepciune pe care
elevii trebuiau să le retină. Asemen ea defonnări sunt
poate fatale: există o il; evitahilă mediocritate în orice
monetizare şcolară a grandorii poetice; îmi amin!esc de o
ediţie de şcoală a lui Hamlet, unde grijuliul comentator
se străduia cu candoare să-�i convinga tinerii cititori că
adevăratul erou al piesei. modelul pe care Shakespeare
înţelege să ni-l propună, era v irtuosul, moralul şi suc
ce ssful-ul Fortinbras!
Pedagogia hellenisti că a v rut să scoată din poeţi, şi
,

"

,

5 L PLUT.. Aud. poel . 14 D sq.
THR., L

52. BAS . [{om . XXH.

53. D.
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mai ales din Homer, o morala în toată regula. Stoicii sunt
cei care au jucat aici un rol preponderent: în mâinile lor,
Homer a devenit "cel mai înţ e l ept dintre poeţi" , un
înţel ept de tip rom antic, disimulând intenţionat, sub vălul

mitului, o intreagă doctrină, precisă, a cărei învăţătură
putea fi redescoperită graţie exegezei alegorice ( 1 5 ) .
Ulise, de exemplu, simbol a l înţeleptului, n e învaţă,
scăpând de Sirene, să evităm tentaţiile, camale sau spiri
tuale .... Asemenea lucruri nu mergeau fără o doză de
puerilism: oricât de mare ar fi fost numărul de versuri cu
aspect gnomic pe care le conţineau clasicii şi p e care le
multiplicau probabil interp olări intenţionate ( 1 6), prea
multe lucruri, la divinul H om er socau
simtul moral rafi
'
nat al mo dem ilor . Cu toate �cestea, se �jungea întot
deauna In a-·l face să sti gm ati zez e vi ciul, să p edep se ască
impietatea. s ă recompenseze v irtutea. În lipsa volumi
nosului c omentariu al lui Eustathios, ajunge să recitim
naivul tratat pe care Plutarch 1-a consacrat "modului în
c are un tânăr trebuie să ascul te poeţii": dacă Homer 54
ni -l arată pe adulterul şi imp udicul Paris, uitând de l uptă,
îmbrăţ işând-o în p lină zi pe Elena în patul său, o face, să
nu ne îndoim, pentru a. ac operi de ruşine un asemenea
.

"

"

dezmăţ55 !
Dar acest efort, atât de grosier, rămâne cu totul exte
rior esentei însesi a educati ei hellenistice. Dacă clasicii
sunt 51 udiaţi cu � grijă at at' ele pioasă, nu est e atât pentru
3..')emenea lecţii contestabile; este mai ales, şi în primul
rân d deoarece cuno aştere a poeţi lor reprezintă unul din
,

tre principalele atribule a l c omului cultivaL una dintre
valorile supreme etle c ulturii. Este sufi cien t să răs foieşti
autorii antici pentru a-ţi da seama cât de reală, cât de
obsedantă era p rezen ţ a po eţilor în v i aţa intelectualilor.
Fie că e vorba de c onv e rs aţi e de corespondenţă familiară
sau de împ rejurări grave. propice cuvintelor istorice, pre
tutindeni si totdeaun a intervine citarea de locuri comune:
ea este a�t e p tat [l acceptată. necesară! Această cultură
clasică nu cunoaşte nevoia romantică de a se reînnoi, de
a uita, d e a fi origin al[l; mândră de tez auru l sau tradiţio
nal, ea este de bunăvoie pe dantă, afectată (cum va spune
pedanti smul modem, al cărui unic progres este acela de
,

,

54. Ho m., 1.'
1 1 4, 4; III, 4 1 , 4.
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a fi înlocuit erudiţia literară cu tehnidtatea "ştiinţifică")
de complexul culturi i.

Ştiinţa gramaticală
Dar, începând din secolul 1 înainte erei noastre, stu diul
literar al poeţilor nu mai acoperă, el singur, studiile gra
maticale secundare; fără să fie în1ăturat, el este comple
tat prin ceea ce era numit "tehnic ă" 56, adică studierea
metodică a elementelor limb aj ului, ceea ce azi numim în
sens propriu gramatică.
Introducerea acesteia în înv ătăm ânt este un remarca
bil exemplu al tendinţei natural e' a educaţiei de a reflec
ta, unnându-i progresele, evoluţia culturii. Gramatica
reprezintă una dintre ultimele cuceriri ale ştiinţei gre
ceşti: este fructul unei lungi serii de eforturi, începute,
cum am văzut, în jurul lui Protagoras, continuate în
scoala lui Platon si în cele ale succes orilor săi (c u deose
bire demn de rem arcat este aportul creator al stoicismu
lui, în special cel al lui Chrysippos). Elaborarea sa defi
nitivă este unul dintre titlurile de glorie ale culturii hel
lenistice; ea corespunde pe deplin spiri tului reflexIv, mai
mult critic decât creator. al epocii. Într- adevăr� abia
începutul secolui 1 a. Chr. este cel în care ştiinţa grama
ticală îşi va găsi consacrarea� când Diony sios Thrax, unul
dintre maeştrii ce au făcut gloria şcolilor din Rhodos, a
redactat celebrul manual,TExvll, în care-i codifică rezul
tat.ele.
Nu trebuie totuşi să-i supraapreciem meritul: în a sa
analiză raţională a structurii limbaj ului. geniul grec nu
s-a arătat la fel de fericit ca în elaborarea geometriei
euc1idiene sau a acusticii pythagoreice; este chiar unul
dintre rarele domenii în care s-a l ăsat depăşit de alte
popoare: Diollysios Il -a atins inegalabila profunzime a
gramaticii sanscrite (a cărei influenţă asupra filologiei
moderne este cunoscută). A�a cum e, acest sc urt tratat (el
constă în câteva pagini) a cunoscut un succes extraordi
nar: imediat adoptat în învăţământ , neîncetat recopiat,
reeditat, încărcat ue appendixuri57, de scholii şi comen56. Schol. D. TIIR. . pp. 6. 20: QurNT., I, 9. 1 : SEXT., M. , I , 91 sq. ·57. PSI, 1 8 : P. Schwart:: cf. P. Amb. II, 2 1 : P. Oslo. 1 3 : P. JO/Jda 8 3 LI
(Aeg. Il) ( l l):; l) ) . 2] 1 ).
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tarii, el a rămas manualul de bază nu numai de-a lungul
întregii perioade romane, ci multă vreme încă şi în ep oca
byzantină (trebuie să aşteptăm secolul al XII-lea pentru
a-l vedea înlocuit cu un fel de catehism de întrebări şi
răspunsuri, 'Epco'tTt}.lu'tu; dar dacă materia este altfel
prezentată, fon dul rămâne acelaşi). Mai mult, influenţa
lui s-a extins şi dincolo de mediile de limbă greac a: fără
a mai vorbi de transpunerile paradoxale care i-au fost
făcute în siriacă şi anneană, D ionysios Thrax a dat
naştere, prin intermediul lui Varro şi Remmius
Palaemon, gramaticii latine, iar pe această cale influenţa
lui s-a propagat încă mai departe şi mai mult timp, până
la noi. Este bine să se ştie, într-adevăr, că "gr,ullatica
franceză", cea pe care o predă încă şcoala noastră pri
mară, nu este decât o fonn ă alterată a vechii 'tEXVll rho
diene, lent popularizată de două mii de ani de folosire.
Auzim adesea critici la adresa învăţământul ui nostru gra
matical, prea [onnal, lipsit de fecunditate practică. Este o
trăsătură ce urca la origini: gramatica n-a fost creat ă în
scop pedagogic, pentru a facilita copilului conştienti
zarea mecanismului limbii sale materne; este o ştiinţă de
:lnaltă cultură, echivalentul lingvisticii n oastre gene rale,
şi, cum se cuvine unei �tiinţe elene, ea este pur specula.
tivă, teoretică.
Gramatica lui Dionysios se re duce în esenţă. la o ana
liză abstracta, cu totul fonnală, a limbii greceşti , pe care
o descompune şi o transfonnă în elemente simple, atent
cl asate şi definite. E uşor să aruncăm o privire rapidă
asupra acestui tratat, a cărui contextură sch eletică
uimeşte şi decepţionează Întrudtva ci titorul modem; ne
putem întreba cum se face că un atât de modest festin a
putut trezi atât de mult timp o asemenea curiozitate.
Dupa câteva definiţii generale (gramatică, lectură
etc. 58 ), se studiază succesiv: literele (vocale şi consoane;
vocale 1 ungi, scurte, mixte, diftongi; consoane mute
etc. 5SJ ) şi silabele (lungi, scurte, comune; o silabă poate fi
lungă în opt feluri: trei prin natură, cinci prin poziţie
etc. 60 ). Este abordat apoi esenţialul s ubiectului: cele opt
părţi de vorbire (nume, verh, p art ic ipiu, articol, pronume,
prepoziţie, adverb, conjuncţie6 1 ). Primele două sunt sin
g urele care [ac obiectul unui studiu detali at, care n u con58.
27 1

D. T HR., 1 -5.

-

59.

Id.

7.

-

60. Id.

8- 1 0.

- 6 1 . Id. 1 1 sq.

stă de altfel decât în definitii si clasificări. Pentru nume.
de exemplu, sunt luate în � o � sideraţie pe rând cele trei
genuri, cele două specii (nume primare şi nume derivate:
şapte vari etăţi de derivaţie), cele trei fonne (cuvinte sim
ple, compuse, supracompuse), cele trei numere, cele cinci
cazuri ale declinării; apoi este introdusă o altă clasificare
a numelor, împărţite în douăzeci şi patru de clase: nume
proprii, apelative, adjective etc. 62 . Verbul, la rfuidul siu,
este pri v it sub opt categorii: mod, diatezi, specie, aspecl ,
număr, persoană, timp, conjugare63 . Celelalte părţi de
vorbire sunt studiate mult mai succint. dar într-o manieră
la fel de fonnaIă64 ; despre prepoziţie, de exemplu, tot ce
găseşte Dionysios să spună, după o seuIi ă definiţie. este
că: " Exist ă optsprezece prepoziţi i; şase monosilabe (şi
care nu se postpun), douăsprezec e bisilabe" 65 .
Nimic mai mult; gramatica lui Dionysios, p ur
analitică, descompune, fără a opera vreodată o sin teză, de
unde ahsenţa totală a orice ar corespunde sintax ei.
Secolele următoare nu vor g :lsi de adăugat decât câteva
noţiuni generale de prozodie66 �i metrică 67 , precum şi un
tablou comp let al conjugării unui verb regulat (modelul
ales este 'tUrc'tco 68 ). Aceste supl imente p ar să dateze din
perioada cuprinsă între secolele III şi '{ ale erei noastre.
Secolul al III-lea este chiar cel în carp apar în papirii
şcolari exerciţii practice de morfologie; o tăhliţă ne arată,
pe versa, verbul VlKO), conşti incios conjugat la toate
fonnele (diateză, timp, persoane, 1l lunere ) optativ ului şi
participiului 69 . Un astfel de exerci tiu ne pare demn, cel
muh, de înv ăţământul primar; totuşi . pe recto, aceeaşi
tăbliţă este ocupată de ded i nan: a unei xpEta a lui
Pythagoras, exerciţiu pe care-l vom st udia mal dep arte �i
care ţine cert de învăţământul ,.gramaticului " . De aceea,
voi consimţi să asociez în văţământului secundar
exerciţi ile analoge pe care le m t 51nim din �ecolele l i-III
până m secolul VI : declinare a un ui suhst antiv şi a unui
adjectiv acordat cu el ( .bun u l tată" . " c arac terul
binevoitor" 7 0 ), conjugare 7 1 , listă de verbe clasific ate mai
mult sau mai puţin dup ă sens, c u i n dic area cazului al
.

62 .

Id. 1 2 .

THR . Suppl. r.

-

63. Id. 13- 1 4 .
6 7. ID., Suppl.

64. ld. 1 5 -20. - ;::,5, ld j S. 66. D.
. (ll:). P. Re in' lch, 8 1. ·
69. JHS ,
70. ABKK, 34 ( 1 9 1 3 ), 2 1 9 . · 7 1 . P. O.t I·. 469:

29 ( 1 90 9 ) . 3 0 sq. WES SELY, Studien II, LVIII.

-
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drui regim îl cer 72. Bineînţeles, nu este imposibil ca în
să fi putut pătrunde în învăţământul primar, în
vi rtutea tendinţei generale p e care o au tehnicile şcol are
de a se răspândi progresiv dinspre gradele superioare
spre cele elementare.
! imp ele

Exerciţii practi ce de redactare

În

afara acestor exerciţii de morfologie, învăţăm ântul
gram at icului era completat, al ături de studiul autorilor şi
al gramaticii teoretice, de o a treia serie de lucrări, de
ordin practic de data aceasta: exerciţii elementare de
compozitie literară73.
în pr incipiu, retorul era cel care preda arta de a vorbi
( :-; au de a scrie: cele două, pentru ant ici, sunt una şi
ac eeaşi): înainte de a aborda compunerea de discursuri
rropri u-zise, retorica helleni stică făcea elevii să parcurg ă
o Întreagă gamă, savant gradată, de "exerciţii prepara
tarii" (1(poyu�va(j�la'(a). D ar acelaşi fenomen de glisare
s - a p ro d u s şi ai ci: în faţa tehnicităţii crescânde a retori cii
superioare, a exigenţelor sale din c e în ce mai mari, a tre
hu i t ca înv ăţă.mântul superior, excedat, să lase pe seama
celuj s e c und ar aceste exerciţii preparatori i, care au aj uns
as i fe l , prin forţa l u cruril or, să fie "uzurpate" de gram atic .
Acest fenomen nu a avut loc fără proteste din partea reto
ri l or greci (retorii latini, martori ai unui stadiu ulterior al
e\ o J u ţ i e i pedagogice, au fo s t mai p uţin scrupuloşi în a-şi
p;�ls tra prerogativele ) : ei n-au consimţit niciodată să
abandoneze umil ilor lor rivali întregul domeniu al acelor
rrpoyu�L\>â(j�a'(a, ci numai pe cele mai simple 74.
Ele alcătuiau, într-adevăr, o serie foarte încărcată, pe
care o g ăsim metic ulos codificată. în limbutele manuale
d i n epoc a imperială: cele ale l ui Hennogenes şi Theon
din Alexandri a (secolul al II-lea) s au al lui Aphtonios
( s e c o lu l al IV-lea). Lista era stabilită ne varietur: a doles
cent u l trebuia să se exerseze succesiv în povestire,
naraţie. " chreia", sentenţă, confinnare (sau respingere),
l ocuri comune, elogiu (sau blam), comparaţie, ethopee,


72. JHS, 29 ( l 9 0 9 ) , 3 2 sq.
' i . 6: I I , 1 , 1 .
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73. QU INT., 1, Y , 1: 3 .
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descriere, "teză" şi, în fine, discutarea legii. Dar odată cu
ultimele trepte, aproape că am aj uns la discurs în fonna
sa completă şi am intrat deja, de mult, în şcoala pro
priu-zisă a retoricii. Numai primele trei sau cinci trepte
(Theon reuneşte Într-una singură chreia, sentenţa. şi con
finnarea) par să fi fost de obicei anexate Învăţământului
secundar.
Suntem frapaţi de caracterul lor elementar: exerciţii
echivalente sunt practicate Ia noi în şcoala primară, şi
încă din primii ani , dar, după tot ce a precedat, cititorul
nu se va mira de decalajul existent între pedagog ia antică
�i cea din zilele noastre.
"Povestirea", pentru a începe, nu este decât o foarte
scurtă, simplă redactare, În care copilul reproduce în
scris un mic apolog pe care l-a auzit povestit sau l-a citit.
Deşi tennenul de "p arafrază" aparţine uzului antic75 , ezit
să mă servesc de el aici , căci nu este vorba deloc de "a
dezvolta", ci doar de a transmite povestirea cât mai fidel
posibil. Iată un exemplu, tardiv. e adevărat (din secolele
IV- V), descoperit pe un papirus din Fayoum 7 6 :
Un fiu care-şi asasina.se tatăl "şi care se temea să nu
fie pedepsit de lege, a fugit în deşert" .
(Copilul a găsit aici în memorie un vers din text ul
original şi l-a transcris cuvint cu cuvânt. )
Şi, trec ând prin munţi. era unnărit de un leu. Şi,
unnant de leu, s-a cătărat într-un arbore. Si, văzând un
dragon avântându-se sp re arbore şi p utând � ă urce În el...
Si, fugind de dragon, a căzut. Omul rău nu scapă de divini
tate. "Divinitatea îl va chema pe cel rău Ia ju decată" .
(Încă un vers transmis din memorie: este una dintre
sentenţele atribuite lui Menandros 77 .)
După cum se vede, acest prim exerciţiu nu cerea prea
multă invenţie din p artea copilului, care se m ulţumea să
transpună În proză povestirea în versuri . U mI ătOlUl
exerciţiu, "naraţia", începea să-i ceară puţin , dar prea
puţin încă. Nu era vorba, cum înţelegem azi, de o poves
tire liberă compusă de c opil ; i se cerea doar să reproducă
în maniera sa o "istorie" c are i se povestise. Să repro
ducă, nu să dezvolte: aceste mici povestiri sunt conţinute

--

75. Rhel . Gr. II, 62,
77.[MEN.), MOllost. 1 4.

lO (THEON).

-

76 .

[BABR . ] , p.

43 7

er.

274

în aproximativ zece rânduri şi, printre calităţile ceru le ,
manualele nu omit. să mentioneze concizia, alături de
claritate, verosimilitate şi co�ectitudine n.
Căci pe dagogia hellenistică, scrupuloasă şi chiţibu
�ară, a cheltuit un zel incredibil, un puternic spirit de
analiză, cu aceste exerciţii în aparenţă atât de insi gnifi 
ante. Această naraţie d e câteva rânduri trebuia nu numai
să posede cele patru calităţi mai sus menţionate, ci şi să
folosească şase elemente (agent, acţi une, timp, loc ,
manieră şi cauză 7 9 ), să aleagă Între cinci genuri S O şi trei
sau patru specii (mitică, poetică, istorică sau civilă S I ).
Papirii ne prezintă într- adevăr câteva exemple de naraţii
istorice: scrisoare a lui Alexandru către cartaginezi S2 ;
presupusă scrisoare a lui Hadrianus către Antoninus,
ceea ce tinea de istoria cea mai recentă, dat fiind că do
cument � l care ne-a conservat-o datează din seco lul al
1I- Iea83 .
Dar cel mai des practic ate erau naraţi unile poetice,
strâns leg ate de stu diul li terar al clasicilor. Acest stu 
diu începea prin prezentarea, de către profesor, a
subiectului poemului sau p i esei de teatru . A rezuma un
astfel de subiect reprezenta o temă de naraţie gata
găsită; îi ve dem astfel pe m icii şcol ari d in Egipt exer
sându -se în câteva rânduri în legătură cu povestea l u i
Ph iloktetes, a l u i Aeneas s a u Ahile 8 4 , a Iphigeniei in
Aulis8 5 , a lui Adrastos şi a fi ilor săi 86 , a lui Lykour
gos, fiul lui Dryas 8 7 , sau a lui P atrokles salvân d u - l pe
Eurypyl os 88 .
Să mai urcăm o treaptă: " chreia" (xpda) este o anec
dotă morală atribu ită nominal unui personaj celebru:
p,sop 8 LJ , An ach arsisLJO, Pythagoras sau vreun v echi
Inţelept; dintre modemi, era invoc at mai ales Di ogenes.
Poate fi vorba (mereu grija meticuloasă de a clasifi ca ! )
fi e d e o acţiune simbolică, fie d e un cuvânt istoric, fie d e
o combinatie a celor două. Desi concizia rămâne re
gu1ă9 1 , înc �pe aici să fie exersat ă dezvoltarea: subiectul
7 8. Rhef . Gr. I l , 7 LJ, 2 0; 83, 1 4 sq.(THEON ): 22 , I I (APHT.). -- 7 9 .
7 8 , 1 6 sq. (THEO�): 22, 9 sq. (APHT.) . .- 80. Id. Il, 5, I
\q.( HERM . ) . .. S I . Id. II, 4, 27 �q. (HERM ) : 2 2 , 5 sq (APHT.).
82 .
.lllS. 28 ( l LJ08), 1 3 0. 83. P. Fa;:. I LJ . - 84. JHS, 28 ( 1 90S ) , 1 2 8 - 1 29 :
p. Tc i)f. 6 R3 r. S5. A5.FN/I . 3 ( 1 8 6 8 ) . XLVIII sq . - 86. P Oxy. 1 24. S7. PSI, 1 3 5 . .- 8 � . P. Ox)'. 1 5 4. - 8 9. O. Wikkel l , I I , 1 22 6. - 9 0 . BeII.
28 ( 1 90 4 ) , 20 1 . . LJ I . Rher. G r. Il, 6 1 , 22 (HERM . l ,
{tl. II,

_.
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dat are două rânduri, lucrarea complet redactată p oate
atinge o pagină92 . Dar cât de timid încă! Elevul nu
avansează decât p as cu pas, dirij at de o reglementare
rigidă, pe care trebuie s-o urmeze articol cu articol. Fie
unn ătoarea chreia de dezvoltat:
Isokrates a spus: "R ădăcinile educaţiei sunt amare,
dar fructele ei sunt dulci".
Va trebui să i se consacre succesiv opt paragrafe,

KE<pâÂ.<nu:

1. a-l prezenta pe Isokrates şi a i se face elogiul;
2. a parafraza în trei rân duri aforismul său;
3. a-i justifica pe scurt opinia;
4. a o detennina, prin contrast, respin g ând op inia
contrară;
5. a o ilustra printr-o comparaţie;
6. apoi printr-o anecdotă, împrumutată, de exemplu,
de la Demosthenes;
7. a cita în sprijin autorităţi, împrumutate de la antici
(Hesiod . . . );
8. a încheia: "Aceasta este frumoasa cugetare a lui
Isokrates cu privire la educaţie" 93 .
Nu voi insista asupra celorlalte exerc iţii: "sentenţa"
('Yvro�Tj) , care nu se distinge de chrei a decât prin carac
terul său anonim (simplific: teoria cataloghează patru
diferenţe( 4 ), confirmarea (sau respingerea) unei opinii
sau a unui mit etc. Mi se pare suficient să li ilu strat meto
da urmată. Cititorul modem este frap at de caracterul
meticulos, leg alist, reglementat până la exces al acestor
exercitii. Acest caracter se accentuează din ce în ce mai
mult, p e măsură ce urcăm treptele; el va deveni dom inant
în învăţământul retoricii propriu-zise.
Atingem aici esenţa însăşi a clasicismulu i: suntem
foarte departe de romantismul modemilor, de sistemalica
noastră căutare a originalităţii . Ş colarul antic nu trebuia
să fie original: i se cerea să înveţe să redacteze şi să
comenteze confonn unor anumite norme. Trebuia dec i să
înveţe în primul rând care erau aceste nonne: să înveţe pe
dinafară cele trei calităţi, cele şase elemente sau cele
nouă paragrafe prevăzute, iar asta cerea timp !
Dar şcoal a antică ştia să se grăbească încet. Fiecare

9 4.

92.

Id. II, 23, [1) sq (APHT ) .

Id. Il ,

9 6 , 24 (THEON ).

-

93. Id. 11, 23 , 1 4

sq. (APHT. ) . -
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nouă etapă era abordată numai după un răstimp prel ungit
pe treapta inferioară: se repeta pe îndelete. Cu atât mai
mult cu cât, la aceste prime exerciţii, gramaticul trebuia
să aibă în vedere tot atât de mult dezvoltarea stăpânirii şi
folosirii limbii ca şi a facultăţii de a compune. De unde,
strania practică ce consta în a face elevul să decline la
toate numerele şi cazurile, micile texte propuse ca poves
tire 9 5 , naratie96 sau chreia9 7 ; exercitiu atât de straniu,
încât cu gr�u i-am putea crede pe a�torii de teorie. Si
totuşi, el a fost practicat; o tăbliţă egipteană ne arată �n
şcolar declinând cu virtuozitate o chreia de Pythagoras,
mai întâi la singular:
Filosoful Pythagoras, abia sosit şi predând literatura,
îşi sfătuia discipolii să Se abţină de la a consuma friptură
în sânge. Se transmite sfatul filosofului Pythagoras . . . . (şi
contin uarea: după nominativ, genitivul). Filosofului
Pythagoras i s-a p ărut bine ca . . . . (dativ) . Se spune că
filosoful Pythagoras . . . . (propoziţie infinitivală: acuzativ).
0, filosof Pythagoras . . . (vocativ) ,
apoi, ş i î n dispreţul oricărei logici, l a dual:
Cei (doi) filosofi Pythagoras .. .
în sfârşit, la plural:
Filosofii Pythagoras, abia sosiţi şi predând literatura,
îşi sfătuiau discipolii. ..
şi aşa mai departe, la toate cazurile 98 .
Gimnastică verbală, dacă nu intelectuală. Ne putem
da seama, o dată în plus, cât de greoi era aparatul peda
gogic antic, suportabil numai având în vedere pro
gramele foarte limitate si orizontul cultural încă si mai
li mitat, care-i erau proprii, în comparaţie cu învăţ ăffiântul
de azi.
.

95.

Id. II, 74, 22 sq (THRON) . . - 96.

I I) 1 . 3 sq.

-

98. JlfS . 28

( 1 909), 30 sq.

Id.

II,

R5, 28

sq.

-

97. Id.

II,

Capitolul VI I I

STUDIILE ŞTIIN ŢIFICE

Dar studiile literare nu erau, în principiu, singurele care
să constituie programa înv ăţământului secundar. Platon
şi lsokrates, pentru o singură dată de acord, recomandau
- să ne amintim, dup ă exemplul lui Hippias - studiul
matematicii , atât de preţioasă pentru formarea spiritului.

Î nvăţământu l matematicii
Diverse indicii ne permit să întrezărim faptul că aceste
sfaturi nu rămăseseră fără ecou în epoca hellenistică.
Teles, trasând, prin 240 a. Chr., tabloul grijilor vieţii
omeneşti 1 (tablou pe care, două secole mai târziu, avea
să- I reia la rândul său autorul lui A"âochos2), alege chiar
profesorii de aritmetic ă şi geometrie (apL8�1l'tLl(6r;,
'YECO�E'tpllr;) pentru a caracteriza, împreun ă cu instruc
torul de echitaţie, treapta secundară a educaţiei, interca
lată între şcoala primară şi efebie.
Un catalog de învingători la concursurile şcol are de
la Magnesia pe Maiandros, datând din secolul al II-lea a.
Chr., menţionează o competiţie Ia aritmetică3 , alături de
probele de desen, muzică şi poezie lirică, într-un context
care, în consecinţă, evocă învăţământul de grad secundar.
De asemenea, în colegiul Diogeneion de la Athena,
1 . Ap . STO B . , 9 8 . 72 .

..

2 . [PLAT. ] , Ax., 366

e,

-

3. DIIT., Syll.

960, 1 7 .
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(viitorii) efebi învaţă, ne sp une PlutarcJl't ( 1 ) , g c o l ll e i r i a
şi muzica, în acelaşi timp cu literatura şi retoric a. J , j \
Delphi, în secolul 1 a. Chr., un astronom v ine să ţ i n �l
conferinţe la gymnasion 5 .
Aceste mărturii, cum se vede, sunt destul de răzlete si
ar trebui să ne întrebăm dacă relativa lor raritate nu � s te
cumva un semn al slabului interes pe c are, în practică,
i'nvăţământul hellenistic îl acorda ştiinţelor.

Idea l u l de ErKYKAIOL llAIAEIA
În teorie, cel puţin, principiul n-a fost niciodată p us în
discuţie: ştiinţele matematice nu vor înceta niciodată să
figureze, la egalitate cu disciplinele literare, în programul
ideal al "culturii generale" (E"{KUKAWr; 1talOEtU) în Greci a
hellenistică (2) .
Găsim, într-adev ăr, la scriitorii din epoca hellenistică
şi romană, numeroase aluzi.i la acest tennen, care n-ar
trebui să fie transcris literal, prin "enciclope die" , noţiune
cu totul modernă (cuvântul nu datează dec ât din secolul
al XVI -lea) (3), ce nu corespunde deloc expresiei anti ce.
"Enciclopedie" evocă pentru noi o cunoaştere un iver
sală; oricât de elastice ar fi fost limitele sale, E"{KUKAWr;
1taloEla n-a pretins niciodată că ar cuplinde totalitatea
cunoaşterii umane. În fap t, confonn sensului pe care
E"{J(UKAWr; îl primeşte în mod nonnal în greaca hellenis
tică, E"{KUKAWe; 1tUtOE1U semnifică pur şi simplu
"educaţie comună, curentă, în general primită" , de unde
traducere a pe care-am propus-o: "cultură generală" .
Ea va rămâne totdeauna o noţiune cu contururi destul
de vagi, al cărei uz ezită de fapt în tre două concepţii: pe
de o parte, cultura generală necesară omului de lume,
fără referire explicită la învăţământ, reunind aportul
întregii educaţii, secundare şi superi oare, şcolare şi per
sonale; pe de alta, cultura de bază, propedeuti ca
(rrp01t(XtOEu�a'tu) 6 , ce trebuie să pregătească spiritul pen
tru a primi fonnele superioare de învăţământ şi cultură,
adică programul i deal de învăţământ secundar. Această
4 Quaesl. C(lIlV. IX. . 736 D.
CUl1gr. 1); ORIG., Greg . 1 .
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ultimă concepţie despre f.."{Kl)}CA.lOr; 1talOEta aparţine in
special filosofilor, fie că-i denunţă inut.ilitatea, c um fac
Epicur7 şi, odată cu el, cinicii 8 şi scepticii9 de toate
nuanţele, fie că insistă asupra necesităţii ei, precum
majoritatea şcolilorlO şi mai ales, încep ân d cu Chry 
sipp os l l , stoiciP 2 .
Prin urmare, limitele îi rămân destul de slab definite:
înţeleasă în sensul perfectiv al termenului de "cu ltură" .
E"{K6KAlOr; 1talOEta a avut tendinţa de absorbi nu n umai
filosofia însăşi , ci şi diverse tehnici, în număr v ariabil
după autori: medicină, arhitectură, drept, desen, artă mi 1itară (4). Dar esenţialul programului său, acela la care se
restrâng filosofii, rămâne Înto tdeauna constituit de
ansamblul celor şapte arte liberale, pe care Evul Mediu
avea să le moştenească de la tradiţia şcolară a antichităţii
târzii şi a căror listă, fixată definitiv pe la mijlocul seco·
lului 1 a. Chr., între Dionysios Thrax şi Varro, cuprindea,
cum se ştie, împreună cu cele trei arte literare Tril.'ium-ul
carolingienilor - gramatica, retorica şi dialectica, cele
patru d iscipline matematice ale Quadrivi um -- u l u i :
geometria, artimeti ca, astronomia şi teoria muzic ală.
repartizate astfel începând cu Archytas din Taren l u .
dacă n u chiar c u Pythagoras însuşi (5).
Graţie abundentei serii de manuale pe care epoca bel
lenistică ni le- a transmis (6), ne putem face o idee precisă
despre ceea ce însemna iniţierea unui tânăr grec În
fiecare dintre aceste ştiinţe. Deşi, de la Archimedes r i� n a
l a Pappus şi Diophantos, perioada hellenisticrl ş i c e a
romană au v ăzut ştiinţa greacă realizând încă mari pro
grese, trăsătura dominantă a acestei perioade o constitu
ie efortul de punere la punct, de maturizare a rezultatelor
obţinute de generaţiile ce s-au succedat pornin d de Ia
Thales şi de la Pythagoras. Este momentul în care şti inţa
greacă atinge acea formă perfectă pe care n-o va mai
putea dep ăş i.
-

7. D. L., X, 6. - 8. [CEB .). - 9. SEXT., M. - 1 0 . D. 1,. , II, 7l}: IV.
l O ; V, 8 6- 8 8 ; IV, 29-3 3 . - l l . /d. , VII, 1 29; e l . QUI�'T. , 1, l O . 1 5 . - 1 2 .
SEN., Ep . 8 8 , 2 0 . - 1 3 . ARCHT., Fr_ 1 .
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Geometria
În domeniul geometnel, ştiinţa greacă prin exelenţii,
marele clasic este, bineînţeles, Eukleides (cca.3 30-275),
ale cărui Elemente au cunoscut gloria pe care o ştim:
direct sau indirect. ele au stat la baza întregului
învăţământ al geometriei, nu numai la greci, ci şi la
romani şi arabi, apoi la moderni (se ştie că, până de
curân d, elevii britanici au continuat să utilizeze ca ma
nual de geometrie o traducere uşor retuşată a Elemen
telor).

A

Nu este deci necesar să analizăm pe larg aici
conţinutul şi metoda acestei faimoase lucrări: ambele ne
sunt la fel de familiare. Esenţialul expunerii este fonnat
de suita teoremelor cu demonstraţii în lanţ, pornind de la
o serie de definiţii şi de uhiU.tu'tu (tennen care grupează
ceea ce noi distingem azi în axiome şi postulate). Voi
sublinia, după atâţia alţii, rigoarea logică a acestor
demonstraţii, caracterul strict raţional al ştiinţei:
geometrul raţi onează asupra figurilor inteligibile şi pro
cedează cu o extremă neîncredere faţă de tot ce aminteşte
experienţa sensibilă. Spre deosebire de pe dagogia
matematică de azi, Eukleides evită cât mai mult cu
putinţă (pentru a înlătura dificultăţile teoretice ridicate de
critica eleată a noţi unii de mişcare) procedeul rotaţiei şi
pe cel al suprapunerii, familiare nouă. Astfel, având de
28 1

demonstrat că Într-un triunghi isoscel A B e unghiurile de
la bază B şi C sunt egale, proprietate fun damentală pe
care noi o demonstrăm fără efort prin simplă întoarcere,
Eukleides nu ajunge s-o facă decât cu preţul a lungi
ocoluri; el trasează, pe AB şi AC prelungite, segmente
egale BD şi CE, astfel Încât să facă să ap ară două perechi
de triunghiuri egale, ABE şi ACD , B CD şi B CE. . 1 4.
Meto dei sintetice a demonstraţiilor în lanţ,
mvăţământul grec îi asocia strâns ceea ce noi numim
analiză, adică problemele, şi în special problemele de
construire; Elementele se deschid cu un exemplu carac
teristic: a construi un triunghi echilateral pe o bază
dată 1 5 . Importanţa metodologic ă a problemelor este
într- adevăr con si derabilă (numai p l atonicieni ca
Speusippos, retraşi în apriorismul lor, o puteau pune în
discuţie I 6 ) : construirea pennite demonstrarea exi stenţei
reale a figurii luate în consi deraţie. Metoda general
unnată era cea care a rămas a noastră: a presupune pro
blema rezolvată şi, prin cmu'YcoY1Î , a o conduce la
propoziţii dej a stabilite. Se ştie că istoria ştiinţei greceşti
este jalonată de studiul unor as emenea probleme, care
foarte repede, dup ă elementara dup licare a pătratului,
s- au izbit de dific ultăţi serioase sau insolubile: duplicarea
cubului, trisecţiunea unghiului, cvadratura cercului.
Bineînţeles, aceste probleme au rămas de ordin strict
specul ativ; aplicaţiile numerice şi practice, calculele de
suprafeţe sau volume nu ţin de geometrie, ci de alte dis
cipline, metrică sau geodezie, c are, şi ele, făceau obiec
tul unui învăţământ. Posedăm manuale, ca cele ale lui
Hieron din Alexandria (secolul al II -lea a. Chr. 1 7 ) şi, prin
intennediul papirilor, exemple concrete de exerciţii pro
puse elevilor 1 8 ; dar acest învăţământ nu se adresează
dec ât viitorilor practicieni, topografi, antreprenori,
ingineri sau zidari: era un învăţământ tehnic, care nu
făcea parte din educaţia liberală şi rămânea străin
învăţământului propriu-zis al matematicii.
.

1 4. EU CL., Elem. 1, pl. 5. - 1 5 . /d. 1. pr. 1 . - 1 6. PROCL.. 11l Eucl.
1, p. 77, 1 5 sq. 1 7 . Geom., Geod., Sfereon/. 1 8 . P. Ayer (AJPh. 19
1 8»8), 25 sq. : Mizraim 3 ( 1 9 3 6), 1 8 sq.
-
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Aritmetica
Aritmetica oferă prilejul aceloraşi obs ervaţii; ştiinţă teu 
retică a numărului, ea dispreţuieşte, fidelă sfaturi lor lui
Platon, problemele realiste agreate de învăţământul nos
tru primar: probleme de beneficii, de vânzare-cumpărare,
de venituri. Antichitatea îl lăuda pe marele Pythagoras
pentru că a ştiut, primul, să ridice matematica deasupra
tr�bAuinţelor negustoreştj 1 9 .
\ In lipsa unui sistem de simboluri apropriate, aritme
tic � greacă nu s-a putut ridica la un nivel de generalitate
şi de p erfecţiune la fel de înalt ca geometria. Se ştie (am
amintit-o mai înainte) că grecii utilizau simboluri alfa
betice: trei serii de câte nouă semne, c e corespundeau
unităţilor, zecilor şi sutelor. Cu un iota subscris în stânga,
erau notate miile; sistemul p ennitea astfel, teoretic, să fie
notate toate numerele întregi de la 1 la 999.999.
M ai puţin suplă decât sistemul nostru "arab" (pe care
civilizaţia may a a �tiut, la rândul ei , să-I descopere),
notaţia greacă, foarte comodă pentru uzul practic, nu per
mitea să fie notate marile numere. De fapt, grecilor nu le
plăcea să noteze direct numerele superioare celui de
1 00.000 (spre deosebire de matematicienii Indiei din se
colele IV sau V ale erei noastre, cărora le plăcea să facă
speculaţii cu numere enonne, de exemplu 1 577.9 1 7.828, în
faţa căruia un grec ar fi simţit fri sonul ă1tE1.pov-ului, al
redutabilului infinit) . Lucru şi mai grav, această notaţie
nu pennitea inn:oducerea numerelor [racţionare sau a
celor iraţionale; fonna sub care matematicienii greci
duceau cel mai departe studiul noţiunii de mărime era
cea geometrică: o ve dem în special în cartea a X -a a
Elementelor lui Eukleides, consacrată mărimilor
irationale.
, Aritmetica greacă trebuie deci să fie considerată ca
ştiinţă a lui ăpt8J.l.o� în sensul exact al cuvântului, adică a
numărului întreg . Din nou Elementele lui Eukleides20
sunt cele care ne oferă o comodă expunere, deşi manua
lul care a avut cel mai mare rol istoric este Introducerea
aritmetică a lui Nikomachos din Gerasa (cca 1 00 p.
ehr.); imedi at adoptat de învăţământ, abundent comen
tat, ţradus în latină (şi mai târziu în arabă), influenţa sa a
fost atât de profundă, încât aritmetica, subminând încă de
1 9 . STOB., 1,
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20. EU CL. , ELem . VII-IX: ef. II.

p e atunci geometria, a ajuns să fie, în locul acesteia, baza
şi partea cea mai importantă a învăţământului matematic.
Se studiau deci proprietăţile numărului întreg, făcân
du-se distincţie între numerele pare şi impare, iar în
cadrul primelor numere între par pare (de tipul 2n), par
impare (2 multiplicat printr-un număr impar), impar
p are, 2n + 1 (2m + ] ). Dintr-un alt punct de vedere, se făcea
distincţie între numerele prime, compuse, prime între ele,
cu factori comuni; numerele egale şi inegale, multiple şi
submultiple, superparţiale şi sub-superparţiale (adică
numerele de fonna m;. I ) etc. Proporţiile şi mediile (arit
metică, geometrică, armonică, ac easta din unnă definită
prin relaţia *= ;:':I� ) etc.
Acestui studiu, în mod curios dus până la detaliu, dar
care ţine în fond de ştiinţa matematică, i se adăugau - ceea
ce este cu adevărat straniu pentru noi - consideraţiuni cali
ficative şi estetice asupra proprietăţilor numerelor. Nu mă
refer aici la clasificarea numerelor compuse (adică a
numerelor constituite din produsul mai multor factori),
clasiticare de origine pythagoreică, dar pe care aritmetica
hellenistică, după cum vedem din Nikomachos, o dusese la
un înalt grad de precizie: numere plane (produse a doi fac
tori) şi numere solide (produse a trei factori), iar printre
primele: numere pătrate, triunghiulare, dreptunghiulare (se
făcea distinctia între heteromekeis, de fonna n (111 +1), si
promekeis, lll(m+n), n > 1); printre nwnerele solide, nume 
re cubice, piramidale, paralelipipedice: m2(m+ 1) etc.
Această nomenclatură era perfect legitimă; anticii imagi
nându-şi numărul (întreg) ca pe o colecţie de unităţi, de
monade, reprezentate de puncte materiale, devenea legitim
să le studieze modurile de asamblare şi să lege astfel arit
metica de geometrie.
Vreau să mă refer la intruziunea unor ju decăţi de va
loare de ordin estetic si uneori moral. care se manifestă
de exemplu în denu mirea de numer e perfecte atribuită
numerelor ca 28, care sunt egale cu suma părţilor lor ali
cote (28 = 1 +2+4+7+ 1 4), sau în cea de numere amiabile
(<plAOl), ca 220 şi 284, dintre care fiecare este egal cu
sum a p ărţilor alicote ale celuilalt (220= 1 +2+4+7 1 + 1 42,
iar 28 4= 1 +2+4+5+ 1 0+ 1 1 +20+22+44+ 5 5 + 1 1 0). Si alte
speculaţii încă, de un puerilism uneori de zarmant, al
căror obiect îl constituiau miraculoasele proprietăţi ale
primelor zece numere, ale acestei decade la care se
reduce întreaga serie numerică: se cădea în extraz în faţa
virtuţilor uni tăţii, principiu al tuturor lucrurilor, indivi284

zibil şi imuabil, care nu iese niciodată din propria sa
natură prin multiplicare ( 1 x 1 = 1 ) . . . , în faţa număru lui
trei, primul compus dintr-un încep ut, un mijloc � i U l l
sfârşit, reprezentate, fiecare, de unitate (1+ 1 + 1 =3 ) . . . . , În
faţa structurii annonioase şi a puterii cuaternarulu i ,
'tE'tpaK'tu<;: 1 +3 = 2x2 = 4 , ş i Aa sumei: 1 +2+3 +4= 1 0, cua
tem arul generează decada ... In modul cel mai natural, se
ajungea la a se asocia fiecăruia dintre aceste prime nume
re o valoare simbolică: se ştie că pythagoreii j urau pe cua
ternar, .. orgine a naturii eteme" 2 1 . Unitatea, monada, era
obiect al unei veritabile mistici : "Ea este cea în care rezidă
Ultreg Inteligibilul, Ingeneratul, natura ldei lor, Zeul,
Spiritul, Frumosul, Binele şi toate esenţele inteligi
bile. . . :' 22 ; numărul Şapte este Athena, zeiţa care nu are
mamă şi ea însăşi nu este mamă: nu este el singurul
număr care nu generează nici unul dintre numerele
decadei şi nu este generat de nici unul dintre ele2 3 ? Dar el
este la fel de bine (şi trec peste asta) Ares, Osiris,
Hazardul, Ocazia, somnu1. vocea, cântecul, Klio sau
Adrasteia24 .
Toate acestea provin din vec hi ul pythagorism, dar
ştiinţa greacă n-a reuşit niciodată să se debaraseze, în
concepţia �a despre numere, de aceste elemente calita
tive. Acel asi Nikomachos din Gerasa este cel care, ală
turi de a sa Introducere aritm etică , avea să consacre o
lucrare speci ală acestei �l.ri t mologii, acestei theologii a
numărulu i, si anume Theo !o rJ0 umella (/rithmetiea ; nu
ne- a rămas din ea decât an ali za, det aliată de altfeL a
patriarhului Ph oti os 25 , dar îi re & ăsim ecoul în numeroase
tratate din epoc a romană târzie-6.
Muzica

Tot la Pythagoras urcă ce a de a treia dintre ştiinţele
matematice, aceea a legilor numerice care guvernează
muzica. Posedăm o bogată literatură, eşalonată de la
Aristotel la Boethi us, care ne pennite să cunoaştem cu
precizie întinderea cunoştinţelor antice în acest domeniu
(7). Ştiinţa ,.muzicaIă'· cuprindea două părţi : studi ul
2 1 . [PYTH.]. V A l Ir. 47-48 . . - 22. TImON SM., Arith. 40 . - 23 . ld.
46. - 24. PHILO., Opij. 1 00: l"ICOM. ar> . PHOT. , SiN . I R 7 , 600 B . -·
25 . Id. 1 8 7, 5 9 1 sq. - 26. ANAT. , Dec. : THEON SM., Aritlt. 3 7-4 � :
[IAMB L . ) . Theo!, arith , : AUG., Mns . , 1. 1 1 ( 1 8 )- 1 2 ( 1 6) .
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structurii intervalelor şi cel al ritmic ii. Prima, annonica
sau canonica, analiza raporturile numerice care caracteri
zează diversele intervale ale gamei : t- pentru octavă, �
pentru cvintă, � pentru cvartă, � şi � pentru terţe, majoră
şi minoră, şi aşa mai departe: � , superioritatea cvintei
faţă de cvartă ( � : �=i ), măsoară tonul (major). Teoria era
împinsă foarte departe: pentru a da seamă de nuanţele
subtile de acord pe care muzicienii greci le numeau
Xpo<Xt, trebuia să reuşeşti să măsori a dou ăsprezecea parte
dintr-un ton.
Toate aceste numere se regăsesc şi azi în tratatele
noastre de acustică; ştim că ele reprezintă raportul
frecventelor ce caracterizează înăltimea fiecărui sunet.
Anticii :n u aveau mijlocul de a mă�ura direct frecvenţa
vibratiilor sonore; ei le sesizau indirect, măsurând la
mon�cord lungimea corzii vibrante sau, de asemena,
lungimea tubului sonor (aceste lungimi sunt invers
proporţionale cu frecvenţa vibraţiilor). Descoperirea
acestor raporturi rămâne un ul din tre cele mai frumoase
triumfuri ale ştiinţei greceşti şi se înţelege că nu numai
şcoala pythagoreică, ci întreaga gândire antică a rămas
fascinată: nu reuşiseră să facă un număr. definit şi
rămânând simplu, 2 , 3/2 etc., să corespundă impresiei
subiective şi valorii estetice pe care o constituie chiar
notiunea de interval, de consonantă (octavă, cvintă etc )?
C u'm să te mai 'indoieşti că număr � 1 este annătura secretă
a kosmos-ului, că totul în univers este număr?
Mai puţin complicată în elaborare a sa numerică, dar
nu mai puţin precisă �i nu mai puţin fecundă, era teoria
ritmului. Asamblare de durate detenninate, acesta se lăsa
încă şi mai uşor redus la combinaţii simple de valori arit
metice, egale, duble sau sesquialtere (exact cum noi vor
bim încă de ritmuri binare şi ternare). Spre deosebire de
a noastră, ritmica muzicală (şi poetică) a grecilor proce
da nu prin diviziune şi suhdiviziuni ale unei valori
iniţiale (ronda noastră), ci prin adăugare de valori unitare
indivizibile, "timpul prim" (Xp6vo<; rrp6ho<;) al lui
Aristoxenos: sistem mai suplu şi penniţând să dea seamă
de ritmuri mai bogate şi mai complexe decât anemica
teorie a solfegiului nostru. Şi aici, sclipitorul geniu
rational al Helladei a stiut să construiască un monument
imperisabil,K'tfiJl<X E<; �El, ce aparţine tezaurului tradiţiei
noastre occidentale. Să mai amintesc că studierea frag286

mentelor p ăstrate din Elementele ritmice ale lui
Aristoxenos i-a pennis lui Westphal o sugestivă şi pro
fundă analiză a ritmurilor tugilor din Clavecinul bine
temp e rat? (8) .

Astro nomia

Mai tardivă poate în dezvoltarea sa, astronomia mate
matică greacă a realizat, şi ea, remarcabile cuceriri, mai
ales în perioada hellenistică, de la Aristarchos din Samos
(3 1 0-250) şi Hipparchos (sfârşitul secolului al II-lea a.
Chr.) până la Ptolemaios (secolul al II-lea p. Chr.); rezul
tatele sale se află asamblate şi cvasicodificate în Summa
pe care o reprezintă cele treizeci de cărţi ale Almagestei
acestuia din unnă (9).
Această mare carte, a cărei faimă în Evul Mediu
byzantin, arah şi latin, avea să fie imensă, a fost utilizată
în învăţământ, de exemplu în şcoala neoplatonică din
Athena la sfârşitul Imperiului; dar. pentru iniţierea ele
mentară, şcolile greceşti dispuneau de manuale mai mo
deste, precum (fără să mai vorbim de opera lui Aratos,
�L<;upra căreia voi reveni) Introducerea în fenomene a sto
icului Geminus din Rhodos (sec. 1 a. Chr.): un mic tratat
fără pretenţii, care se deschide cu un expozeu despre
zodiac �i constelaţii, continuă prin studiul sferei cereşti:
axă, poli, cercuri (arctic, tropical, ecuator etc), al zi lei şi
nopţii, al lunilor, al fazelor lunii, planetelor şi se încheie
printr-un calendar al răsăritului şi ap usului aştri lor,
oferind pe parcurs destule precizări numerice.
Un asemenea manual nu este singurul de acest fel;
avem cunoştinţă de existenţa sau posedăm rămăşiţele
unei destul de numeroase serii. Unele au fost descoperite
pe papirus, ca tratatul elementar în douăzeci şi trei de
coloane pe care-l conţine Papyrlls Letronne 127 şi care se
prezintă suh fonna unui rezumat al principiilor lui
Eudoxos, după cum ne infonnează titlul în acrostih,
EU8o.;ou 1:EXVT\.
DinlTe cele patru discipline matematice, astronomia
era cea mai populară, obiect al celei mai vii curiozităţi;
acest interes nu era pur specul ativ şi trebuie pus în legă27 .
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tură cu trecerea tot m ai mare de care se va bucura astrolo
gia în societatea hellenistică şi romană. Astrologia şi
astronomia erau de fapt inseparabile (cei doi termeni par
să poată fi folosiţi unul în locul c eluilalt) : un autentic
savant ca Ptolem aios a semnat nu numai un tratat de
astronomie matematică precum Almagesta, ci şi un ma
nual de astrologie, celebrul Tetrabiblos. Nici un indiciu,
totuşi, nu ne permite să afinnăm că astrologia pătrunsese
în şcoli şi că figura în programul de învăţământ liberal.

Rec u l u l stud i u l u i ştiinţelor
După cum se vede, ne este destul de uşor să ne facem o
i dee despre c onţinutul şi meto del e înv ăţământului
ştiinţelor în epoca hellenistică. Adevărata problemă care
se pune sagacităţii istoricului este de a şti nu atât în ce
consta acest învăţământ, cât cine profita de el.
Teoria, aşa cum fusese fonnulată de Platon şi
Isolaates, şi pe care o exprima, în epoca hellenistică, for
mula de E'rKUKAto<; 1!all>El<X, voia ca matemati ca să facă
parte din întreaga educaţie cu adevărat liherală. Care era
Însă situaţi a ex actă în practică'? C u i se adresa
învăţfunântul matematicii: tuturor, sau unei elite de spe
cial işti? Era el integrat, cum voi a teori a, în învăţământul
secun dar, sau era rezervat exclusiv studii lor superioare?
Problemă delicat de rezolvat. Cititorul nu va p utea să
nu fie frapat de micul număr al mărturi ilor directe pe care
le-am putut reuni la începutul acestui capitol. Le-am
putea spori , fără îndoială, adăugându-le alte câteva date,
mai al es cele pe c are ni le furnizează fişele biografice �i
bibliografice privitoare la un anumit num ăr de scriitori
sau personaje cunos cute. Diogenes Laertios ne schiţează
anii de formare ai filosofului Arkesil aos, ceea ce ne duce
cu gândul în mijlocul secolul ui al III-lea a. Chr. 2 8 .
Cultura acestuia, natural, avea o solidă bază literară, îl
admira pe Pindar şi nu neglija niciodată, dimineaţa şi
seara, să-şi înceapă ziua şi s-o încheie printr-o lectură din
Homer; se exersase el însuşi în poezie şi în critica lite
rară. Dar studiase şi matematica şi ni se dau numele pro28.

D. L. , IV, 29-33.
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fesorilor săi, Autolykos, muzicianul Xanthos, geomelru l
Hipponikos; mai mult, istoricul precizează, în legătură cu
primii doi, că le urmase cursurile înainte de a face
alegerea decisivă între filosofie şi retorică, cele două
fonne rivale de învăţământ superior. Aceste studii
matematice se situează deci, pentru Arkesilaos, în perioa
da care corespunde învăţământului nostru secundar.
Nikolaos din Damasc. istori c contemporan cu
Augustus, ne infonnează el însuşi, într-un p asaj autobio
grafic2S1, că studiase mai întâi gramatica, apoi retorica,
muzica şi matematica, înainte de a aborda, în sfârşit,
filosofi a. Medicul Galenos, născut la Pergamon în 1 29 p.
ehr., ne spune şi el , în interesantul tratat pe care-l con
sacră Propriilor sale scrieri, că studiase în tinereţe nu
numai gramatica, dialectica şi filosofia, discipline cărora
le-a consacrat mai târziu o multime de lucrări 30 , ci si
geometria, aritmetica şi aplicaţii le sale practice (logisti 
ca) 3 1 .

S-ar putea aduce, fără îndoială, şi alte câteva mărturii
de ac elaşi gen; nu cred că ar putea fi destul de numeroase
pentru a modifica impresia noastră de ansamblu: se pare,
intr-adev ăr, pe măsură ce înaintăm în perioadele hel
lenistic ă şi romană, că studiul ştiinţelor cedează din ce în
ce mai mult teren disciplinelor literare . Fac apel, printre
cititori mei, la toti umanistii: lectura clasicilor în această
epo6l dovede�te � ât de m � 1t cultura hell enistică devenise
una cu dominantă literară, ce loc modest detinea în ea
matematica. Este de crezut că aceasta din u� ă nu mai
juc a un rol prea activ în formarea spiritelor.
Pe planul educaţiei. nu cred că această concluzie
poate fi contestată; studiile literare .au sfârşit prin a eli
mina practic matematica din programul învăţământului
secundar. Bineînteles, studiul stiintelor continuă, dar
mediile care se interesează de el � , fi � că e vorba de spe
cialişti, fi e de filosofi, pentru care matematica este o pro
pedeutică neces ară, nu mai pot conta pe şcolile secun
dare: ei trebuie să integreze studiul acestei discipline în
învăţământul superior.
Este serrmificativ faptul că un Theon din Smyrna, la
începutul secolului al II-lea al erei noastre, a consi derat
48.
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29. Ap . SUID., III, p. 468 .
3 1 . Id. 1 1 , p. 40.

-

-

30. GAL. , Lib. propr.

1 1 - 1 8 , pp. 39-

necesar să scrie un compendiu de matematică în cinci
cărţi ( aritmetic ă, geometrie plană, geometrie în spaţiu,
astronomie şi "muzică" ) sub titlul Cunoştinţe matematice
utile pentru Cunoaşterea lui Platon: cum explică el
însuşi la început32 , mulţi care voiau să-I studieze pe
Pl aton nu avuseseră posibilitatea să se exerseze cum ar fi
trebuit în ştiinţele matematice încă din copi lărie.
Mărturia neoplatonicieni lor din Imperiul târziu este
încă şi mai semnificativă: ei sunt prea fideli învăţă
mântului din timpul Republicii pentru a nu menţine fenn
nec esitatea unei "purificări preliminare" a spiritului,
1tpoKcx,Sapcrlcx" prin matematică; dar tinerii care vin să se
instaleze la şcoala lor nu au primit decât o fonnaţie strict
literară si e nevoie ca în interiorul scolii să li se instileze
această i niţiere ştiinţifică ( 1 0) . Voi ' cita ca exemplu pro
pria experienţă a lui Proklos, căruia îi cunoaştem bine
anii de studiu, prin intermediul biografiei lui Marinos din
Neapolis. Fonnaţia sa fusese la început pur literară: gra
matic ă şi retorică 33 ; abia dup ă convers iunea sa la
filosofie a abordat studiul matematicii, sub îndrumarea
lui Heron, concomitent cu cel al logicii aris totelice 34 , sub
cea a lui Olympiodoros.

Aratos şi studiul literar al astro nomiei
Putem sesiza într-un caz cu deosebire semnificativ
această invadare a disciplinelor ştiinţifice de către tehnica
literară a "gramaticului". Astronomia, aşa cum am
amintit. era obiectul unei predilecţii speciale; dar dacă
încercăm să detenninăm form'1 sub care această stiintă era
reprezentată în şcolife hellen istice ( 1 1 ) , constat fun c � sur
priză că studiul ei avea ca punct de plecare nu unul dintre
acele manuale elementare cu caracter matematic din care
am dat două exemple, ci poemul în 1 . 1 5 4 de hexametri pe
care Aratos din Soloi îl compusese, prin 276-274 a. Chr. ,
sub titlul de Fenomene (căci nu trebuie să separăm partea
a doua3 5 , consacrată Semnelor cereşti ).
Acest text a cunoscut o extraordinară răspândire, o
îndelungă trecere în mediile şcol are, după cum o atestă
3 2. THEON SM., Arith. 1 . 33.
35. ARAT., Ph . 733 sq.
--

-

MARIN.,

V Procl. 8.

--

3 4 . Id. 9.
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din plin comentariile, scholiile, traducerile, fără sit i t i i l i
vorbim de monumentele figurative; pentru arta hellcn is
l ică, Aratos este Astronomul, aşa cum Homer S i l l l
holizează poezia ( 1 2). Ş i totuşi Aratos nu era un sav an l .
u n tehnician al astronomiei: cultura sa era d e ordin
esenţialmente literar şi filosofic; el făcea parte din cercul
de l iteraţi reuniţi la curtea lui Antigonos Gonatas. Rolul
său n-a constat decât în a pune cap la cap, în versuri,
două lucrări în proză, Fenomenele lui Eudoxos din
Knidos şi, pentru a doua p arte, mediocrul tratat I1EPl
crllJ.lEtffiV de Theophrastos. Aşa cum se prezintă, poemul
lui Aratos nu are nimic matematic; nici o cifră, câteva
indicaţii foarte sumare privitoare la sfera cerească, la axa
sa, la polj 3 6 . Esenţialul îl reprezintă descrierea,
minuţioas ă şi "realistă", a figurilor tradiţional atribuite
constelaţiilor: ni-l arată 3 7 pe Perseus susţinând-o pe
umeri pe soţia sa, Andromeda, întinzând mân a dreaptă
spre p atul soacrei sale, Cassiopea, avântându-se cu pas
iute şi stâmind un nor de pulbere (este vorba în realitate
de un roi de stele prezente în acea regiune a cerului) . . .
Acelaşi antrop omorfi sm în descrierea răsăritului şi
ap usului constelaţiilor 3 8 . c are unnează unei sc urte evo
cări a planetelor şi a cercurilor sferei cereşti 3 9 . Nu lipsesc
erorile de observaţie: c um remarca dej a c omentariul lui
Hipparchos40 , Aratos ignoră faptul că Pleiadele n umără
şapte şi nu şase stele vizibile cu ochiul liber (chiar dacă
cea mai mică este greu perceptibiI ă4 1 ). Erorile sunt încă
�i mai grave in partea a doua, Semnele cere şti, care
vehicu lează o mulţime de superstiţii populare.
Acest caracter exoteric era exagerat încă de maniera
în care era orientat studiul l ui Aratos În şcolile hellenis
tice. Deşi matematicieni şi astronomi nu s-au dat înapoi
de la a comenta Fenomenele (cum o fac, în secolul al Il-lea
a. Chr., Attalos din Rhodos şi Hipparchos), gramaticii
erau de fapt aceia care, cel mai adesea, explicau acest
poem. Ş tiinţific vorbind, comentariul lor se limita la o
introducere foarte sumară în sferă, definind axa, polii,
cerc urile (arctic, tropical, ecuator, ecliptică) ; ei puteau
utiliza pentru această demonstraţie un model al sferei
Id. 248-25 3 . - 38 . Id. 55 9-732.
Iil Arat. 1. 6, 12 . .- 4 1 . Ph. 25 4-25 8 .

36. ld. 1 9-27 . · 3 7 .
55 8 .

29 1

--

4 0.

-

39.

Id. 454-

cereşti, dar această iniţiere nu înainta prea mult în pre
cizări matematice, după cât ne putem da seama din
scholiile păstrate. Comentariul era în primul rând literar
şi se oprea cu plăcere asupra etimologiilor şi mai ales
asupra legendelor mitologice sugerate de descrierea lui
Aratos.
Atingem aici un aspect de importanţă . c apitaIă: dacă
astronomia figurează pe un loc avantajos în programa
şcolilor secundare, ea datorează acest lucru lui Aratos,
iar fonna sub care era reprezentată este cea a unei
explic aţii de text, a unei explicaţii esenţialmente literare.
Se pare chiar că, în ciuda unor rezistenţe din partea
matematicienilor42 , gramaticul, profesorul de literatură,
a reuşit practic să-i elimine pe geometru şi pe alţi profe
sori specializaţi în ştiinţe. Matematica nu mai este
reprezentată în învăţământ decât prin remarci de detaliu,
aruncate în trecere într-un comentariu, sau prin introdu
ceri generale, extTem de sumare, ţinute de vreun grama
tic vag tentat de ştiinţe, cum era acel Mnaseas din
Korkyra, cărui a i-aIn descoperit epitaful şi care era atât
de mândru să ne sp ună că se dedicase astronomiei 4 3 şi
geometri ei 44 tot atât de mult c a şi comentari ului
poemelor homerice 4 5 .
Î n epoca helleni stică, educaţia clasică sfârşeşte, în
această evoluţie, prin a dobândi una dintre trăsăturile
care-i vor caracteriza chipul definitiv. Nimic, într-adevăr,
nu este mai caracteristic tradiţiei clasice (ne putem da
seama dup ă influenţa pe care a exercitat-o, pe care o
exercită încă as upra educ aţiei noastre) decât această
dominantă literară, această aversiune fată
' de situarea
matematicii la baza formării generale a spiritului;
matematica este respectată, admirată, dar este de la sine
înţeles că rămâne rezervată exclusi v specialiştilor, că
reclamă o vocaţie specială.
Epoca hellenistică este cea în care apare această trăsă
tură: suntem dep arte de Hippias şi Platon, chiar şi de
Isokrates. Fără îndoială, cum am mai spus-o, matemati
ca, în calitate de ştiinţă, continuă să înflorească şi să pro
greseze. Studiul, dacă nu îmvăţământul ei, continuă să
fie larg răspândit; datorită papirilor, îi putem evalua
42. Schol.
4 5 . Id. 9- 1 3 .

ARAT. , 19:

23. - 43. IG.

IX, 1 , 8 8 0, 6- 8 .

-.

44. ld. 8-9. ·-
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difuziunea în Egipt: regăsirn fragmente din Elementele
lui Eukleides la Oxyrrhynchos sau la Fayoum 46 , tratate
de ştiinţă muzicală47 , de astronomie48 , de probleme de
geometiie. Dar acestea sunt de acum chestiuni ce îi
interesează p e specialişti; matematica nu mai este cu ade
vărat reprezentată în cultura generală, şi mai ales în acest
fundament profund, care face unitatea tuturor varietăţilor
culturii unei epoci, care este formaţia primă a adolescen
tului: învăţământul secundar.

\}:

46. P. Oxy. 29 : P. Fay. lJ.- 47 . P. Tebr . 69 4 : P Reillach,
667 ; P. Hibe/r 1, 1 3 .- 48 . P. Lerroll/le 1 .

5: P. Oxy.

Capitolul IX

ÎNVĂŢĂMÂNTU L SUP ERIO R :
1 . FORM E MINO R E

Cum e ş i firesc, studiile superioare prezentau u n caracter
mai pUţin unifonn decât gradele inferioare de învăţă
mânt. Ri dicându-se deasupra acestui numitor comun.
mai multe fonne rivale de cult ură superioară, coresp un
zând unor vocaţii diferite, îşi împărţe au trecerea la tine
rimea studioasă. O primă fonnă se oferă examenului nos
tIu în cadrul efebiei.
Cultura generală a efebului
În măs ura în care efebia hellenistic ă încetează să mai fie

exclusiv sau esenti almente o fonnă de serviciu militar
obligatoriu, cu Itur � intelectuală nu mai este străină pro
gramului s ău. Educaţia fizică rămâne, desigur, după c um
am văzut, partea esenţială; dar nu mai este suficientă.
Tineri i bogaţi care frecventează colegiul erebic asp iră la
a primi o iniţiere completă în viaţa elegantă a me diului
aristocratic căruia-i aparţin; cu ltura spiritului nu mai
poate rămâne exclusă din ea. Astfel, vedem fonnarea
sportiv ă a efebului dublată de lecţii, conferinţe şi
prelegeri, <JXoAui, Eml)El�ElC;, <XKpoacrElS ( 1 ) .
Aceste cursuri au loc în gymnasion-ul însuşi, în acea
sală cu exedră, epheheum-ul lui Vitruvius, deschisă spre
porticul de nord al palestrei si care este, din p artea arhi
tectulu i, obiect al celei mai atente preocupări. Î n epoca
roman[l exedra este mărită, prevăzută cu gradene, ca să
sfârşeasc ă prin a deveni un veritabil mic teatru acoperit,
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cum se poate constata la Pergamon, Efes, Epidaur sali
Philippi (2). Dar, încă din epoca hellenistică, după cll m
atestă inscripţiile din secolul II 1 sau 1 2 , această sal ă înec
tase să fie considerată în esentă
' ca o sală de întrunire: o
numeau aKpo<X'tllPlOV ("auditorium" ), sala de conferinţe.
Asemenea exerciţii făceau parte integrantă din pro
gram; o întreagă serie de inscripţii ateniene, eşalonate
între 1 23/122 şi 39/38 a. Chr., ne-au păstrat decrete ale
ekklesiei în onoarea efebilor unei promoţii date: sunt
� licitaţi aceşti tinerP (sau kosmetes-ul lor 4) pentru
as\ duitatea "la cursurile gram atic ilor, filosofilor şi reto
rilIPr, precum şi la alte conferinţe". Conferinţe analoge
sunt atestate şi în afara Athenei, cam peste tot, la Sestos
de exemplu 5 , la Pergamon6 sau la Perge7 .
Programul lor este foarte larg; a vorbi, în ce le
priveşte, de învăţământ superior, îşi găseşte justificarea
numai dacă ne gândim la vârsta efebilor şi la locul
efebiei , situată la sfârşitul curslls-ului şcolar, căci aceste
conferinţe încercau să asigure tinerilor o completare la
acea cu ltură literară care ne- a apărut ca fiind nucleul
însusi al învătăInântului secundar hellenistic (3). Nu
numai la Athe � a vedem ivindu-se )'P<X��<X'tl KOl, profe
sori de literatură, a căror sarcină specifică este explicarea
clasicilor, ci şi la Delphi8 , la Priene l) , la Eretria; se pre
cizează chi ar că e vorba de un 6�T\PlKOS q>LAOAO)'OC;, de un
filolog însărcin at să-I expl ice pe Homer 1 0. Acest
înv ăţământ critic este completat, ocazi onal, de audieri ale
poeţiJ orl l sau muzicienilor 1 2 . Matematica pare mult mai
slab reprezentată: nu pot dec ât să citez din nou cazul
ac elui astronom roman, venit, în secolul 1 a. Chr., să tină
con ferinţe la gyrnn asion-ul din Delphi 1 3 . Mai frec �ent
poate fi văzut un medic susţinând, tot la gymnasion, o
serie de convorbiri, ceea putem constata la Elateia, Perge
sau Seleukeia 1 4 .
1 . ROB ERT, El. al/ar. 74 sq. 2. IGR, IV, 1 703. -- 3. IG 2Il, 1 00 6 ,
1«:>-20: 1 0 1 1 , 2 2: 10 2 8 , 32-33 , 85: 1029, 1 9-22: 1 030, 2 l) � 1 : 1 0 39 , 1 71 8 , 47 : 1 0 4 0, 24- 25 : 1 04 1 , 1 0- 1 1 : 1 0 42 C, 7-8. - 4. IG .-Il, 100 6 , 64 :
1 00 8 , 55-56: 1 009, 35 , 5«:>: 1 03lJ, 1 6- 1 lJ: 1 0 4 2, I R : 1 0 4«:>, 1 9 .-- 5.
MICHEL. 327 , 74 sq.-- 6 . A M , 1 908, 380. 1 4 , 376, 1 1 - 1 5: 1 907, 279, 9:
1 9 1 0, 4 04, 8 . - 7. SEG. VI, 725 . -- 8. DITT.. Syll . 73 9. - 9. /11'>. Priel/c,
1 1 2 : 1 1 3. - 10. D ITf. , Syll. 7 3 lJ. - 1 1 . F. De/pll. 111, 1 , 27 3. 1 2. SEG,
Il, 1 84. - 1 3 . BEHE. 2 72, 1 5 . - 1 4 . SEG , I I I , 4 1 6: SAWW, 1 7 9 ( 1 9 1 6),
6. 5 4 , 5-9: 55, 3 4-3 5.
_.-
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D ar, bineînţeles, programul se axează în esenţă pe
cele două discipline caracteristice învăţământului superi
or, cele pe care le predau pe de o parte filosofii, pe de alta
retorii. I-am văzut şi pe unii, şi pe alţii, menţionaţi de
regulă împreună, la Athena; îi regăsim şi în alte părţi : un
filosof vorbeste efebilor din Haliartos 15 , unii retori
predau la Dephi 1 6 , la Eretria 1 7 . Şi asta se întâmplă până
la extremităţile lumii greceşti: 'la Hi stros (Histria), în
Dobrogea, pe ţănnul Mării Negre, un medic venit din
Kyzikos ţine conferinţe legate de discip lina sa efebilor
din cetate (în prima jumătate a secolului al II-lea a. ehr.)
(4) .
Problema delicată este aceea de a determina nivelul,
gradul de seriozitate ale acestui învăţământ. Dacă e să
judecăm după documentele care se referă la el, se apela
frecvent la serviciile (adesea benevole , de altfel) ale un ui
conferenţiar în trecere prin cetate, căruia i se solicitau
una sau mai multe conferinţe pentru efebi, aducându-i-se
mulţumiri fie printr-un frumos decret, fie printr-o altă
recompensă onorifică. Nimic nu este mai caracteristic
pentru civilizaţia hellenistică decât această categorie de
"poeţi rătăcitori" , de artişti, filosofi, retori, medici igienj�ti,
străbătând lumea greacă din oraş în oraş, purtându-şi
cuvântul cu siguranţa de a întâlni pretutindeni un audi
toriu atent (5): conferinţa a devenit genul literar cel mai
viu, cel care, în ochii noştri de istorici modemi, define�te
cel mai bine originalitatea culturii acestui timp. Până l a
u n asemenea punct, încât nuanţa c are di stinge lecţi a
adresată adolescentilor ce studiază încă de conferinta
pentru adulţi i din � ediul cultivat dev ine insesizabilă.
Dar, alături de aceşti vizitatori ocazionali , care se
multumeau
adesea cu o demonstratie izolată, documen
'
tele noastre par într- adevăr să me n ţioneze �i profesori
propriu-zişi, recrutaţi prin grij a şi adesea pe cheltuiala
gymnasiarchului 1 8 , care par leg aţi de gymnasion cu ace
lasi titlu ca si instructorii militari 19 si tin efebi lor cursuri
'
co ntinue, p e toată durata anului '(6') : exista deci un
învăţământ în adevăratul sens al cuvântului, mu lt mai
eficient decât simplele conferinţe de popularizare, ce
depindeau de hazardul întâlnirilor.
'

1 5 . /G, VII, 28 4 9. -- 16. BEHE, 272, 1 3
1 8 . ld, 7 1 4 (şi n. 2). - 11}. /bid, 1, 9.

sq.

--

1 7. DIIT. Syll. 7 1 4.
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Efebii dispuneau şi de biblioteci de stu d i u . O
cunoaştem în special pe cea a Ptolemeion-ului d i n
Athena, alimentată sau întretin ută de efebii în sisi: în se
colul II sau 1 a. Chr., fiec m-e promoţie pare să fi av ut
obligaţia de a-i procura un lot de o sută de volume2o ;
ac estea erau, d e exemplu între anii 4 7 şi 42, opere de
Homer şi Eurip ide21 . Av em norocul să p osedăm, din
păcate mutilat, un catalog al acestei biblioteci; am avut
dej a ocazia să-I citez, întrucât ea conţinea în primul rând
texte sau comentarii ale poeţilor clasici , Eschyl, Sofocle
şi ceilalţi tragici , şi ale comediilor lui Menandros, d ar şi
ale oratorilor si istoricilor (Demosthenes, Hellanikos)
sau ale filos �filor (D ia log urile lui Euklei des din
Megara2 2). Biblioteci existau însă cam peste tot (7), la
Teos23 de exemplu, sau la Kos; aici, trei inscripţii ne
vorbesc despre ele (se poate presupune că este vorba de
una şi aceeaşi): anexată gymnasion-ului 24 , construită şi
utilată de generoşi don atori (unii dăruind o sumă stabili
tă, aceeaşi pentru toţi, două sute de drachme, alţii, pe
lângă această sumă, şi un lot de o sută de volume 2 S) ,
poseda la rândul ei un catalog, din care o inscripţie ne-a
păstrat câteva rămă�iţe 2 6 . Catalogul p are să fi fost
împărţit pe materii (filosofie, politic ă şi reto rică), iar în
interiorul fiec ăreia dintre aceste sectiuni autorii erau dis
puşi în ordine alfabetică. Titlurile p ăstrate atestă carac
terul ştiinţific elevat al acestei colecţii : dialoguri şi tratate
politice ale lui Demetrios din Phaleron, Hegesias din
Magnesia, Theopompos; un manual de retorică în patru
cărti de Theodektes din Phaselis etc .
'în sfârşit, ceea ce dov edeşte că aceste studii erau une
ori cu adev ărat luate în serios şi nu se reduceau totdeau
na la câteva conferinţe de v ulgarizare este faptul că erau
sanctionate de con cursuri oficiale. Astfel, la Priene, în
seco iul 1 a. Chr., un gymnasiarch generos organizează
competiţii "bazate pe materiile de învăţământ ce ţin de
filologie" şi, bineînţeles, şi pe gimnastică2 7 . La Athena,
la sfârşitul secolului al II-lea p. Chr., în programul celor
mai multe sărbători ce jalonează calen darul efebic , fi67 : IG2 1029, 25 :
22 . Id. 2363 . - 2 3 .

20. Hesp. 16 ( 1 947 ) , pp. 1 7 0- 1 7 1 , nr.

104 1 ,

23 :

1043, 5 0 . -2 1 . Id. 1 04 1 , 24. -

1 009, 8 :
SEG, II,

584. - 24. RF, 1 936, 40 : cf. 1 9 3 5 , 2 1 9.-- 2 5 . BCH, 59 ( 1 93 5 ) , 42 1 . 26. RF, 1 93 5 , 2 1 4 sq. - 27. Ins. Prie/le, 1 1 3 , 28-29: 1 1 4, 2 1 .
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gurează, înaintea probelor sportive, două concursuri li
terare: un "elogiu" în proză ş i un "poem", consacrate se
pare, şi unul, . şi celălalt, gloriei zeului, eroului sau
personalităţii imperiale în onoarea căreia era celebrată
sărbătoarea28 (8 ) .
Să n u exagerăm, totuşi, importanţa unor astfel de
mărturii: chiar la Athena, şi în această epocă, sportul este
cel care ocupă locul de onoare în palmaresele efebice;
pretutin deni în altă parte, şi pentru Athena însăşi, în alte
epoci, el reprezintă practic s ingurul obiect al
competiţiilor. D acă alte concursuri se adaugă con
cursurilor atletice, caracterul lor este de ordin moral şi nu
propriu-zi s intelectual . Voi cita ca exemplu (şi au putut fi
grup ate numeroase fapte asemănătoare, provenind din
întreaga lume greacă, de la Marsi lia29 până la Herakleia
din Pont3 0 ) (9), jocurile efebice fondate, prin 125 a. Chr.,
de gymnasiarchul Menas în cetatea sa Sestos, pe malul
Hellespontului: împreună cu probele banale de ordin
militar şi atletic, figurează trei concursuri, de "bună
purtare", "dragoste de muncă" şi "forţă morală" (E\Yca
�la, q>tA01tOVla, dlE�la 3 1 ), dar nici vorbă de probe pro
p riu-zis intelectuale.
Reintegrate în ansamblul activităţilor efebice, studiile
a căror unnă am reg ăsit-o mai sus trec oarecum pe al
doilea plan. Dacă ne gândim la atmosfera de frivolitate
elegantă ce devenise proprie efebiei hellenistice, dacă
mai ţinem seama şi de faptul că efebi a nu dura decât un
singur an, aj ungem la concluzi a că o cultură generală ast
fel obţinută nu putea atinge un nivel prea ridicat. Din
imensul program îmbrăţişat (literatură, retorică, filosofie,
fără a mai vorbi de ştiinţe), efebul nu putea rămâne decât
cu notiuni foarte general e, cu o initiere elementară:
cunoştinţe despre orice, dar nimic apro hmdat.

Mouseion-ul şi Învăţământul şti i nţific s uperio r
La celălalt capăt al scării de valori ştiinţifice, întâlnim un
tip de învăţ5.rnfmt de Înaltă calificare din p unct de vedere
2 R . fG 2 II, 2 1 1 lJ , 1 3 1 - 1 3 3 : 1 7 7 : 1 89 : eL 2 1 1 5 , 46-47: 2 1 1 6 . . - 2l}.
fG, XIV, 24 4 5 . - 30. Belf , 22 ( 1 89 8 ). �9 3, L 2: 1 5- 1 7 . - - 3 1 . MICHEL,
327. 8 3 .
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tehnic, la Mouseion-ul din Alexandria. Se �tie di
mon arhia lagidă, în că de la sfârşitul domn iei l u i
Ptolemaios 1 Soter (323 -285) 3 2 , instituise în capitala s a o
remarcabilă organizare a cercetării ştiinţi fice ( l O) ;
fav oarea regală atrăgea şi reţinea la Alexandria, din toate
colţurile lumii greceşti, nu numai poeţi şi literaţi, ci şi
savanţi, cei mai străluciţi din fiecare domeniu: geometri,
astronomi, medici, istorici, critici şi gramatici. Scutiţi de
impozite şi de orice alte obligaţii, hrăniţi pe cheltuiala
regelui, "pensionarii Mouseionului" (ol eX'tEAEl<; ffi'tOU
�EVOl EV 'tql Mo'OO'dcp) îşi duceau viaţa în comunitate în
umbra Palatului 33 , somptuos găzduiţi: ei dispuneau de o
promenadă, de exedre pentru discuţii, de o vastă sufra
gerie, unde îşi luau mesele în comun . Desigur (odium
philologicum nu aparţine exclusiv savanţilor modemi),
această viată colectivă nu putea fi lips ită de unele tensi
uni dialecti � e, de care se amuza răutatea alexandrină: "În
Egiptul plin de lume, scrie Timon în Sol/o i , se dă de
mâncare la mulţi zgârâie-hârtie, mari cititori de terfe
loage, care se ceartă între ei. ca să nu-şi dea duhul în coli
via Mouseionului" 3 4 . Funcţionari plătiţi de rege veghea
ză la cerintele materiale ale savantilor. care, scutiti de
'
'
orice grijă. se puteau dedica liber s tudi ilor, profitân d de
admirabile instrumente de lucru puse la dispoziţia lor,
cum erau Grădina botanică �i zoologic ă şi mai ales
faimoasa bibliotecă, cu Serapeion-ul ca anexa, bibliotecă
unică în istoria antichităţii prin bogăţia sa în număr şi în
calitate: catalogul întocmit între 260-240 de cel de-al
treilea custode al său, Kal limachos, cuprin dea nu mai
puţin de o sută douăzeci de mii de volume ( 1 1 ) .
Mouseion-ul era, după cum se vede, o instituţie d e o
remarcabilă eficienţă. Ea nu răs ărise d in neant:
Mouseion-ul din Alexandria nu face decât să realizeze,
pe un plan mai larg şi cu un caracter oficial, comunitatea
filosofică creată de primii pythagorei şi reluată succesiv
de Academie, Lyceu, şi, mai recent (3 06), de Grădin a lui
Epicur; numele însuşi de Mo'OO'60v fusese folosit de şco
lile lui Platon şi Aristotel, care se prezentau, se ştie, ca un
thiasus al Muzelor. D acă, dup ă cum se presupune
frecvent, Ptolemaios Soter a urmat sfaturile lui
79 4
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32. PLUT., NOII posse s ua v., 1 095
ATH. , l. 22 D.
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- 33 .

STRAB, XVII, 793-

Demetrios din Phaleron, refugiat la curtea sa din anul
294. influenţa Lyceului asupra fundaţiei alexandrine tre
buie să fi fost destul de directă: Demetrios era, într- ade
văr, un elev al lui Theophrastos, primul succesor al l ui
Aristotel 3 5 .
Dar Mouseion era în princi p iu un centru de cercetări
ştiinţifice, şi nu un stabiliment de învăţământ superior;
savanţii şi erudiţii întreţinuţi de Lagizi nu erau obligaţi s ă
tină cursuri. S i totusi, î n realitate ei a u ajuns s ă predea:
B inele er a tendinţa pro p ag ări i de sine ; poses iunea
cunoaşterii tinde spontan să se comunice. Putem admite
că este, aceasta, o tendinţă fundamentală a naturii umane
- cu deosebire viguroasă la greci, care, am văzut,
inc1udeau voinţa pedagogică până şi în concepţia lor
despre iubire ! Con statăm , în tr-adev ăr, că savanţii
Mouseion-ului au atras, reţinut şi format discipoli ( 1 2);
tradiţia ne informează, de exemplu, despre unii grama
tic i, ca D ionysios din Alexandria sau Ap ion, că au fost
elevi ai maeştrilor Mouseion-ului (Aristarchos pentru
primul, Apollonios pentru celălalt 36 ). Acest învăţământ a
fost destul de activ pentru a da naştere, în diferite disci 
pline, nu numai la una, ci la mai multe şcoli rivale: ni se
vorbeşte, în fi lologie, de aristarchieni şi de aristofanieni,
în medic ină de şcoala lui Herophilos şi de cea a lui
Erasistratos.
Dific ultatea constă în a determina extensia publicului
studios căruia i se adresa acest învăţământ superior.
Poate ar trebui să ne gândim la o ev oluţie progresivă: l a
origini, este neîndoielnic c ă Mouseion a fost o academie,
mai mult decât o universitate; acest al doilea aspect tre
buie să se fi dezvoltat în secolele următoare. Astfel, la
sfârşitul secolului al III-lea p. Chr., Alexandria poseda,
ca şi Athena, catedre profesorale consacrate fiec ăreia
dintre marile şcoli filosofice; cel puţin, constatăm că,
prin anul 279 , un savant creştin, Anatolios, viitorul epis
cop din Laodikeia, a fost chemat să preia succesiunea
regulată la catedra de filosofie ari stotelică (13) . În seco
lul al IV-lea, Alexandria este o mare cetate universitară,
care, în speci al pentru medicină, atrage de foarte departe
studenţi i, din Kappadokia de exemplu, cum se poate con 35

1, 32 1 5 ) .

D, L., V,

75 :

STRA B . , IX, 39 8 .

--

36.

SUlD "

S. V\'.

(II,

1 1 73 :
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stata în cazul lui Kaisarios, fratele Sf. Gregorios d i l l
Nazianz37 ; nimic nu recomanda mai bine un medic În
ochii clientelei sale decât faptul de a-şi fi făcut studiile la
Alexan dria3 8 .
S - ar putea pune întrebarea dacă această activitate uni
versitară se desfăşura în cadrul Mouseion-ului, căci nici
o mărturie n-o precizeză; desigur, nu pentru că acesta ar
fi dispărut; fiscul imperial continuase opera regilor lagizi
şi Mouseion-ul a continuat, fără îndoială, să existe,
restrâns la Serapeion începân d cu Aurelian, până la dis
trugerea celebrului sanctuar de către patri arhul
Theophilos, în 39 1 p. ChI. (l 4) . Pe de altă parte, evoluţia
semantică a termenului însuşi de MOUO'ElOV pare să ateste
foarte b ine că, sub Imperiu, el devenise cu adevărat un
stabiliment de învăţământ superior.
Epigrafia ne revelează, într-adevăr, existenţa unor
Mouseia în afara Alexandriei ( 1 5), iar acestea sunt
ins tituţi i univers itare. Faptul este cert în privinţa
Efesului, căruia-i cunoaştem bine, în secolul al II-lea p.
ChI., Facultatea de medicină: profesorii poartă acolo
titlurile caracteristice de "medici ai Mouseion-ului",
"maeştri ai Mouseion-ul ui" (01 cmo 't ou MOUO'ElOU
iu'tpot3 9, ol 1tEP1. 'tov M ouO'ElO V 1tatOEU'tUl 40 ). Pentru
Smyrna, avem mai pu ţine detalii; dar faptul că
Mouseion-ul local a avut, cel p uţin o dată, un jurist ca
preşedinte, ne permite să conjecturăm existenţa unei
scoli de drept care ar fi functionat acolo, precum mai
'
târziu la Berytos, în umbra un ui depozit de arhive4 1 . În
sfârşit, în secolul al IV- lea, j..louO'uo\' capătă, sub pana
unor retori ca Libanios 42 sau Themistios43 , sensul banal
de şcoală în general.
Este adevărat că, la origini, în epoca ptolemaică,
activitatea pedagogică a Mouseion - ului nu era încă prea
bine afinnată; trebuie să fi fost vorba de un învăţământ
esoteric de tip încă pronunţat arhaic, de o formaţie per
sonală pe care maestrul consimţea s-o ofere unui mic
grup de discipoli, de spi rite de elită alese cu grijă, con3 7. GREG. NAZ., Or. VII, 6, 2 : 8 , 3. - 38 . AMM. XXII, 1 8 : ef. 1 622. - 39. JOE Al, VIII ( 1 905), 1 35 . - 40 . F Eph . Il, 65 : III, 68. - 4 1 .
IGR, IV, 6 1 8 . -- 42. LIB . , Or. LXIV, 1 1 2. - 43 . THEM., Or. XXIV, 303
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si derate demne de a accede la revelarea unei cunoaşteri
superioare.

Absenţa unui veritabil învăţămâ nt tehnic
Între aceste două extreme: cultura superfici ală a efebiei şi
înaltele studii din seminariile Mouseion-ului, se s ituează
fonnele obişnuite de învăţământ superior. Istoricul are
surpriza să constate că, exceptând medicina, nici o disci
plină tehnică (corespunzând exercitării unei profesii
detenninate) n-a făcut obiectul unui sistem de studii reg
ulate în epoca hellenistică. Să luăm cazul dreptului:
cunoaştem bine, mai ales în Egiptul ptolemaic, existenţa
avocaţilor profesionişti (cruVT1'YOpOl), dacă nu chiar a pro
ceduriştilor,vo�lKol (aceştia nu sunt atestaţi decât în
epoca romană); ei sunt oficial recunoscuţi de lege, care le
delimitează competenţa (excluzându-i, de exemplu, din
tribunalele fiscale44 ), le fixează un impozit special,
"impozitul avocaţilor" (eH)VrryoplK6v45 ). Dar nu con
statăm nicăieri existenţa unor şcoli de drep t;
învăţământul în această disciplină va reprezenta una din
tre inovaţiile caracteristice Imperiului roman. Treb uie să
presupunem că avocaţii şi juriştii se formau prin
experienţă şi rutină, pe lângă cabinetul vreunui practician
( 1 6). Tăcerea documentelor ne duce la aceeaşi concluzie
cu privire la toţi ceilalţi tehnicieni: ingineri (de geniu
civil, ca şi de geniu militar) , topografi, marin ari, atât de
bine reprezentaţi în societatea hellenistică şi atât de
curios absenţi din învăţământul său. Ei sunt, cu siguranţă,
aceia care se puteau antren a în exerciţiile de calcul arit
metic sau geometric a căror existenţă ne-o atestă papirii
şi care totuşi ne-au părut străine de programele de
învăţământ secundar propriu-zis 46 ; dar nu vedem să ti
existat, la propriu, şcoli superioare în care aceste disci
pline să fi fost predate regulat. Fonnarea tehnicianului
păstrează, ca şi cea a savantului, un caracter foarte sim
plu, încă în întregime arh aic : legătura personală între
maestru şi discipol; învăţăcelul se fonnează în contact cu
un om de meserie.
44 . P Amb. 3 3 .
( 1 9 1 6), 1 6 1 - 1 7 0.

-

45.

UPZ, 1 72 . - 46.
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Învăţământu l medicinei
Într-o oarecare m ăsură, acest lucru rămâne valabil �i pen
tru învătământul medicinei, mult mai bine cunosc ut si
chiar mai bine atestat, pentru că de fapt era mult mai
răspândit şi mai organizat. Medicin a greacă realizează
mari progrese încă de la orig ini şi juca un rol foarte activ
în viaţa hellenistică; alături de medicii particulari, cetăţi
şi regate întreţineau un corp de medici publici, consti
tuind un veritabil serviciu de sănătate ofic ial, sub directia
'
unor "medici-şefi" (2<px1u'tPOl) ( 1 7) . Era, deci, necesar să
se asigure fonnarea unui mare număr de specialişti; de
fapi. constatăm existenţa a numeroase şcoli de medicină
nu numai la Alexandria, ci şi în aproape întreaga lume
greacă. Vechile şcoli din Knidos şi din Kos fac încă să se
vorbească despre ele (cea de a doua cunoaşte, încep ând
din secolul 1 a. Chr. , o reînnoire ce se va prelungi şi suh
lulio- Claudieni) ( 1 8 ) ; altele îşi fac ap ariţia: în secolul al
II-lea al erei no astre, cele din Smyrn a, Laodikeia, Efes şi
mai ales cea din Pergamon, care, crescând în umbra cele
brului sanctuar al lui Asklepios, va ajunge chiar să i a
locul glorioasei şcol i din Kos, i lustrată cân dv a de
Hippokrates.
Ne putem face o o are care idee ( 1 9) despre
învăţământul din aceste şcoli, graţie ahundentei literaturi
medicale pe care ne-a transmis-o antichitatea. Pe primul
loc se află Corpus-ul scrierilor atribuite lui Hippokrates.
care vehiculează, cum se ştie, numeroase lucrări mai
târzii, dar care, practic încheiat l a începutul secolului al
III-lea a. Chr. , va rămâne B iblia medic inei antice; aces
tuia trebuie să-i alăturăm opera nu mai puţin consi de
rab i1ă a medicilor din epoca romană, Galenos în primul
rând, sau S oranus, care totalizează aportul mai multor
secole de experienţă. Este suficient să răsfoim aceste
voluminoase colecţii, pentru a vedea geniul pedagogic
grec dându-şi curs liber; medicina antică devenise într-a
devăr o "artă" ( 'tEXVll), adic ă un corp de doctrine ce for
mulează, codifică regulile unei practici. Nimic nu arată
mai bine până unde p utea aj unge această înclinaţie spre
sistematizare decât micile tratate hipokratice consacrate
deontologiei, conduitei pe care medicul trebuie s-o
�dopte faţă de bolnav. Să luăm ca exemplu acel curios
tratat Despre huna man ieră de a te comporta (1tEpt
EU<JXTU..lOcrUVTl<;- ceea ce un erudit gennan traducea prin
303

Ueber den Chic), care conţine o mulţime de sfaturi de o
psihologie atât de fină în legătură cu modul de a te
prezenta şi de a te comporta în camera unui bolnav, cata
logate cu grijă, astfel încât studentul să poată rememora
lista lor fără prea mare efort ("intrând, să te gândeşti la:
maniera de a te aşeza, de a-ţi ţine veşmintele", - draperia
fluturândă a vesmântului antic cerea într-adevăr o atentie
deosebită: me dicul nu trebuia să se descopere fără
socoteală47 -, demnitatea atitudinii, concizia limbajului,
sângele rece etc. 4 8 ), sau sfaturi despre vizite 49 , despre
psihologia bolnavului50 . De asemenea, acele Precepte,
cu remarcile lor asupra problemei onorariilor (nu te grăbi
să vorbeşti despre asta ... 5 I ) sau a problemei consultaţiilor
(nu este dezonorant să apelezi l a confraţi pentru
consultatie, în caz de incertitudine; consultantii nu tre
buie să se certe în public; nu trebuie niciodată să critici
opinia altui medic etc. 52 ) .
În schimb, acest înv ăţământ, tehnic atât d e elaborat,
era predat sub o formă înc ă foarte puţin evoluată, încă
arhaică. Trebuie să fim bine Întelesi cân d vorbim de scoli
medicale hellenistice: asta îns eamn ă prezenţa într- u � a şi
aceeaşi cetate a unui anumit număr de profesori ce atrag
elevi în jurul lor; a vorbi în această privinţă, cum se face
adesea, despre o "facultate" din Alexan dria, din Kos etc .,
nu este legitim decât dac ă prin acest tennen este evocată
în esenţă o organizaţie corporativ ă ce re uneşte profesorii
între ei. Este, în special, cazul med ic ilor Mo useion-ului
din Efes, care, sub Imperiu, formau un sindicat (jDVEbpt
ov) şi care-şi disputau anual un concurs medical, prezidat
de un "gymnasiarch ( 1 ) al medicilor", concurs ce dura
două zile şi presupunea patru probe: chirurgie, instru
mente, teză şi probleme. Nu era un examen deschi s
debutanţilor, ci un concurs la care participau medicii cei
mai calificaţi, "archiatrii" 53 : iată până unde putea merge
spiritul agnostic al elenilorl N-ar fi însă corect să vorbim
de o Fac ultate din Efes, dacă înţelegem prin asta un sta
biliment de învăţământ superior regulat organizat, unde
un corp profesoral specializat şi-ar împărţi diversele
ramuri ale programului de învăţământ.
Realitatea era mult mai modestă: a face studii de

47.[HPC.] , Hab. 1 2 (IX, 23 6). - 48. Id. 1 2 ( IX, 238 sq. ). - 49. IJ,
1 3 ( 240). - 50. ld. 1 4 (lbid.). 5 1 . ID., Praec. 4-5 (IX, 25 4 sq. ) . - 52.
Id. 8 (262 sq. ).
--
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medicină în epoca hellenistică sau romană consta întot
deauna în a te face admis în cercul de apropiaţi ai unui
medic curant şi a primi de la el o iniţiere practică. Fără
îndoială, acest învăţământ prezenta un aspect teoretic :
lectură şi comentariu al clasicilor (Hippokrates etc.),
discuţii asupra principiilor biolo� iei şi terapeuticii; se
petrecea de fapt (sau de pierdea 5 ) mult timp cu aceste
prolegomene. Atmosfera dialectică a filosofiei hellenis
tice invadase domeniul medicinei, unde sectele rivale ale
, dogmaticilor, empiricilor, metodicilor şi penumaticilor se
sfâşiau între ele şi se respingeau reciproc cu lovitura
argumentelor.
Dar învăţământul artei medicale propriu-zise era în
primul rând clinic: puţine studii anatomice (acesta a fost
totdeauna punctul slab al medicinei antice: practica
disecţiei a avut totdeauna un caracter excepţional şi n-a
ieşit nic iodată din sfera înaltelor cerc etări ştiinţifice, pen
tm a pătrunde în cea a învăţământului), o teorie redusă la
minimum, dacă judecăm după acel fragment de manual,
sub fonnă de întrebări şi răspunsuri, ajuns până la noi
datorită unui papirus 55 , şi, mai presus de orice, practica.
Medicul îşi făcea v izitele însoţit de grupul său de elevi,
care examinau după el şi împreună cu el bolnavul 56 ;
treptat, din învăţăcel, studentul devenea, pentru maestrul
său, un ajutor, apoi un suplinitor: era lăsat la căpătâiul
bolnavului, pentru a unnări evoluţia maladiei şi efectul
curei 57 , i se încredintau înlocuiri etc. Metodă foarte
lentă, fără îndoială; num ai şarlatani ca empiristii puteau
pretin de să fonneze un practici,m în şase luni 5 8. Galenos
n-a studiat mai puţin de unsprezece ani; e drept că, studi
ind cu o deosebită scrupulozitate, el nu s-a mulţumit să
primească învăţătura unui singur maestru şi a unei sin
gure şcoli : îl v edem studiind, rând pe rând, la Pergamon,
cetatea sa natală, cu trei profesori succesiv, apoi la
Smyma, Corint, Alexandria (20) . Metodă efic ace: nu
numai ştiinţa, ci întreaga experienţă a maestrului era cea
pe care dis cipolul o asimila puţin câte puţin. Caracterul
personal al unui astfel de învăţământ compensa ceea ce
putea ave a mai puţin instituţional decât al nostru.
53 . IDEAl, VIII ( 1 9 05 ), 1 2 8, 5: 7 . . . - 54. PL., N. H., XXVI, I l . _.
P. GeH. III, (APF, II, 2). - 5 6 . MART. , V, 9 : PHILOSTR., V Ap .
VIII, 7. - 5 7. [HPC.], Hab. 17 (IX, 242). - 5 8 . GAL., Mec . med., 1. 83 ;
X, 5: 19.
55.
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Capitolul X

ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUP ERIO R :
2 . R ETO RICA

Medicul rămâne totuşi un specialist, un tehnician. Deşi
găsim la "Hippokrates" şi la Galenos ideea interesantă şi
justă, de un accent atât de modem , că o tehnică precum
medicina, bine condusă şi mergând în profunzime, poate
reprezenta o fonnă perfectă de cultură superioară, fiin
du-şi suficientă si eşi (medicul, într-un anume sens, poate
deveni si el "filosof' 1 , iar medicul-filosof este un semi
'
zeu 2 ), n u aceasta este opinia acceptată de conştiinţa hel
lenistică comună. Tehnicianul pur nu este, în mod nor
mal, considerat un om cultivat. G alenos însusi, care tine
foarte mult să se prezinte ca un spirit desăvâIşit, uni� er
sai, nu uită să ne informeze că a studiat şi altceva decât
medicina: după serioase studii secun dare (care, fapt
remarc abil, nu di spreţui seră m atem atica), el a
început,înainte chiar de a aborda medicina, prin a intra la
şcoala filosofilor; apoi a unnat simultan cele două studii:
la Smyma, de exemplu, unna cursurile medicului Pelops
şi totodată pe cele ale platonicianului Albinos. El n-a în
cetat niciodată să se intereseze, în afară de arta sa, de gra
matic ă şi logic ă 3
In realitate, ceea ce defineste omul cu adevărat culti
'
sau medicale, care intere
vat nu sunt studiile stiintifice
'
sează doar un număr restrâns de specialişti, ci faptul de a
fi primit una sau alta dintre cele două forme, pe rând
rivale sau conjugate, de învăţământ superior, care rămân
...

1 . G A L . , Med. pllil .; Pro tr. 1 4.
3. GAL., Lub. propr. l l sq.

-

2. H PC . , Ha b . 5 ( IX, 2 3 2 ) .
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cel mai răspândite şi sunt cele mai caracteristice pentru
cultura clasică: acelea pe care le-am văzut definite chi ar
de Platon şi Isokrates, cultura filosofică şi cultura ora
torică.

Învăţământul-rege: retorica
Dintre acestea două, cea care domină este, incontestabil,
ultima; ea marchează cu o amprentă profundă toate ma
nifestările spiritului hellenistic. Pentru marea majoritate
a celor ce studiază, a face studii superioare înseamnă a
audia lecţiile retorului, a se iniţia, cu el alături, în arta
elocintei.
Este, aici, un fenomen căruia trebuie să-i subliniem,
de la început, importanţa. Pe plan istoric, Platon a fost
învins: el n-a reuşit să impună posterităţii idealul său
pedagogic; cel care, în lini i mari, l-a învins, este
Isokrates, devenit educatorul Greciei, apoi al întregii
lumi antice. Deja sesizabil în epoca însăşi a celor doi
mari maeştri, acest succes n-a făcut decât să se afirme, tot
mai pregnant, din generaţie în generaţie; retorica a rămas
obiectul specific al mvăţământului superior grec, al marii
culturi.
Primul reflex al istoricului este uimirea. Mai întâi, i
se pare surprinzător să vadă prestigiul artei oratorice
supravieţuind condiţiilor sociale care o făcuseră să se
nasc ă şi-i oferiseră un rol de prim-plan: regimul p olitic al
cetăţii, şi în primul rând al cetăţii democratice, care, după
cum am v ăzut, explic ă dezvoltarea, începând din secolul
al V- lea, a elocinţei şi a tehnicii sale. Dar, în epoca hel
lenistică, s-a tenninat cu cetatea liberă şi autonomă;
cadrul real al vieţii p olitice este acum monarhia absolută:
timpul oratorului p are revolut. De acum înainte, omul
politic eficace este mai degrabă consilierul aulic, care
ştie să câştige încrederea suveranului şi care, prin
influenţa exercitată asupra acestuia, influenţează decizi
ile de guvernare; mulţi intelectuali hellenistici şi-au
asumat riscul de a juca acest rol: el a fost, un moment
(am mai semnalat-o, în legătură cu Academia), un fel de
specialitate stoică . . . Dintre cele trei genuri de cauze pe
care, începând cu Aristotel, le distinge teoria: deliberativ,
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judiciar, epideictic, primele două, fără a dispărea, s- au
văzut alungate pe al doilea plan de declinul sistemului
cetătii; există încă adunări care deliberează, dar în afară
de c� uri excepţionale (de exemplu, când o cetate, într-o
perioadă de tulburări, este detenninată să fie de partea
unui anume rege împotriva altuia) , problemele care se
discută acolo nu mai au importanţă decât la nivel muni
cipal. Există încă tribunale, dar şi aici procesele, chiar
dacă au încă, uneori, un aspect politic, nu pun în joc
decât interese loc ale. Nu se mai află aici, ca în secolele
VI sau V, centrul nervos al vietii umane, al civilizatiei.
Singurul care subzistă, înnorit�r, este cel de-al trei lea
gen, elocinţa "epideictică" sau de aparat: să spunem, mai
pe franţuzeşte, arta conferenţiarului.
Dar acesta din unnă face mai mult decât să subziste:
se dezvoltă, se îmbogăţeşte, năpădeşte di sciplinele înve
cinate, invadează tot. L-am întâlnit în gymn asiile
efebilor: chiar si
· astronomii si medicii se fac
conferenţiari ! Ce să mai spunem despre literatură?
Datorită practicii lecturii cu voce tare, nu mai există fron
tieră între cuvântul vorbit si carte; astfel încât elocinta îsi
'
impune categoriile în toat� fonnele de activitate a spiri 
tului: poezie, istorie şi chiar (vom vedea) filosofie.
Cultura hellenistică este în primul rând o cultură ora
torică, al cărei gen literar tip este conferinţa publică.
Printr-o curioasă ricoşare, prestigiul artistic astfel
recunoscut oratarului va sfŞrşi prin a-l investi cu o
anume eficacitate p olitică. In epoca romană, când o
cetate posedă printre fiii ei unul dintre aceşti artişti ai
verbului, unul dintre aceşti conferenţiari a căror reputaţie
este solidă, face bucuros din el purtătorul său de cuvânt.
Nu vreau să spun că se contează pe el doar pentru a pune
în lumină strălucirea ceremoniilor publice, a sărbătorilor
şi jocurilor: asta ţine încă de elocinţa de aparat, fără prea
mare importanţă; este vorba de servicii mult mai reale.
Când cetatea sau provincia se află în vreun diferend cu
suveranul sau cu altă provincie, cel mai natural lucru este
ca ea să aleagă un retar celebru ca ambasador (2 1 ), nu
numai, cum s-ar fi găsit de cuviinţă în timpul lui
Demosthenes, pentru că astfel cauza sa va fi mai bine
apărată, argumentele sale dezvoltate în modul cel mai
persuasiv, ci şi pentru ca autoritatea personală a oratoru
lui, autoritate ce ţine de prestigiul universal recunoscut
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artei sale, să-I impună a priori atenţiei, bunăvoinţei şi
respectului: experinţa arată că acest c alc ul nu era greşit.
Este, aici, o trăsătură ciudată, foarte caracteristică, a cul
turii hellenistice şi romane, pentru care am p utea evoca
numeroase exemple, eşalonate de-a lungul secolelor
până la sfârşitul antichităţii (22) .
Dar să avem grij ă să nu răsturnăm ordinea factorilor,
luând efectul drept c auză; acest caracter oratoric al cul
turii hellenistice nu este un fapt primar şi p aradoxal care
ar fi impus educaţiei să confere retoricii locul de prim rang
pe care o vedem ocupân du-l. Este un fenomen secundar
şi derivat. Faptul primar este acela că, începân d cu
sofistii si cu Isokrates, elocinta n-a încetat niciodată, cu
toat� re�oluţiiIe politice şi so�iale, să fie obiectivul prin
cipal al culturii superioare, încoronarea oric ărei educaţii
liberale care se voia completă.
Desigur, nu fără dificultate recompunem istoria
vechilor şcoli de retorică (23), documentaţia noastră
prezentând lacune; ştim, totuşi, suficient pentru a putea
afinna că tradiţi a lor n- a fost niciodată întreruptă:
începând cu Is okrates, retorica n-a Încetat să fie practi
cată ca fonnă n onnală de educaţie superioară.
De ce? Se poate invoca, dacă vrem, rutina: pedagogia
este un domeniu în care nu se inovează prea uşor;
uzanţele se perpetuează aici printr-o tacită reluare, chiar
şi atunci când şi-au pierdut prima raţiune de a fi. Dar
favoarea excepţională de care s-a bucurat retorica în
şcoala antică poate şi trebuie să-şi găsească o j ustificare
mai directă: voi readuce în mintea cititorului
învătământu1 lui Isokrates si remarcabila sa doctrină a
Cuv in tului. A învăta să vorbesti bine însemna în acelasi
timp a învăţa să g ândeşti bin � şi chiar să trăieşti bin � .
Elocinţa poseda, în ochii anticilor, o valoare specific
umană, care transgresa aplicaţiile practice pe c are
circumstanţele istorice i le puteau pennite: ea transmitea
ceea ce făcea omul să fie cu adevărat om, întreg p a
trimoniul cultural ce distingea omul civilizat de barbar;
de la Diodoros din Sicilia 4 până la Libanios 5 , ideea este
pretutindeni subiacentă.
nCXl8do: ! Trebuie să medi tăm la ambi guitatea
esenţială a acestui cuvânt, c are desemnează în acelaşi
4. 1, 2 , 5-6.
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5. Ep. 3 6<-), 9.

timp educaţia şi cultura. Ea ne face să înţelegem acest
aspect caracteristic al civilizaţiei hellenistice şi romane,
în care modernii v ăd atât de uşor un simptom al
decadenţei (24)
mă refer l a caracterul scolastic al vieţii
literare. Cultura hellenistică este înainte de orice, aş
spune, o cultură de conferenţiari; dar aceste decl amaţii
publice care-i încântă pe literaţi nu sunt substanţial
diferite de exerciţiile şcolare de retorică pe care le v om
-

cunoaşte în cele ce unnează. Noi zâmbim când e vorba

de acest public binevoitor, "care nu oboseşte să-şi facă

clasa sa de retorică" , manifestăm o oarecare plictiseală în
faţa acestei "lieraturi de profesori şi de elevi buni" , dar,

în măsura în care învăţământul elocinţei reprezenta o
cucerire a Cuvântului, el atingea valoarea absolută,
devenind, într-un fel, un Scop în sine. Nu putea fi con

ceput nimic mai înalt, iar distincţia, atât de tranşantă la
noi, dintre "cultură" şi ,.educaţie", tindea în mod
inevitabil să se estompeze.

Practica retoricii
Ne putem face o idee foarte precisă despre ceea ce

însemna învăţământul acestei retorici atât de preţuite.
După încheierea studiilor literare, adolescentul îl părăsea
pe gramatic pentru şcoala unui maestru specializat în
elocinţă, retorul (jO<pl(j't'JÎ�, p'JÎ'tcop) (25 ). Asemenea
maeştri trebuie să se fi întîlnit peste tot în l umea greacă,
în orice cetate demnă de acest nume: am văzut un mece
na procurând unul pentru efebii din Eretria6 : ei era mai

numeroşi, şi m ai bine cotaţi, în marile centre "univer
sitare", unde şcolile lor îi atrăgeau pe tinerii studioşi
străini. Se putea întâmpla, ca şi în cazul medicilor, ca un
student dornic de a se perfecţiona să treacă succesiv de la
un maestru la altul, dar principiul, atât de drag peda
gogiei antice, al unei legături personale între profesor şi

di scipoli, nu subzista mai puţin: grupul de codiscipoli ai
aceluiaşi maestru este adesea desemnat prin apelativele
poetice de cor, thiasos, frăţie (xop6�, etO:(jo�, eXYE:All,
6. D ITI. , Syll. 7 1 4.
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<ppu'tptu), care dau o coloratură aproape sacră un i tiiţi i

spirituale ce-i apropie (26).
Continutul acestui învătământ nu suferise transfor
mări profunde după Isokrat�s; el continuase p ur şi sim
plu să se dezvolte unnându-şi propria linie, în sensul
unei tehnicităţi din ce în ce mai precise. Acest lucru
ap are clar în primul dintre cele trei elemente pe care acest
învăţământ le presupune: teoria, studiul modelelor,
exerciţiile aplicative.
Isokrates, să ne amintim, ar fi vrut să reducă la mini
mum initierea teoretică; lectia sa, în acest punct, n-a fost
urmată. Încă Aristotel a intr� dus, în Retorica, distinctii si
definiţii noi. S -ar fi putut crede că importanta sa sinteză,
bazată pe o anchetă sistematică, ce grupa toate tratatele
anterior p ublicate, LUVU')'CO')'Tt 'tf.xvrov7 , ar fi stabilizat
tehnic a de învăţământ. N-a fost deloc aşa: din generaţie
în generaţie, pedagogia s-a complicat tot mai mult, pen
tru a sfârşi în acele tratate de o prolixitate pedantă şi
obositoare, pe care le răsfoim cu uimire în colecţiile de

Rhetores Graeci.
După 1 8 8 5 , dată la care retorica a dispărut din pro

gramele învăţământului nostru secundar, am uitat atât de
mult ce putea fi această codificare a procedeelor ora
torice, încât cu greu ne putem imagina până la ce p unct
spiritul de analiză, drag geni"ului grec, şi-a extins cuceri
riIe în acest domeniu (27). Intr-un an ume sens, această
uitare este incomodă: în absenta cunoasterii unei disci
pline atât de familiare tuturor anticilor, iiteratura clasică
ne devine mai puţin accesibilă; multe lucruri, ce se
explică prin acest arriere-plan scola.stic, ne scap ă sau ne
miră la autorii greci sau latini.
Încă învăţământul gramatic ului ne- a făcut să
întrezărim o înclinaţie aproape maladivă spre sistemati
zare, spre reglementare; ea îşi dă frâu liber în acest
domeniu privilegiat al elocinţei. Iniţierea în retorică
începe cu clasificări şi definiţii; tânărul trebuia mai întâi
să asimileze un întreg vocabular tehnic şi să descopere
ramificaţiile neaşteptate ale analizei. Studiul retoricii
cuprindea cinci p ărţi: invenţia, dispoziţia, elocuţia,
mnemotehnica şi acţiunea. Invenţia furniza un ingenios
repertoriu de mijloace de a descoperi idei; este celebra

7 ARIST.. Fr. 1 36-141
31 1

(Rose).

teorie a "locurilor" comune ('C6nol): l ocuri intrinseci,
locuri extrinseci etc. Teori a înainta foarte departe în
detalii, oferind scheme de chestionare, valabile atât pen
tru orice specie de problemă dată, cât şi pentru o specie
sau alta de discurs, pentru o manieră sau alta de a aborda
subiectul.
Pentru a da cititorului o idee, cel puţin parţială,
despre rafinamentul la care putea ajunge retorica, voi
alege ca exemplu c azul elogiul ui (E:î'Kro�LOV): ştim deja
că acesta figura în programa exerciţiilor preparatorii
(1tpoyu�vCx(j�a'Ca) ; odată cu el începea, dup ă cum am
presupus, domeniul propriu pe care retorul îl apăra
împotriva Îl1călc ărilor din p artea gramaticului. Elogiul
constituia, dup ă c um de asemenea am văzut, proba lite
rară tip a concurs urilor efebice de la Athena, sub
hnperiu. Dar elogiul este mult mai mult decât un
exercitiu scolar (înc ă o dată, nu există delim itare netă
între ş� oaiă şi viaţă) ; nu numai că intră ca p arte esenţială
(însoţit de "consolare") în planul discurs ului funebru,
gen ale cărui diverse specii cunosc o trecere atât de mare,
ci constituie în sine un tip de discurs literar adesea culti
vat. Într-un mare număr de concursuri p ublice, şi printre
cele mai celebre (Panathenee, Pythice, Isthmice), progra
mul prevede competiţii de elogiu, fie în proză, fie în ver
suri; ele apar oficial în secolul 1 a. ehr. şi voga lor nu va
înceta să crească în timpul hnperiului (28).
Să luăm deci ca exemplu elogiul unui personaj deter
minat, viu sau mort, real sau mitic; teoria ne invită să
prevedem o serie-tip de treizeci şi şase de dezvoltări sta
bilite, repartizate după diviziunile şi sub diviziunile
următorului tablou 8 :

1. Bun urile exterioare :

a) a celebra nobila naştere a eroul ui (E:\yyE:vEia);
b) mediul său:
1. cetatea sa natală,
2. p oporul său,
3. valo area excelentă a regimului său politic,
4. rudele şi famili a sa;
c) avantajele sale personale:
1. educaţia primită,
2. prietenii săi,

8.Rhet.Gr. II, 1 09 sq. (THEON) .
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gloria pe care a dobândit-o,
funcţiile publice pe care le- a deţinut ,
bogăţia sa,
numărul sau frumuseţea copiilor săi,
moartea sa fericită (E:Ueavacrla).
II. Bunurile corp ului:
1. sănătatea,
2. vigoarea,
3. frumuseţea,
4. acuitatea sensibilităţii (E:Ualcr9'rtma).

3.
4.
5.
6.
7.

III. Bunurile sufletului:

a) sentimentele virtuoase:
1 . înţelepciunea,
2. cumpătarea,
3 . curajul,
4. dreptatea,
5. pietatea,
6. nobleţea,
7. grandoarea;
b) acţiunile care decurg din ele:
A) din p unct de vedere al obiectului lor:
1 . actiuni altruiste, dezinteresate,
2. în � ederea binelui, şi nu a utilului sau plăcutului,
3 . în interes public,
4. îndeplinite în ciu da riscurilor şi pericolelor;
B) din punct de vedere al circumstanţelor:
1 . oportunitatea,
2. fapte de seamă îndeplinite pentru prima oară,
3. numai de el,
4. dac ă eroul a făcut mai mult decât ceilalţi,
5. dacă n- a avut decât puţini colaboratori,
6. dacă a acţionat mai presus de vârsta sa,
7. fără nici o speranţă,
8. nu fără greutate,
9. prompt şi bine.
Acestor dezvoltări fundamentale li se mai pot adăuga
şi alte consideraţii, legate de buna părere pe care oameni
importanţi au avut-o despre erou, ipoteze despre actele
încă şi mai strălucite pe care le-ar fi îndeplinit dacă
moartea nu l-ar fi întrerupt, remarci ingenioase pornind
de la numele său (apropo de personaje "bine numite" ,
Demosthenes, "Forţa poporului", 'tOU b1ÎJ.l0U a9E:VO�) ,
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omonimia care-l apropie de alte figuri celebre, supranu
mele pe care l-a putut primi (Perikles, Olympianul) etc.
Ne putem imagina ce sprijin însemna pentru orator să
posede asemenea scheme; dar ne p utem imagina şi câtă
trudă cerea din partea maestrului şi a discipolului intro
ducerea într-o astfel de retea de scheme-cadru. Cu atât
mai mult cu cât invenţia, deşi era p artea cea mai detali
ată a învătământului oratoric, nu lăsa în umbră celelalte
p atru secţiuni. Dispoziţia arăta cum se face un p lan, dis
cursul-tip trebuind să conţină şase părţi:
1. exordi u,
2. naraţie,
3. diviziune,
4. argumentaţie,
5. digresiune,
6. peroraţie,
fiecare dintre ele făcând obiectul unor precepte cores
punzătoare . Elocuţia oferea sfaturi asupra stilului: să fie
corect, strălucitor ( datorită folosirii figurilor, figuri de
gândire, figuri de limbaj), ritmat (aici interveneau fi
gurile gorgiene şi teoria, atât de subtil elaborată, a
c1ausulelor ritmice), în fine, adaptat subiectului (de unde,
distingerea a trei genuri: umil, temperat şi sublim). Unna
mnemotehnica, bazată cel mai adesea pe o metodă de
asocieri de imagini vizuale; ea juca un rol important în
practică, deşi în teorie summum-ul artei oratorice l - a
reprezentat improvizaţial}. Dar improvizaţia, fie literară,
fie muzicală, are nevoie totdeauna de sprijinul unei
memorii bine fonnate (n-o cunoaştem şi noi djn practi
carea tehnicii hot a muzicii noastre de j azz?). In sfârşit,
venea acţiunea, arta de a te prezenta, de a-ţi regla debitul
verbal şi vocea, arta mai ales de a dubla cuvântul cu va
loarea expresivă a gestului . Grecii, să nu uităm, erau
mediteraneeni şi mimica, vehementă chi ar, nu le
repugna. D ar, şi aici, ceea ce frapează un modern este
minuţia sfaturilor de care retorii făceau risipă; ei codifi
caseră gestul, ca şi celelalte elemente ale artei, până
acolo încât "j ocul mâinilor" (XE1.povoJlia) (29) devenise
un adevărat limbaj simbolic, pentru c are nu putem găsi
un echivalent decât în convenţiile plasticii indiene:
"Admiraţia se exprimă îndreptând uşor mâna spre cer şi
�. PHILOSTR. , V S . , 1 . , 25, 5 3 7.
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strângând degetele unul dup ă altul, mcep ând cu deget u l
mic, apoi, printr-o mişcare inversă, m ân a este în acela�i
timp dechisă şi îndreptată în sens contrar "10.
Pericolul, si scoala hellenistică n-a izbutit să-I ev ite,
era acela că p � s �siunea unei tehnici duse atât de departe
prea inspira o încredere absolută în eficacitatea sa; dis
punând de un astfel de arsenal de reguli, de fonnule şi
reţete, în care se aflau catalogate toate aspectele posibile
ale oricărui discurs ce se putea concepe, retorul se p utea
crede, şi uneori se şi credea, dotat c u o metodă sigură,
funcţionând fără greş, penniţându-i să introducă orice
elev, indiferent cine ar fi fost, în secretele marii arte.
Desigur, iniţierea în teorie îşi găsea în principiu con
traponderea în studiul modelelor, oferite debutanţilor
spre admiraţie şi imitaţie. Ca şi Isokrates, ca şi - înaintea
lui - primii sofişti, profesorii de elocinţă obişnuiesc să-şi
pună elevii să lucreze pe propriile lor producţii, mai ales
când, ca marii oratori din epoca imperială, ei nu sunt
numai profesori, ci şi conferenţiari aplaudaţi. Tradiţia
clasică tinde totuşi, şi în acest domeniu, să impună o
alegere de modele-tip, de capodopere selecţionate de
admiraţia unanimă; învăţământul elocinţei dispunea, c a
şi cel a l poeţilor, d e un ca n o n , d e o listă fixă d e oratori,
cea a celor Zece Oratori Attici (30), a cărei influentă
asupra tradiţiei manuscrise n-a fost mai puţin tirani � ă
decât cea a Tragicilor. Se pare că studiul literar al acestor
mari discursuri, şi p o ate şi cel al istoricilor, care puteau
oferi de asemenea remarcabile modele de artă oratorică,
n � a fost lăsat pe se�a gramaticilor, sau cel puţin nu
numai pe seama lor. Intr-adevăr, retorul era cel la care "se
citeau" oratorii şi istoricii; comentariul, pe care profe
11
sorul îl încredinta
' de obicei unui sub-m aestru , se orien
ta fără îndoială mai puţin spre critica literară şi erudiţie
decât spre studiul procedeelor oratorice, spre punerea în
ap licare a preceptelor tehnicii.
Fiecare scoală,
fiecare maestru se atasa de unul sau
'
altul dintre clasicii care-i păreau să inc 3rn eze în mod
deosebit idealul său de elocintă; unul făcea din
Demosthenes modelul său preferat : altul p unea accentul
pe eleganţa şi sobrietatea unui Lysias etc.
Trebuie, din păcate, să subliniem faptul că acest
. ..

10. QU INT., XI, 3. 1 0 0 .
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studiu n - a fost întotdeauna condus astfel încât să aducă
folosul cel mai mare: se ştie că, începân d cu Dionysios
din Halikamas, un curent tot mai pronunţat a condus şco
lile de retoric ă pe calea unei imitaţii din ce în ce mai
constiente si mai stăruitoare a marilor scriitori attici ai
vâr�tei de aur. D ar dacă încercăm să precizăm ce au
numit "atticism" oratorii din epoca imperială, maeştrii
din ceea ce numim a doua sofistică (3 1 ) , ne dăm seama,
cu o surpriză amestecată cu oarecare deziluzie, că e
vorba de un fenomen mai degrabă gramatical decât lite
rar. Este vorba mai puţin de efortul de a redescoperi
calităţile de stil şi gustul marilor scriitori ai Athenei ,
decât de o modă ce viza restaurarea vocabularului, mor
fologiei şi sintaxei dialectu l u i clasic în "puritatea" sa din
trecut, elimin ând din limba literară tot ce era inovatie a
limbii greceşti vorbite în epoca hellenistică. Problema
era de a nu folosi decât cuvinte s au forme utilizate de cla
sici 12 , de a fi gata să citezi în legătură cu fiecare dintre ei
un nume de autor demn de recomandat pentru a-i j ustifi
ca folosirea 1 3 . Modă destul de ridicolă, pe care încă
Loukianos se amuza s-o persifleze: "Alege vreo cinci
sprezece c uvinte attice, do uăzeci sau m ai multe;
exersează-te des în pronunţarea lor, pentru a le avea
oricând la dispoziţie; să ai tot timpu l în vârful limbii
aceste forme rare, pentru a-ţi presăra cu ele discursurile,
precum ai face-o cu un condiment. . . Fă-ţi o culegere de
tenneni străini să-i ai la îndemână, şi pe care n u-i găseşti
decât la autorii vechi, şi azvârle-i în orice oc azie asupra
celor ce conversează cu tine" 1 4. Obi snuiti
cum suntem,
'
din studiul lingvisticii, să considerăm lim bile ca fiinţe vii
în perpetuă evoluţie, acest efort de a te întoarce în timp,
de a proiecta limbaj ul artistic în afara vieţii, ni se pare
condamnat la abs urditate; trebuie să observăm, totusi, că
.
el se leag ă foarte fi resc de i dealu l clasic al unei
perfecţi uni definite odată pentru totdeauna ne varietur,
pe care poţi încerca să-I redescoperi, nu şi să-I depăşeşti.
După teorie şi imitaţie venea cel de-al treilea aspect al
studi ului elocinţei, exerciţiile aplic ati ve. Preluând munca
începută de gramatic, retorul continua să-şi facă elevul să
parcurgă seria completă şi gradată a "exerciţi ilor prepara1 2. [ARSTD. J . Rhet. Il. 6. - 1 3 . PHILOSTR., VS. ,II, 8, 578. 1 4 . LUC" Rh. Pr. 1 6 : ef. 20: Lex. 1 6.
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torii" (npoYUjlVacrj.LCl'tCX), fiecare dintre ele făcând obiec
tul acelţiaşi reglementări minuţios codificate. Am verifi
cat-o mai sus pentru elogiu (căruia i se alătură, cu ace
leasi scheme, contrariul său, blamul); unnau, în ordine,
comp araţia (exemplu: a-i pune în p aralel pe Ahile şi
Hector1 5 ), ethopeea (exemplu: j alea Niobei în faţa
cadavrelor copiilor ei 1 6). descrierea (exemplu: A.kropola
din Alexandria17 ), teza, discuţie de interes general
(exemplul c l asic 1 8 este cel al faimo asei întrebări :
" Trebuie să se căsătorească?", ale cărei variante retorice,
m ainte de a alimenta verva lui Rabelais, vor servi l a
îmbogăţire a tratatelor despre Virginitate compuse de
Părinţii B isericii), propunerea de lege (a susţine sau,
dimpotrivă, a ataca un text de lege, de exemplu: .,Este
interzisă uciderea unui bărbat adulter prins în flagrant
delict" 19 ).
Ultimele dintre aceste exerciţii preparatorii se apropi
au dej a foarte mult de veritabile discursuri deliberative
sau j u dici are; discipolul aborda în sfârşit compoziţia
acestora, totdeauna sprijinindu-se pe o serie de sfaturi şi
reguli preci se, analizând diferitele aspecte, elemente,
varietăţi ale fi ecărui tip de Jiscurs. Ş i aici, nu pot decât
să semnalez cititorului incredibila complexitate a acestui
sistem de învăţământ; rmnânem stupefiaţi în faţa des 
făşurării de abstracţiuni care ar fi putut provoc a de exem
plu analiza "situaţiilor de cauze" (cr'tucrElS), unul dintre
elementele fundamentale ale pregătirii discursului ju di 
ciar. Acuzatul a ucis? Problema efect.ivă: este "situ atia de
'
cauză conjecturaIă". Acest homicid este o crimă'? Este
situaţia d� "definiţie" etc. În funcţie de şcoli, se dis
tingeau una, două, trei (este poziţia clasică), patru, pân ă
l a nouă situaţii de cauză20 . Genurile elocinţei de aparat
erau si ele obiect de studiu si codificare: retorul furniza
elevu i ui planuri-tip de epitalamuri , de di scursuri de
aniversare, discursuri funebre, discursuri de ambasadă,
de despărţire et.c . 2 1 .
Dar trăsătura cea m ai caracteristică a învăţământului
retoricii hellenistice este aceea c ă pierde treptat din
vedere grija de a preg ăti viitorul orator pentru viaţa reală,
1 5 . Rhef .Gr. Il, 43 , 7 (APHT.). - 1 6. Id. 45 , 2 0 . - 1 7 . ld. 47, 9. -1 8. Id. 5 0, 5 . - 1 9 . Id. 54, 4. - 20. QUINT. , III, 6. - 2 1 . Rhet.Gr. III,
33 1 sq. (MEN.). 33\}; 4 1 2; 4 1 8 : 423 : 430.
317

pentru discursurile pe care va aj unge să le compună cu
adevărat din motive serioase. Locul princip al în acest
învăţământ îl ocupă aceste discursuri fictive, pe care
eruditii nostri
continu ă să le numeasc ă declamationes,
'
cuv â�t ce a servit retorilor latini la traducerea termenului
tehnic de J.1EA.E:tat. Demn de remarcat este faptul că acest
tip de discurs de şcoală, care în mod deliberat întoarce
spatele vieţii, şi-a făcut apariţia în timpul lui Demetrios
din Phaleron 22 , guvernator al Athenei, din însărcinarea
lui Kassandros al Macedoniei, Între anii 3 1 8-3 1 7 si 307
(32), deci chiar în momentul în care pierderea libertăţii
politice priva elocinţa reală de orice semnificaţie pro
fundă; elocinţa de şcoală subzistă, dar, lipsită de scopul
care o încorona, devine un scop în sine şi se organizează
în consecintă.
Aceste , : exerciţii" (este sensul propriu al lui J.1EAE'tat)
cuprindeau două varietăţi principale: nu ştiu - într-atât
acest vocabular este astăzi uitat - dacă voi fi de prea
mare folos cititorului folosind tennenii tehnici de con
troverse şi suasorii. Mai întâi, "pledoariile fictive"
(U1t08ECJEU; btKaVtKat), în latină controversiae; erau, în
principiu, o ucenicie directă a elocinţei judiciare; e nor
mal să exersezi viitorul avocat în a compune pledoarii
fictive înainte de a-l trimite în fata unui tribunal în tr- un
proces real. Dar, în timp ce înv ăţământul sofiştilor din
secolul al V-lea (cum se poate vedea din Antiphon) se
străduia să se apropie cât mai mult posibil de condiţiile
reale ale vieţii j udiciare, retorii hellenistici propun elevi
lor lor procese nu numai fictive, ci făţiş fanteziste, cazuri
ciudate aplicând legi bizare, inventate pentru respectiva
circumstanţă: este vorba numai de tirani, piraţi, răpiri,
violuri. fii dezmosteniti în conditii neverosimile; aceste
teme d� controvers e n e amintesc intrigile romaneşti şi la
fel de ireale agreate de comedia nouă (sunt chiar creaţii
contemporane: Menandros era prietenul lui Demetrios
din Phaleron). Să dăm c âteva exemple? (33 ). Legea con
damnă la moarte străinul care îndrăzneşte să urce pe
zidurile de apărare ale cetăţii; în timpul unui asediu, un
străin a urc at pe ziduri şi prin bravura sa a contribuit la
respingerea atacului duşman; trebuie, confonn literei
legii, să-I condamni 23 ? S au: un fil osof a reuşit să
22 .

QUINT., II, 4, 4 1 .

- 23 . Rhet.Gr.

II, 1 40, 3 0 sy: (HERM . ) .
31 8

convingă tiranul să se sinucidă; el reclamă recompen sil
promisă de lege tiranicidului; are el dreptul24 ? Un lfll1�lr,
dezmostenit de tatăl său, a studiat medicina si-si vin dedi
tatăl d �venit nebun şi abandonat de medic ii � ăi. Tatăl ,
recunosc ător, îi redă drepturile de moştenire. Mai târziu,
tânărul medic refuză să-şi îngrijească mama vitregă,
devenită şi ea nebună; este dezmoştenit pentru a dou a
oară şi chemat în judecată25 . Totul se petrece ca şi când
pedagogia hellenistică, spre deosebire de a noastră, atât
de' preocupată să apropie şcoala de v iaţă, ar Întoarce
del iberat spatele realului. Aceste subiecte neverosimile
(oooţm), explica îngăduitor retorul Favorinus din Arelas
(secolul al II-lea p. Chr.), erau foarte potrivite pentru
stimularea imaginaţiei, pentru ascuţirea simţului dialec
tic, pentru obişnuirea cu cazurile dificile 26 .
Aceeasi orientare se observă în cea de a doua cate
gorie de �Â.E:tat, suasoriile (să notăm că, spre deosebire
de ceea ce vom constata în mediul latin, şcoala greacă le
prefera controverselor); ele nu mai ţin de genul judiciar,
ci de genul deliberativ (crUJl�oUÂEU8tKOV rEVO�). Dar,
departe de a se situa în cazuri reale, împrumutate din
viaţa contemporană, subiectele prop use sunt plasate în
cadrul unei ficţiuni istorice s au mitologice (care nu se
deosebeau între ele, gândirea antică neposedând catego
ria modernă - sau creştină - a istoricităţii, a tempo
ralităţii; ea se interesează de valoarea pitorească sau
patetică a anecdotei, nu de faptul că ar p utea fi reală,
trăită). Fiind vorba, de exemplu, de exersarea în genul
discursul ui de ambasadă (1tPEcr�E'\Ytt KO� Â.6ro� ). se
refăc ea, dup ă Homer, discursul trimişil or lui
Agamemnon la Ahile, din cântul IX al Iliadei 27 .
La fel, când e vorba de elocinţa politică: uneori Solon
era cel care lua cuvântul, pentru a cere revenirea la legile
sale, d upă ce Pisistrate obţinuse o gardă de corp 2 8 , alte
ori poporul atenian, care discuta dacă e cazul să i se tri
mită Întăriri lui Nikias în timpul expediţiei din Sicilia2 9 ,
sau Demosthenes, oferindu-se el însuşi ca victimă expia
torie dup ă dezastrul de la Cheroneia 3o . Dar, din toată
istoria greacă, războaiele medice erau cele care furnizau
24. ld. 15 3 , 1 8 sq. (ID.). - 25 . LU C.. Abd. -- 2 6 . GELL., XV II, 1 2
2 7 . ARSTD., LII, D. - 28 . PHILOSTR., v. s . I, 25 , 542 . _ . 29.
ARSTD., XXIX-XXX D. - 30 . PHlLOSTR., VS. 1, 22, 522; 25 , 542 .
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temele cele mai dezbătute: "Ai nevoie înainte de orice de
Marathon şi de Kynegeiros : fără asta, nimic nu merge!
Traversează cu pânzele întinse muntele Athos, treci cu
piciorul Hellespontul; soarele să se-ntunece de săgeţile
perşilor. . . vorbeşte-mi despre Salamina, despre
Artemision, despre Plateea! " . Loukianos este cel care-l
face să vorbească astfel pe al său Maestru de retorică3 1
si-l ridiculizează. Dar realitatea chiar merita asemenea
� arcasme; să-I ascultăm pe retorul Polemon (secolul al
II-lea p. Chr.) celebrând cu un lirism obscur legendarul
eroism al lui Kynegeiros, acel hoplit atenian care, în
bătălia de la Marathon, încercase să oprească un vas per
san cu mâna dreaptă3 2 , apoi, mâna dreaptă fiindu-i tăiată
(nu mai este Herodot aici cel care vorbeşte, ci legenda33 ),
cu stânga, în sfârşit, cu dinţii! "Primul, Kynegeiros a
angaj at o luptă navală, fără să părăsească ţărmul. ..
Fiecare dintre membrele s ale dă loc unei violente
b ătălii . . . 3 4 " . Ş i încă: ,,0, rege, spun perşii, am întâlnit
oameni de fier, cărora nu le pasă dacă le tai mâinile,
mâini drepte care preţuiesc c ât vase întregi!" 35 . Exista un
întreg repertoriu care, odată fixat, s-a transmis în şcoli,
din generaţie în generaţie, până la sfârşitul antichităţii.
Oricât de sumară ar fi această evocare, va fi suficien
tă pentru a da o idee despre complexitatea unei asemenea
ucenicii în retorică, neîncetat îngreuiată şi sporită de noi
precepte şi exigenţe. Nu ne mai m irăm că era nevoie de
mulţi ani pentru a o duce la capăt. In secolul al IV-lea p.
Chr. , vedem tineri studioşi veniţi din Kappadokia pentru
a-si
' desăvârsi formatia
' oratorică la Athena - este vorba
de Sf. B asi iios din Kaisareia şi de Sf. Gregorios din
Nazianz - prelungindu-şi şederea la şcoală, unul patru
ani, celălalt cinci sau poate şase ! (34). La drept vorbind,
studiul retoricii nu sfârşea niciodată; după cum am mai
spus, nu exista limită între şcoală şi viaţa literară. Un li
terat antic nu înceta niciod ată să compună declam aţii,
)..LEAE'tUt; trecerea de la exerciţiul şcolar la conferinţa
publică se făcea în mod insesizabil. Intr- adevăr, con
statăm că oratorii cei mai celebri ai sofisticii a doua n-au
roşit practicând aceste genuri şcolare, inclusiv pe acela,
încă cu totul elementar, al elogiului . Desigur, pentru a

-

3 1 . LUC., Rh. Pl". 1 8 . - 32 . HDT.,
34. POLEM. , 1, 5- 6 . - 3 5. Id., 1 5 .

V I , 1 1 4.

-

33 . TR.

P. , VIII, 9.
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face dovada acuităţii spiritului lor, alegeau suhiectele
cele m ai neaşteptate: Loukianos a scris un elogiu ( \ I
muştei 36 , Dion pe cel al p ap agaluluP7 , Favorinus pe cel
al fehrei care revine la p atru zile 3 8 (3 5 ) . D ar, în afară de
compoziţia acestor opere literare, se poate spune că un
literat hellenistic nu Înceta niciodată, ca un elev. să fac ă
exercitii de declamatie, ca să-si facă mâna, să se mentină
în fo rmă; se declam � şi iar se declama, până la bătrân �ţe,
până în monnânt. Philostratos ne povesteşte cu cea mai
mare seriozitate cum marele sofist Polemon, pe p atul de
moarte, ceruse să fie dus la mormânt înainte de a-şi da
ultima suflare; după închiderea mormântului, când dej a
apropiaţii săi plângeau, l-au auzit strigând cu o voce pu
tern ică: "D aţi-mi un corp şi voi continua să declam !,' 39 .
Ne este greu să înţelegem un astfel de zel: pentru noi,
modemii, retorica este sinonimă cu artificiul, lipsa de
s l11 ceritate, decadenţa. Poate pentru că pur şi simplu n-o
mai c unoaştem şi pentru că am redevenit barbari. D a,
bmeînŢeles, retorica constitui a un sistem de legi
conven ţionale; dar, odată admise şi asimilate aceste legi.
ti heI1atea artistului se putea m anifesta în interiorul sis
temului: perfect stăpân pe procedeele sale, retorul se
putea servi de ele pentru a-şi exprima sentimentele şi
i deil e personale, fără ca sinc eritatea sa să ai bă de suferit.
Dep arte de a obstacula ori ginalitatea sau talentul, con
strângerile fonna1e ofereau, dimpotrivă, ocazi a celor mai
subtile �i mai rafin ate efecte. Trebuie să comparăm reto
ri ca c u alte sisteme de convenţii pe care, în alte perioade
cl asice, le-au cunoscut alte arte; să ne gândim la legil e
perspectivei în pictură, la cele ale annoniei în muzica
noastră. de la B ach sau Ram eau până la Wagner, şi chiar
la cele ale versificaţi ei : până la simbolism, poeţii francezi
au ac ceptat să se sup ună unor reguli tot atât de arbitrare
�i tot atât de stricte ca şi cele ale retoricii şi nu par să fi
avut de suferit de pe urma lor.
Dincolo de orice judecată de valoare intrinsecă, tre
buie pe de altă p arte să recunoaştem că un astfel de sis
tem, inculcat tuturor prin educ aţie, temeinic instalat în
inima unei tradiţii ce se prel ungea, din generaţie în
generatie, de- a lungul secolelor, constituia o măsură
36 LUC., Musc. - 37. PHILOSTR . , V S. 1,
XVII, 12. - 3 9. PHILOSTR., V S. 1, 25, 544.
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comună, un numitor comun al tuturor spiritelor, unind,
într-o complicitate şi o înţelegere mutuală, scriitori şi
public, clasici şi "modemi". Umanitatea de azi, pervertită
de anarhia romantică, regretă şi deplânge această mono
tonie pe care o c apătă producţia literară antică. Ş i totuşi,
dacă ne gândim la dezordinea prezentă, la absenţa dintre
noi a unei doctrine comune (ce spun? unitatea limbajului
însuşi este uneori pusă în diSCUţie), cum să nu priveşti
din când în când cu nostalgie spre clasicism şi spre fru
moasa unitate a culturii sale?
Nu uit, desigur, reproşurile pe care le putem aduce,
totuşi, retoricii; ca orice cultură cu finalitate pur estetică,
ea poate fi acuzată de vanitate esenţială, de fonnalism şi
frivolitate. D ar aceste critici la adresa ei au fost deja for
mulate, în interiorul traditiei
antice însăsi, de către
'
vechea sa rivală, filosofia
.

Cap itolul XI

ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUP E RIO R :
3. F I LOSOFIA

Convertirea la fi losofie

Cultura filosofică nu se adresează decât unei minorităti,
unei elite spirituale, care, pentru a o prefera, consimte să
facă efortul necesar. Ea presupune de fapt o ruptură cu
cultura comună, căreia abia i-am definit orientarea lite
rară, oratorică şi estetică. Ea presupune Încă şi mai mult:
filosofia hellenistică nu este doar un tip determinat de
formaţie intelectuală, ci şi un ideal de viaţă, pretinzând să
in -fonneze omul în întregime; a deveni filosof Înseamnă
a adopta un mod de viaţă nou, mai exigent din punct de
vedere moral, implicând un anume efort de ascetism,
care se traduce vizibil în comportament, alimentaţie şi
îmbrăcăminte : recunoşti filosoful după mantia sa scurtă,
grosolană şi Întunecată la culoare, 'tpi0cu vI . La cinici,
această voinţă de ruptură este împinsă până la paradox şi
scandal: hirsuti, zdrentărosi si murdari, ei trăiesc din
pomană, ca ce�şetorii, şi afect�ază că s-ar ana la margi
nea societătii cultivate (37). Dar nu este vorba aici decât
de atingere� unei limite; la toţi, filosofia implică Într-ade
văr un ideal de viaţă (38) în opoziţie cu cultura comună
şi presupune o vocaţie profundă, aş zice chiar o conver
tire.
Cuvântul nu este prea tare: anticilor le plăcea să
transmită anecdota caracteristică despre tânărul
Polemon, năvă1ind beat, cu cununa pe cap, după ce ieşise
1. D. CHR., XXXI I , 22.
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de la o orgie, în sala de curs a filosofului Xenokrates;
acesta tocmai vorbea despre temperanţă, iar tonul cuvân
tării sale a fost atât de convingător, atât de emoţionant,
încât Polemon renuntă la viata de desfrâu, se îndră
gosteşte de filosofie şi' merită mai târziu să devină succe
sorul maestrului său la direcţia Academiei 2 . Hipparchia,
tânără, nobilă, bogată, frumoasă, a p ărăsit totul pentru a
rămâne legată de învăţământul lui Krates 3 ; căci femeile,
pe care retorica nu le atrage sau nici nu le admite, nu sunt
străine de filosofie: asemenea vocaţii, deşi nu prea
comune, nu sunt o excepţie (39). Adesea, în această
"convertire" la filosofie, a cărei analogie formală cu
concepţia noastră modernă despre convertirea religioasă
(40) este izbitoare, ruptura cu forma oratorică a culturii
apare net subliniată; exemplul clasic este cel al lui Dion
din Prousa: sofist de renume, avea în jur de cincizeci şi
cinci de ani când Domitianus l-a trimis în exil, în 85; în
mijlocul încercărilor mizeriei, el a simţit o profundă
transfonnare morală, a renuntat la v anitătile sofisticii si. a
adoptat viaţa austeră şi militantă a filosofului ... (4 1 ) .
De unde, rolul jucat, în învăţământul maeştrilor
filosofi, de "discursul exhortativ" (AoyoC; 1tpO'tPE1t'tU(OC;),
lecţie inaugurală care încearcă să recruteze discipoli, să
atragă tineretul spre viaţa filosofică. Ari stotel era cre
atorul genului; al său Protreptikos4, adresat principelui
cipriot Themison, a fost adesea imitat, începând cu epi
cureii 5 si sfârsind cu Cicero, al cărui Hortensills a dat
ocazia primei ' convertiri a tânărului retor african care
avea să devină sfântul Augustinus6.
Învăţământul fi losofic

Exista într;.- adevăr un învăţământ, regulat organizat, al
filosofiei. Il putem întâlni sub trei fonne principale. Era,
în primul rând, acela - oarecum oficial - predat în interi
orul unor şcoli propriu-zise, ale fiecărei secte, organizate
sub formă de confrerii, fondate de un maestru al cărui
învăţământ se perpetua din generaţie în generaţie sub
conducerea unui şef de şcoală (crxoAlâpXllC;), investit de
2 . D. L., IV, 1 6. - 3. ID., VI, 96. - 4. ARIST., Fr. 50-61 (ROSE);
p. Oxy. 666. ·- 5 . P. Here. 2X. 7 1 - 8 0 . -- 6. AUG. , Conf. III, 4 (7).
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regulă de către predecesorul său: aşa cum Platon Î�i ale
sese nepotul, pe Speusippos, acesta îl al esese pe
Xenokrates, Xenokrates pe Polemon, căruia-i succede
Krates etc. Aristotel, de asemenea, transmite directia
Lyceului lui Theophrastos, preferându-l lui Aristoxen�s,
spre marea nemulţumire a acestuia din unnă. Putem
reconstitui, aproape fără lacună, succesiunea (8tu8OXit) a
patru mari şcoli de-a lungul întregii perioade hellenistice
şi chiar până la sfârşitul antichităţii (42). Sediul tuturor
acestor şcoli se află în principiu la Athena, dar pot avea
filiale în afara ei.
În al doilea rând, întâlnim maeştri izolaţi, predând pe
cont propriu în cetăţile în care sunt stabiliţi; astfel,
Epiktetos, alungat şi el din Roma de către Domitianus, se
instalează la Nikopolis în Epir, deschide acolo o şcoală şi
nu întârzie să atragă şi să reţină discipoli (43 ). Imitând
Athena, alte cetăti obtin, la rândul lor, stabilizarea aces
tui învătământ: am vă�ut-o la Alexandria, o vom consta
ta şi la C onstantinopol, dacă nu şi la Roma; dar asta se
petrece la sfârşitul secolului al III - lea sau în secolul al
IV-lea p. Chr.
În sfârsit, există filosofi rătăcitori, conferentiari
populari sa� mai bine zis predicatori, care, în aer liber, în
vreun colţ de piaţă publică sau la vreo răscruce, se
adresează auditoriului pe care întâmplarea şi curiozitatea
îl adună în faţa lor, îl interpelează, improvizează un dia
log familiar cu el (de aici se va naşte faimosul gen al dia
tribei) (44); cinicii îşi fac din asta o specialitate, dar chiar
şi stoicii, cochetând cu cinismul, îi imită la rândul lor. Nu
menţionez acest al treilea aspect decât cu titlu infonnativ,
căci nu poate fi vorba de a considera aceşti predicatori,
în general dispreţuiţi, rău văzuţi şi adesea în conflict cu
poliţia, profesori de învăţământ superior. Ei au putut con
tribui la naşterea unor vocaţii, dar n-au asigurat niciodată
un învăţământ regulat şi complet al filosofiei.
Acest învăţământ prezintă mai multe aspecte de o
tehnicitate progresiv ă. El presupune, la început, un elev
care si -a încheiat fonnatia secundară. Nu toate scolile
sunt ia fel de exigente in această privinţă: epicu�eii şi
scepticii afectează dezinteresul faţă de acest punct. Cele
care, dimpotrivă, menţin cu fidelitate necesitatea unei
propedeutici cu bază matematică, se văd obligate, în faţa
dec1inului studiilor ştiinţifice, să asigure chiar ele această
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iniţiere, deşi străină în sine de programul propriu filoso
fului; va fi cazul, după cum am mai spus, al neoplatoni
cienilor, la sfârstiul antichităti i.
Studiul pr�priu-zis al 'filosofiei începe printr-o
initiere destul de elementară. Indiferent de scoala aleasă,
în;eputul constă în dobândirea câtorva noţiuni generale
de istorie a filosofiei: studentul grec, ca şi ai noştri, azi,
învaţă că gândirea şi-a început cariera în Ionia, odată cu
marii "fizicieni", că "principiul lucrurilor·' era apa pentru
Thales, indefinitul pentru Anaximandros, aerul pentru
Anaximenes, iar pentru Heraclit focul7. Ş i, la fel ca tine
rii nostri, nu stiau mult mai mult: aceste elemente le erau
trans� ise prht intermediul un or manuale fără originali
tate, copiate la nesfârşit unele după altele; erudiţia mo
dernă se dedică reconstituirii istoriei acestei traditii do
xografice, care, începută odată cu Theophrastos, sfârşise
cu culegerile lui Arios Didymos şi ale lui Aetios, ' ale
căror rămăşiţe le regăsim la Plutarch, Stobaios şi în
Istoria filosofică transmisă sub numele lui Galenos (45).
Urma un curs, încă exoteric, despre doctrina proprie
a şcolii; datorită, de exemplu, lui Apuleius8 şi Albinos9 ,
ne putem face o idee despre maniera în care scolarchul
Gaios îşi iniţia discipolii în platonism la Athena, prin 1 40
p. ehr. Studiosul Apuleius a redactat şi cursul de
filosofie peripatetică pe care-l audiase în paralep o , lucru
care nu trebuie să ne mire; nu este necesar, pentru a-l
explica, să invocăm tendinţa generală spre eclectism, ce
caracterizează epocile hellenistică şi romană. Nu este
vorba decât tot de o iniţiere elementară, ce nu implică o
adeziune profundă, nici convertirea cu orice preţ la
filosofie; a căpăta câteva cunoştinţe despre ansamblul
doctrinelor filosofice însemna o simplă completare a cul
turii generale: cum o putem constata în cazul lui Galenos
(20), părea normal să se ia contact succesiv, în acest fel,
cu patru mari tradiţii ale filosofiei hellenistice.
Adevăratul învăţământ al şcolii nu începea decât
după aceasta. El prezenta, de asemenea, un dublu aspect:
în primul rând, comentarea clasicilor şcolii, şi mai presus
de orice operele marelui înaintaş, ale fondatorului,
Platon, Aristotel, Epicur, Zenon sau, mai adesea,
7 , PLUT., Placit, 1 , 5 2 1 D sq. ; STOB ., 1 , r o ,
9. ALBIN. , lsag , ; Ep it, 1 0. APUL., Mltl!d.

-- 8. APUL., Plat. --

-
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Chrysippos (la stoici). După cum retorul explica oratorii
înscrişi în canon, la filosofi "se citeau", adică se explicau
şi se comentau textele clasice (46); uneori înclinaţia, atât
de caracteristică, a spiritului hellenistic spre erudiţie îşi
dădea aici frâu liber şi filosofia era pe punctul de a
deveni şi ea filologie, pentru a relua cuvintele lui
Seneca1 I .
Dar învăţământul avea u n al doilea aspect, mai per
sonal şi mai viu: profesorul vorbea şi direct, în numele
său, comunicând discipolilor fructul propriei sale gândiri
şi înţelepciuni (47). Lecţiile sale puteau varia din punct
de vedere al caracterului sau destinatiei lor: ele erau une
ori cursuri larg deschise, întrucât şi filosofii "dec1amau",
ţineau, ca şi retorii, conferinţe pentru marele public; alte
ori erau conferinţe închise. Dacă e să le judecăm după
operele literare care par s ă reflecte un astfel de
învăţământ 12 , nu trebuie să ne imaginăm un curs conti
nuu, construind, piesă cu piesă, solidul sistem al unei
Lebens- und Weltanschauung în maniera unui profesor
hegelian din vechea Gennanie. Era vorba de discuţii mai
libere, de un ton familiar, care profitau de ocazia unui
text abia comentat, a unui incident din viata cotidiană, a
unei probleme ridicate în trecere, pentru a urca la
consideraţii doctrinale. În fine, sau poate în primul rând,
existau conversaţii personale, între maestru şi discipol,
între patru ochi sau în prezenţa unui al treilea însoţitor şi
prieten: am subliniat adesea caracterul personal al
educatiei antice; el se manifestă aici cu o deosebită cla
'
ritate. Se cerea filosofului să fie nu numai un profesor, ci
şi - mai ales - un maestru, o călăuză spirituală, un ade
vărat spi ritus rector; esenţialul învăţământului său nu era
oferit de la înăltimea
catedrei, ci în sânul vietii comune
'
care-l unea cu discipolii săi: mai mult decât cuvântul
avea importanţă exemplul 1 3 dat de el, spectacolul edifi
cator al înţelepciunii şi virtuţilor sale. De aici, ataşamen
tul' adesea pasionat, care leagă elevul de maestru şi
căruia acesta îi răspunde printr-o afecţiune tandră; medi
ile filosofice sunt cele în care a supravieţuit cel mai bine
marea tradiţie arhaică a eros-ului educator, sursă de vir
tute.
I l . SEN., Ep . 1 0 8 , 23-24. -" 12. EPICT. , PLOT., HERM. lR. 1 3 . POLL., IV, 40 .
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În principiu, învăţământul complet al unui filosof tre
buia să trateze despre trei secţiuni : logică, fizică, etică; o
teorie a cunoa.�terii, o doctrină despre univers, o morală.
Acest plan de învăţământ, introdus, se pare, de
Xenokrates şi de primii elevi ai lui Platon 14 , era acceptat
fără discuţie de toate şcolile. Dar ele nu s-au grăbit Întot
deauna să acopere toate aceste diviziuni. Cu cât se înain
tează în perioada hellenistică şi în cea romană, cu atât
preocupările morale trec pe primul plan, devenind obiec
tul esenţial, dacă nu exclusiv, al speculaţiei, al activităţii,
al vieţii filosofice. Filosoful aspiră spre definirea,
cucerirea, posedarea şi transmitrea unei Inţelepciuni per
sonale; un anume recul al spiritului de speculaţie dezin
teresată corespunde intensificării, adâncirii neliniştii şi
constiintei morale. Problema fundamentală este acum nu
atât ' cea' a Adevărului, cât cea a Înţelepciunii (adevărul
doctrinei nu mai reprezintă decât un mijloc, evident
necesar, şi nu scopul fundamental al efortului gândirii);
filosofii hellenistici sunt în căutarea Scopului pe care-l
presupune sau îl reclamă natura umană, Binele Suprem,
care, atins, încununează aspiraţiile acestei naturi şi asig
ură omului Fericirea. Tot restul se estompează în faţa
acestei preocupări fundamentale sau se ordonează în
raport cu ea.
Dar acest scop, acest bine, această fericire În :-,camnă
Persoan a umană, considerată în singularitatea sa: ea este
cea care-i interesează; mai mult decât Platon, care - am
văzut - se repliază în final în Cetatea sa Interioară,
filosofii hellenistici evoluează într-o perspectivă strict
personalistă. Fără îndoială, ei nu se dezintereseazQ de
problemele politice şi sociale. Îi regăsim în calitat e de
consilieri pe lângă suverani sau şefi politici, dar chiar şi
această activitate a îmbrăcat un caracter personal: se di
sertează acum mai puţin Despre R � ublică decât Despre
Puterea regală (1tEpt �acrlA.Elac; l ) (48 ). Dar filosofii
călăuzesc multe alte constiinte,
. , nu numai constiinta
.
,
regilor lor.
O ultimă trăsătură: nu există o filosofie hellenistică,
ci secte rivale, care- şi dispută aprig terenul. Nici o doc
trină nu se poate propaga fără să fie ap ărată de un puterA

P. Oxy, 1 6 1 1 , 38 sq. ru!. ) : R F
D. CHR., I-IV; LXII: SYN., Regn. l O S3 sq.

1 4 . SEXT., M., VII, 1 6. - l S .
I lJ 3 S , 2 1 S , 29:
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nic tir de baraj dialectic, pentru a respinge pretenţiile
doctrinelor opuse şi a riposta la atacurile lor. Acest lucru
a fost adesea semnalat de istoricii filosofiei: polemica
joacă un rol considerabil, uneori excesiv, în producţia li
terară a diferitelor şcoli. Această atmosferă contestatară,
eristică, gâ1c evitoare, tensionată, ce caracterizează atât
de mult climatul filosofiei hellenistice, a contribuit nu
puţin la discreditarea, în ochii multora, a afirmaţiilor
sale; nu avem decât să-I recitim pe Loukianos 16 , pentru a
vedea în ce măsură prestigiul filosofiei a avut de suferit
din cauza dezolantului spectacol al acestor pretenţii
rivale, al acestor pasionate respingeri reciproce.
Rivalitate Între fi losofi şi retori

Căci, să nu uităm, filosofii nu aveau de purtat dispute
doar între ei; trebuia, pe de altă parte, să facă front
comun împotriva rivalilor comuni, retorii. Ar ÎIlsenma să
ne facem o idee falsă despre cultura heIlenistică şi despre
ÎIlvăţământul ei superior, dacă ne-am imagina o divizare
paşnică între două forme paralele, tineretul împărţin
du-se între retorică si filosofie, asa cum tineretul nostru,
după bacalaureat, optează pentru iitere sau pentru ştiinţe;
este vorba de două culturi rivale, care-şi dispută cu
încrâncenare dreptul la existenţă.
De-a lungul întregii epoci hellenistice şi a celei
romane, se perpetuează disputa, aşa cum fusese
declansată de marii fondatori ai traditiei, Platon si
Isokrates (49). Ea renaşte tot mai virulen't, după fiec aie
perioadă de acalmie Ca se vedea polemicile epicureice
împotriva lui Nausiphanes, un unnaş al vechiului con
fuzionism al micilor socratici, a se vedea protestele
filosofilor din secolul al II-lea, Kritolaos, Diogenes,
Kameades etc., reacţionând contra slăbirii spiritului
metafizic al predecesorilor lor imediaţi). Ş i este vorba,
într-adevăr, chiar de aceeaşi dispută; în secolul al II-lea
din era noastră, campionii culturii oratorice reiau,
revendincându-l cu orgoliu, titlul de soj/şti, subliniind
filiaţia care-i leagă de marii adversari ai lui Socrate:
16. LUC., Ham .
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Skopelianos se declară discipol al lui Gorgias 17 , Aelius
Aristeides, cu intrepiditatea care-i explică suficienţa,
porneşte vajnic la război contra lui Platon 1 8 . Din
generaţie în generaţie, rivalitatea se perpetuează; ea este
atât de caracteristică, încât, în ce mă priveşte, am crezut
că o pot regăsi, latentă sau manifestă, tot atâta timp cât
persistă sau reapare tradiţia clasică născută în antichitate,
fie că e vorba de Gallia semibarbarizată din secolul al
V-lea, când lui Sidonius Apollinaris îi răspunde
Claudianus Mamertus, fie de renaşterea noastră din se
colul al XII-lea, când culturii filosofice a unui Ab6lard i
se opune unanismul, cu totul literar, al unui Saint
Bem ard (50).
Această luptă obstinată contribuie la punerea accen
tului pe dominanta dialectică a culturii. Putem lua aici
tennenul în sensul său modem: opoziţia face să se nască
între cele două rivale o tensiune creatoare, un schimb de
influenţe reciproc; aşa cum se întâmplă întotdeauna în
cursul unei lupte prelungite, cele două adversare sfârşesc
prin a depinde mult una de alta.
Ca si la Isokrates, cultura oratorică nu rămâne com
plet ins ensibilă la filosofie: şi în sofist există ampla. Cei
mai înţelepţi dintre "literari", un D ionysios din
Halikamas de exemplu (5 1 ) , se neliniştesc să vadă reto
rica limitându-se la o tehnică fonnală si vidă, redusă la
un simplu sistem de procedee; ei s � preocupă să-şi
îmbogăţească cultura cu o spoială de idei generale.
Filosofia, astfel înţeleasă, este uneori anexată la progra
ma artelor liberale, la E.)'"lcUKAlO<; 1ID.lbdaI 9 ; am văzut-o,
deja, figurând în programul fonnării efebice.
Uneori, în faţa dezvoltării nechibzuite a aparatului
eristic al filosofiei, care va cădea şi în tehnicitate, cultura
oratorică este cea care apără drepturile umanisffiului; ca
şi Isokrates, ea opune filosofului, blindat cu silogisme şi
tintuit în abstractiunile sale, bunul-simt comun, ade
� ărurile prime, bag ajul de cunoştinţe rezo� abil al omului
educat. Retorul nu dispreţuieşte ideile generale, pro
blemele morale şi umane, de care întreg învăţământul
său este impregnat; doctrina invenţiunii face caz cel mai
17. PHILOSTR. , V S.,

1, 2 1 , 5 1 8 . - 1 8 . ARSTD ., XLV-XLVII D.
I, 1 (3 - 1 0 ) ; GAL, Protr. 14; PILOSTR., Gym. 1 ; Gram.
Lat. VI, 1 87 (M. Vict.); Schol. D. THR., III , 1 1 2.

-

1 9 . VITR.,

330

mult de aceste preţioase "locuri comune", de aceste mari
dezvoltări-cadru despre dreptate şi nedreptate, fericire,
viaţă, moarte etc., atât de utile oratorului, pentru că pun
în joc datele fundamentale. Chiar şi la nivelul elementar
al "execiţiilor preparatorii" (1tpo)'UJlvacrJla'ta), l-am
văzut iniţiindu-şi elevul în mânuirea marilor probleme,
învăţându-1 să pună în discuţie "teze" de valoare gene
rală. Prin aceasta, el invadează în asemenea măsură
domeniul propriu filosofiei morale, încât filosoful
sfârşeşte prin a se supăra, protestează, reclamă pentru el,
şi numai pentru el, discutarea "tezelor", cum o face
Poseidonios în cursul unei celebre dezbateri care-l
opunea retorului Hermagoras2 0 : retorul trebuie să se
mulţumească cu "ipoteze", adică subiecte concrete
tratând despre cazuri determinate, precum subiectele
judiciare, si să renunte la i deea generală (52).
În mo d simetric, ' filosoful însuşi nu pretinde că se
dezinteresează de retorică. Începând cu Aristotel, aces
teia nu i se mai contestă validitatea; nu se mai caută, cum
făcea Platon în Phaidros, să i se opună o retorică de
esenţă pur filosofică. Arta retorului apare filosofilor ca o
tehnică experimentală, legitimă, absolut la locul ei în cul
tură, ca disciplină propedeutică, cu acelaşi titlu ca şi gra
matica sau matematica. Ei nu ezită s-o predea, după ce
Aristotel însuşi dăduse exemplul, mai întâi la Academie,
apoi la Lyceu; pentru el, cel puţin, retorica rămâne
exclusă din domeniul propriu-zis al filosofiei, dar stoicii
merg mai departe, pretinzând chiar s-o anexeze ca parte
integrantă a logicii lor, prima treaptă a diviziunii tripar
tite a filosofiei (53)
Se întâmplă însă ceva mult mai grav: triumful
retoricii era atât de complet, îşi pusese amprenta atât de
adânc asupra culturii hellenistice în ansamblul ei, încât
filosofii i-au suferit influenta în modul cel mai insidios.
'
Nu este niciodată posibil să te izolezi de mediul de
civilizaţie ambiant, care impune culturii personale cate
goriile, mijloacele sale de expresie, modalităţile, maniile
sale etc. Fie că au admis-o conştient, fie că nu, filosofii
hellenistici au fost si
' retori: si ei "declamă" si-si învată
elevii să declame; şj ei se se� esc de toate pr� c �deele şi
20.
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de toate trucurile predate de retorică. Este suficient să-i
citeşti pentru a vedea cât de impregnată de sofistică le
este expresia - îi iau ca martori pe toţi cititorii lui Seneca
sau Epiktetos ! Este aici efectul unui fenomen foarte
general, de care nu sunt scutiţi nici savanţii; un medic
atât de competent ca Galenos este şi el sofist în felul său.
Influenţa retoricii este atât de profundă, încât se
ajunge la fonne de cultură mixte, în faţa cărora clasifi
carea noastră ezită să se pronunţe; doar cât ardoarea
metafizicii slăbeşte puţin, iar talentul literar se afirmă, şi
iată-ne în prezenţa unui tip ambiguu, în care pare să
supravieţuiască sau să reapară vechiul ideal al primei
sofistici, încă nediferentiat. As cita, în secolul al III-lea,
cazul lui Arkesilaos şi p e cel ;:t1 lui Lykon peripateticia
nul; în secolul 1, cazul lui Philon din Larissa, a cărui
influenţă avea să fie atât de profundă asupra concepţiei
ciceroniene despre idealul de "orator perfect" (54). Cu
cât se înaintează în timp, cu atât mai deplin va fi trium
ful retoricii, cu atât mai puţin pur tipul filosofului: chiar
şi după "convertirea" lor, un Dion din Prousa, un
Favorinus din Arles rămân în ochii nostri mai mult sofisti
decât filosofi. Ce să mai spunem de mi. Maximus din iyr
sau, la latini, de un Apuleius? Si mai târziu de
Themistios (5 5), de Iulianus Apo s tatul şi chiar de
Synesios din Kyrene? Există nu numai rivalitate, ci şi un
amestec inextricabil, între cele două tipuri de cultură, iar
astfel se întăreşte şi mai mult unitatea tradiţiei clasice.
Geog rafia istorică a şcol ilor hellen istice

Tabloul învăţământului superior hellenistic pe care l-am
schitaţ mai sus va părea, poate, cam static pentru o isto
rie. Dar, în realitate, această lungă perioadă, care începe
odată cu Alexandru şi se prelungeşte în epoca romană,
nu ne face să asistăm la o evoluţie în sensul deplin al
cuvântului, adică la o transformare progresivă ce duce la
o reînnoire completă; se pot observa numeroase schim
bări, dar ele nu alterează structura fundamentală. În
cursul lungii maturităţi a civilizaţiei hellenistice, nu
observăm dec ât o mişcare de amploare limitată,
analogă celei prin care unii biologi caracterizează
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"evoluţia" speciei umane: tipul ne este oferit dintr-odată
si rămâne substantial identic cu sine; asistăm doar la dez
�oltarea unor ten dinţe, prezente fără îndoială, dar numai
schiţate, încă de la început, la lenta regresiune a unor
organe, a căror soartă era şi ea, în principiu, decisă încă
de la început. Astfel se face că am văzut gimnastica sau
muzica pierzând progresiv terenul (nu erau ele, încă din
timpul lui Platon, destinate să treacă pe un plan secund?),
că am văzut retorica devenind tot mai rafinată din punct
de vedere tehnic, cu alte cuvinte, tot mai mult ea însăsi.
Ar fi util, poate, să adăugăm câteva precizări cro�o
logice, încercând, pentru a desăvârşi acest tablou, să
schiţăm o distribuire geografică a principalelor centre de
învăţământ superior. In epoca hellenistică propriu-zisă,
nu existau, la drept vorbind, universităţi (nu putem
începe să folosim acest tennen, fără a risca un prea mare
anacronism, decât începând cu secolul al IV-lea al erei
noastre), dar existau orase în care maestri mai numerosi
şi mai bine cotaţi atrăge au un număr � ai mare de tine�i
studiosi.
Pri� ul dintre aceste centre este, evident, Athena,
care va rămâne până la �fârşitul antichităţii un focar
activ de muncă intelectuală; chiar şi când va ajunge
să-şi piardă cu totul in dependenţa şi importanţa
politică, ea nu v a fi niciodată un oraş de provincie ca
celelalte, ci v a rămâne glorioasa Athena, mamă a
artelor, stiintelor
si literelor. Ea nu va fi numai un
'
oras -mu �eu, aureo i at de amintirea marelui său trecut,
viz itat pentru monumentele pe care le păstrează; va fi
totdeauna şi un centru de studii , unde tradiţia, niciodată
întreruptă, va menţine un climat în mod excepţional
favorabil activităţii spiritului.
Dar, în această continuitate, pot fi semnalate câteva
nuanţe. La încep ut, Athena ap are mai presus de orice ca
marele centru de învătământ filosofic . Athena este cea în
care s-au stabilit toat � marile scoli filosot1ce, sub fonna
instituţională a unei confrerii religioase şi în acelaşi timp
savante: Academia, încă din 3 8 7 ; Lyceul, deschis în 3 3 5 ,
nu va ajunge decât mai târziu să deţină o organizare
definitivă, când favoare a lui Demetrios din Phaleron îi va
fi pennis să sunnonteze dificultăţile legale pe care
Aristotel şi 111eophrastos le întâmpin aseră în calitate de
meteci (reacţia democratică îi va mai provoca încă unele
333

semnale de alannă în 307-3 06, dar apelul la legea lui
Sophokles din Sounion, la începutul anului 306, va înlă
tura definitiv ameninţările p e care, atâta vreme, bigoteria
populară le făcuse să planeze asupra filosofiei). De
asemenea, încă în acelaşi an, Epicur îşi instalează, la rân
dul său, definitiv, Grădina la Athena; în 3 0 1 -300, vine
odată cu Zenon, rândul scolii stoice. Nu vorbesc aici
decât de cele patru mari ş �oli oficiale, dar şi celelalte ori
entări filosofice, cinică, sceptică etc., s-au desfăşurat tot
la Athena (56).
Studiile filosofice atrag încă de la sfârşitul secolului
al IV-lea, şi vor atrage întotdeauna, numeroşi tineri din
afara Athenei: două dintre cele patru mari şcoli au fost
fondate de meteci si' vor număra întotdeauna multi stră
ini printre membrii lor, începând cu cei care le conduc;
trebuie să aşteptăm sfârşitul secolului al II-lea a. Chr. ,
pentru a vedea un atenian, pe Mnesarchos, în fruntea
Porticului.
Dar în epoca romană Athena atrage tinerii studioşi şi
datorită prestigiului şcolilor sale de elocinţă. În secolul 1
a. ehr., ele nu au încă o reputaţie bine stabilită; Cicero va
profita, totuşi, în timpul călătoriei de şase luni pe care o
întreprinde acolo în tinereţe, pentru "a declama" sub
îndrumarea unui bătrân maestru "destul de renumit" (non
ignob ilem), Demetrios din Siria (este remarcabil faptul
că venise de atât de departe pentru a se stabili la
Athena2 1 ). Sub Imperiu, acest prestigiu se afirmă şi
aj unge la rangul întâi odată cu Secundus şi mai ales cu
Herodes Atticus, în secolul al II-lea (5 7); de atunci şi
până la sfârşitul antichităţii, Athena se numără printre
capitalele celei de a doua sofistici.
Odată cu Athena, marele centru de studii este, evi
dent, Alexandria. Am descris Mouseion-ul, fondat încă
din anul 280; el nu reprezintă decât una dintre mani
festările intensei activităti intelectuale, care, foarte de
timpuriu, se desfăşoară î� capitala lagidă. În umbra şi
alături de Mouseion, profesori de toate categoriile se
oferă clientelei; nu este vorba numai de filosofie si
elocinţă, ci şi de toate celelalte ramuri ale ştiinţei, şi m�i
ales, dup ă cum am văzut, de medicină. Din acest punct
2 1 . CIC., Br.

3 1 5 : PHILOSTR . , V S. , 1, 26, 544 sq.
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de vedere, strălucirea Alexandrei o întrece chiar �i pe cea
a Athenei; în afară de câteva scurte crize, ea va fi mereu
la fel de vie, de-a lungul întregii ere hellenistice �i pflll ii
l a sfârsitul antichitătii:
' nu este deloc fals să identificăm,
cum s� a făcut atât de des, civilizaţia hellenistică cu
civilizaţia alexandrină. Acest rol de metropolă intelec
tuală Alexandria l-a jucat mai ales la începutul perioadei
noastre, în timpul diadohilor şi al primei generaţii de
epigoni, pe când restul lumii elene, fără a excepta Grecia
propriu-zisă, era răvă..5it de războaie şi revoluţii: sub
înţeleapta administraţie a Ptolemeilor, singur Egiptul va
cunoaşte pacea şi siguranţa; el devine într-un fel conser
vatorul culturii greceşti în pericol şi tot el este cel care,
când se va ivi ocazia, va semăna gennenii unei renasteri.
'
În a doua jumătate a secolului al II-lea pare "să se fi
produs, în întreaga lume greacă, o renaştere generală a
studiilor" (f:YEVE'tO ouv avavErocru; 1tâAlV 1tWbEtac;
a1tâcrllC;) , ca să ne exprimăm în termenii lui
Athenaios 22 , ce se bazează pe mărturia istoricilor
Menekles din Barke şi Andron din Alexandria:
persecuţia din partea lui Ptolemaios al VII-lea Physkon
( 1 46/ 1 45 - 1 1 6) constrânge la exil un mare număr de
reprezentanţi ai clasei cultivate din capitala sa, ceea ce,
literalmente, "a umplut insulele şi cetăţile cu grcunatici,
filosofi, geometri, muzicieni, profesori de desen şi gim
nastică, medici şi tehnicieni de tot felul ., - iată un bun
inventar al diverselor aspecte ale culturii hellenistice;
"reduşi de mizerie la a preda discipolilor lucrurile în
care excelau, ei au fonuat astfel o multime
de ocuneni
'
remarc abili" .
într-adevăr, în secolele II şi 1 înaintea erei noastre,
şcolile par să fi prosperat în întreg bazinul Mării Egee, şi
mai ales pe coasta Asiei Mici, unde elocinţa de aparat îşi
găseşte, putem spune, patria sa de elecţie, în asemenea
măsură, încât termenul de "asianism" aj unge să desem
neze idealul însuşi de stil strălucitor, afectat, emfatic, şle
fuit (5 8 ). Dacă vrem să situăm pe hartă principalele cen
tre ale acestei activităţi, trebuie să ne gândim în primul
rând la Pergamon, unde regii Attalizi dezvoltă atât de
mult biblioteca, încât aceasta ajunge s-o pună în umbră
22. ATH. , IV,
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chiar şi pe cea a Mouseion-ului alexandrin. Totuşi, poli
tica de euergetism cultural, de mecenat universitar a
acestor regi o vedem exercitându-se mai ales în afara
regatului lor, la Athena, Delphi, Rhodos etc. (5 9).
Începând cu sfârşitul secolului al II-lea, acesta din
urmă apare ca centrul universitar cel mai activ şi mai
înfloritor; constrâns de victoria romană să abandoneze
hegemonia în Marea Egee, care-i conferise, un moment,
grandoarea şi prosperitatea (Delosul este cel ce-i va suc
ceda ca mare port intemaţional), Rhodos găseşte în renu
mele şcolilor sale o nouă sursă de glorie: şcoli de gra
matică (la Rhodos, odată cu Dionysios Thrax, disciplina
gramaticală îşi atinge, după cum am văzut, momentul
maturităţii) , şcoli de filosofie, ilustrate de Poseidonios,
wml dintre maestrii stoicismului mediu si unul dintre
marile nume ale 'g ândirii antice, chiar dacă rolul său, în
special în domeniul educaţiei, a fost întrucâtva exagerat
de erudiţia modernă; şcoli, mai ales, de retorică (60):
Rhodos-ul este cel în care romanii din secolul I a. Chr. ,
de la Cicero la Tiberius, vin să învete secretele marii arte
oratorice; ei stiu că vor întâlni acol o maestrii cei mai
calific aţi (precum acel Molon căruia Ci cero, care i-a fost
elev, i-a adus un atât de entuziast omagiu 23 ), tradiţia cea
mai sigură, pentru că retorii rhodieni par să fi ştiut să
evite excesele patosului asianic şi să fi avut o concepţie
mai "sănătoasă" 24 despre el ocinţă, mai apropiată de ide
alul attic; nu este calmul şi recele Hyperides (6 1 ) mo
delul lor preferat?
Sub Imperiu, Asia propriu-zisă, provincia continen
tală, este cea care va ajunge în fruntea mişcării culturale.
Jafurile şi devastările care marcaseră exploatarea neruşi
nată a moştenirii attalide de către politicienii şi bancherii
Republicii, apoi ravagiile provocate de războaiele cu
Mithridates şi războaiele civile, de la Sylla la Antonius,
îi întîrziaseră multă vreme dezvoltarea. Începând cu
Augustus, pacea, ordinea şi justiţia readuc prosperitatea
în această provincie, care devine cea mai bogată, cea mai
fericită, cea mai cultivată din Imperiu. Încă de la sfârşi
tul secolului I p. Chr., şi de-a lungul întregului secol al
II-lea, vârsta de aur a Antoninilor, Asia reprezintă mediul
de elecţie al culturii greceşti, centrul cel mai activ de
.

23. elC, Br. 3 1 6.

.

-

2 4 . Id. 5 1 .
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învăţământ al disciplinelor superioare: Kos, am văzUl l )
dej a, apoi Pergamon, Efes, îşi văd prosperând scohle de
medicină; dacă filosofia nu cunoaşte încă aceea..5 i trecere
ca la Athena (62), elocinţa cel puţin străluceşte aici: Asia
este patria celei de a doua sofistici şi Smyma capitala sa
de necontestat, de la Niketes până la Aelius Aristeides
(63 ); dacă întreaga Ionie merita să fie considerată un
sanctuar al Muzelor, Smyma ocupa în el locul dominant,
precum căluşul la liră25 . Dar există, bineînţeles, peste tot,
în Orientul roman, şcoli superioare, ţara întreagă fiind
cuprinsă de această fervoare.
Mai târziu, în secolul al IV-lea, pare să se manifeste o
tendinţă spre concentrare a învăţământului superior. Cel
puţin, un anumit număr de centre de studii apar atunci pe
primul plan: Alexandria, Berytos (pentru dreptul roman),
Antioh ia (64), Constantinopol, noua capitală, şi
bine inţeles, ca întotdeauna, Athena. Se pronunţă adesea
în legătură cu ele cuvântul de "universităţi", şi nu este
chiar anacronic.
Marele aflux de studenţi, veniţi uneori din provincii
Îndepărtate, creează acolo o atmosferă caracteristică de
Cartier Latin: peste toi. numai tineret, turbulent şi nedisci
plinat în stare să îngrijoreze poliţia imperială şi legisla
torul2b; lipsit de griji şi uneori frivol: îşi pierde timpul
jucând mingea27, îl pasionează cursele de cai şi alte spec
tacole28 , pune l a cale farse deplasate (Libanios ne
povesteşte cum nişte neisprăviţi s-au amuzat într-o zi
trimiţându-I la culcare pe pedagog29 ). Desigur, toate aces
tea presupun o doză de imoralitate, dar nu trebuie să ne
facem o imagine prea sumbră despre aceşti studenţi din
Imperiul târziu. Alături de cheflii, existau tineri de valoare,
plini de pietate şi virtute; sf. Gregorios din Nazianz şi sf.
Basilios, în secolul al IV-lea la Athena30 , Zacharias
Scolasticul şi Severus din Antiochia, la sfârşitul secolului
al V-lea la Berytos3 1 , n-au lăsat decât amintiri edifi catoare.
Exista, de asemenea, un tineret studios, pasionat de
studiile sale, de maeştrii săi, cărora le adopta bucuros
disputele şi rivalităţile: nouă ocazie, într-adevăr, de cer25 . PHILOSTR., VS . , I, 2 1 , 5 1 6 . - 2 6. Cf. C.Theod. XIV, <J, 1 :
JUST.. Omnem . 9- 1 0. - 27 . LIB . , Gr. I , 2 2. - 2 8. Id. I, 3 7 -38. - 29. Id.,
LV III. - 3 0. GREG. NAZ. , Or. XLIII, 19-22. - 3 1 . ZACH., V Sev., p.
1 3 sq. : 46 sq. -- 3 2 . LIB _ , Or. I, 1 9 .
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turi şi scandaluri3 2 . Cu prilejul unor asemenea mişcări
putem distinge o grupare de studenţi nu numai după pro
fesorii lor (fiecare dintre ei are "la suflet" discipoli fideli,
chiar fanatici), ci şi după ţările de origine: ceva asemănă
tor "natiunilor" din universitătile Evului Mediu occiden
ta133 . Exista într-adevăr pe atunci o viaţă studenţească
organizată, cu riturile sale, începând bineînţeles prin
farsele care marcau initierea noilor venitP 4 (65 ).
Pe de altă parte, �om vedea că statul exercită o
influenţă foarte directă asupra recrutării şi organizării
corpului profesoral. Statul Imperiului târziu este un stat
tentacular, care înaintează foarte departe pe calea totali
tarismului; dar ne aflăm atunci în contextul unei
civilizatii foarte diferite, care nu mai are nimic comun cu
cel al ep ocii hellenistice propriu-zise.

33. EUN., Prob., 488.

-

34. GREG. NAZ., Or. XLIII, 16.

Concl uzi i
UMANISMUL C LASIC

Cunoaştem acum principalele elemente ale educaţiei cla
sice. Edificat de schiţele istorice prezentate în prima
parte a lucrării noastre, cititorul nu va întâmpina
dificultăţi în a situa fiecare dintre aceste aspecte în raport
cu antecedentele sale în curba evolutiei tehnice: există în
ea trăsături remanente, devenind r�pede ereditare, pre
cum gimnastica şi muzica, provenite din vechea educaţie
nobilă; altele, apărute mai târziu, studiul literelor de
exemplu, se afirmă acum ca dominante, nu fără a se com
plica. diferenţia, chiar metamorfoza pe parcurs: arta ora
torică îşi vede iinalitatea practică cedând în faţa valorii
estetic e a elocinţei de aparat, apoi regăsind, chiar prin
aceasta, un rol şi o eficacitate politice.
Se poate spune oare că studiul nostru şi-a atins punc
tul final în ce priveşte perioada hellenistică şi că nu mai
avem decât să trecem la generaţia următoare, pentru a
examina fazele ulterioare ale evoluţiei astfel începute?
Istorie şi valoare

Dar istoria nu trebuie să se limiteze la defilarea monoto
nă a unor deveniri înlăntuite în serie, succedându-se din
etap ă în etapă de-a lungul timpului inexorabil. Nu este
suficient să stii că educatia hellenistică a îmbrăcat o
formă sau alta, în unna unor anumite precedente şi înain
tea unor anumite transformări ulterioare. Mai trebuie să
întârziem asupra ei şi pentru a o aprecia pentru ea însăşi,
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pentru că această educaţie nu a trecut numai, ci a existat,
şi nu ne vom achita faţă de ea decât după ce vom încer
ca să-i luăm în consideraţie esenţa şi să-i înţelegem va
lorile.
Si
' acest lucru merită efortul: educatia hellenistică nu
este numai o fonnă tranzitorie, un � oment oarecare
Într-o evoluţie continuă; este Forma, stabilizată în matu
ritatea sa, după care s-a desfăşurat tradiţia pedagogică a
antichităţii. Punct culminant al unui efort de creaţie pre
lungit pe durata a şapte secole, ea marchează un fel de
palier în vârful curbei, un lung palier perpetuat timp de
generaţii şi generaţii, în cursul cărora metodele educaţiei
clasice se vor bucura În liniste
. de o autoritate indiscutabilă.
Imperiul ei se întinde în spaţiu, ca şi în timp: ceea ce
numim educaţie romană nu este de fapt, o vom vedea
imediat, decât o extensie , în mediul lingvistic al
Occidentului latin sau latinizat, a educ atiei hellenistice.
Trebuie spus mai mult: semnificaţia sa d�păşeşte antichi
tatea şi istoria însăşi. Poate nu s-a subliniat îndeajuns
faptul că forma hellenistică este cea sub care cultura
antică a fost cunoscută, conservată sau redescoperită, de
ţradiţia sau de "Renaşterile" byzantine sau occidentale.
In sfârşit, şi mai ales, ea nu ţine numai de trecut, ca o
măreţie sau forţă dispărută: Într-un anume sens, ea nu se
mulţumeşte să fi existat, ci rămâne mereu prezentă,
mereu vie în miezul gândirii noastre. Formă ideală, trans
cendentă faţă de toate realizările sale empirice, suport de
valori eterne.
Nu pretind, desigur, să fac din acest ideal clasic
norma oricărei educaţii posibile, modelul care s-ar
impune în mod necesar imitaţiei din partea noastră.
Personal, nu sunt deloc convins de aşa ceva şi, de altfel,
dat fiind că e vorba aici de a face operă de istoric, orice
judecată în acest sens importă prea puţin. Ceea ce vreau
să spun este că acest ideal n-a încetat să fie prezent prin
tre noi. Fie că apare, după caz, ca model prestigios sau ca
eroare de evitat, el există, cel puţin pentru omul cultivat
care a ştiut să-I redescopere şi să-I cunoască, asemeni
unei Idei în raport cu care se situează sau se opune gândi
rea modernilor; contactul cu el ne îmbogăţeşte întotdeau
na, fie că acceptăm lecţia propusă, fie că, depăşind
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tentaţia, vom fi făcut dovada voinţei şi deciziei proprii în
privinţa acesteia.
Iată de ce studiul nostru nu-şi va fi atins cu adevărat
punctul final decât dacă va fi desprins o idee clară despre
valorile pe care le vehicula, sub variate aspecte, această
Fonnă clasică a educatiei antice. Cititorul filosof îmi va
cere poate să identific printr-un tennen unic intuitia aces
tei esenţe. Îi voi propune să-I reluăm pe acela, fo �rte uzi
tat, e adevărat, de uman ism; suficient comentat, el poate
servi încă. Da, putem defini ca umanism idealul educaţiei
hellenistice, şi asta din mai multe puncte de vedere
diferite, pe care nimic nu ne împiedică să le suprapunem.
Omul contra copilului
În primul rând, scopul spre care este în întregime orien

tată această educaţie îl reprezintă omul adult, şi nu dez
voltarea copilului. Să nu ne lăsăm induşi în eroare de eti
mologie: înţeleg prea bine că în rrutBEla există rrcilc;, dar
trebuie tradus "tratamentul pe care se cuvine să-I aplici
copilului" 1 pentru a face din el un om; latinii, după
cum am văzut mai înainte (p. 1 66) , traduse seră cu fineţe
rrUtOEtU prin humanitas.
De unde, cum s-a putut observa pe parcurs, o igno
rare absolută, un absolut dispreţ faţă de psihologia
copilului ca atare: absenţa oricărui învăţământ organizat
la nivelul grădiniţei noastre, caracterul abstract al ana
lizei ce serveşte ca bază în progresia exerciţiilor, violenţa
barbară a procedeelor disciplinare. Nimic nu se află mai
departe de educ aţia antică decât metodele proslăvite în
jurul nostru de către partizanii "şcolii noi".
Dar modemii să nu se grăbească să-şi guste triumful:
nu ne referim la o ignoranţă arhaică a grecilor. Când este
vorba de o cultură atât de rafinată ca a lor şi care, în
atâtea alte domenii, a dat atâtea dovezi ale geniului său
creator, o astfel de lacună trebuie considerată ca fiind
voită: ea traduce un refuz, inconştient poate, dar expres.
Nu e si&UI că grecii, dar ar fi cunoscut efortul depus,
încă de la Emile, de psihologie şi pedagogie pentru a se
-

1 . CLEM. , Paed. 1 , 1 6 , 1 .
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adapta copilului şi fonnelor proprii spiritului său, n-ar fi
încercat o uimire zeflemitoare la adresa noastră. La ce
bun, p ar ei să ne spună, să te opre�ti la copil ca şi când
acesta ar constitui un scop în sine? In afară de cazul unor
ne fericiţi condamnaţi la o moarte prematură, singura jus
tificare a copilăriei este aceea de a se depăşi pe sine şi de
a conduce la omul fonnat; nu bebeluşul, nici adolescen
tul cu mâinile rosii, nici chiar tânărul nelinistit
' de intrarea
sa în viaţă con stituie obiectul propriu al educaţiei, ci
Omul pur şi simplu. Educaţia nu se ocup ă de copil decât
pentru a-l învăţa să se depăşească.
Omul com plet

Formare a omului, educaţia clasică vizează fiinţa umană
în totalitatea ei. Aici o surprindem în acord cu peda
gogia contemporană, care insistă de asemenea asupra
educ aţiei sau fonnării "generale", ca reacţie împotriv a
interesului prea exclusiv îndreptat spre "instrucţie", spre
dezvoltarea doar a facultăţilor intelectuale. Da, omul în
întregime, corp şi suflet, sensibilitate şi raţiune, caracter
şi spirit.
Mai întâi, corp ul: vechiul ideal cavaleresc a marcat
atât de profund tradiţia greacă, încât gustul pentru
educaţia fizică rămâne, cel puţin la începutul epocii hel
lenistice, trăsătura distinctivă cea mai pronunţată a cul
turii greceşti, opusă barbarilor. Fără îndoială, încă de
multă vreme (cel puţin din secolul al VI-lea, cum am
văzut, odată cu Xenophanes din Kolophon), gândirea
antică luase cunostintă de antinomi a existentă între
exigenţele contradi �tori i şi, în sine, totalitare, dintre cul
tura sportivă şi cultura spiritului. Echilibrul dintre aceste
două tendinţe n-a putut fi niciodată realizat în practică
decât în mod precar. Dar una e să cauţi modalităţile de
realizare empirică, alta să defineşti, cum încerc s-o fac
aici, esenţa unui ideal. Nu încape îndoială: gândirea
antică n-a renunţat niciodată la idealul, devenit puţin câte
puţin practic irealizabil, al omului complet, care-şi dez
voltă în mod egal facultăţile corpului şi pe cele ale spiri
tului.
Formula clasică ce exprimă acest ideal o întâlnim sub
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pana unui poet latin, la o dată târzie, în secolul al 1 1 leii
p. ehr. : "Trebuie să cerem în rugăciunile noastre săIlă�
tatea spiritului reunită cu cea a corpului" (Orandum est
ut sit mens sana in corpore sano) 2 . Dacă tipul de cultură
cu dominantă sportivă al atletului profesionist este une
ori obiectul unei critici vehemente, asta se întâmplă nu
atât în virtutea prejudecăţilor intelectualului pur, cât în
funcţie de idealul tradiţional al omului complet, anno
nios ehilibrat, care contestă dresajul specializat al campi
onului în căutare de perfonnanţe.
Această aspiraţie spre om�l total nu se manifestă mai
puţin în programele şcolare. In teorie (încă o dată, nu e
vorba aici decât de a defini un ideal), educaţia hellenis
tică nu consimte să renunte la sectorul său artistic; ea
încearcă chiar să reflecte progresele unei culturi din ce în
ce mai diferenţiate, adăugând o iniţiere în artele plastice
la programul tradiţional de educaţie muzicală, moştenire
a epocii homerice.
De asemenea, programul teoretic al "culturii ge
nerale", al acestei E'Y1C'OKAtoC; 7tatiiEta care ar vrea să
definească fonnaţia de bază a oricărei inteligenţe cu ade
vărat cultivate. se străduie să însumeze avantajele unei
pregătiri literare şi ale unei preg ătiri matematice.
Această aspiraţie nostalgică spre o totalitate umană
nu se manifestă nicăieri mai bine decât în confruntarea
pasionată dintre cele două fonne rivale ale culturii supe
rioare: arta oratorică si filosofia. Si
' una, si cealaltă,
aparţin cu acelaşi titlu es enţei culturii antice: di alogul lor,
uneori atât de dur, atât de tensionat, este cel care o
defineşte. Trebuie să ne reprezentăm omul hellenistic
ezitând în faţa acestei dificile opţiuni; alegerea nu se face
fără un oarecare regret sau efort de sinteză.
După cum am văzut, fiecare dintre aceste două fonne
de cultură rivale a încercat întotdeauna să-şi aproprie
ceva din prestigiul, imposibil de negat, al rivalei sale; de
la Platon la Themistios 3 , filosofii n-au admis niciodată că
Adevărul s-ar putea lipsi de Muze; retorii celei de a doua
sofistici, ca şi Isokrates la timpul său, revendică frumo
sul titlu de filosof pentru idealul lor de orator.
Se află, în această atitudine, altceva decât o nevoie de
�
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compromis, decât o dorintă interesată de a atrage clien
tela apropriindu-şi avant�jele "prăvăliei" rivale. Între
aceşti doi poli ai culturii antice există o tensiune dialec
tică, patetică şi fecundă (încă o formă a eX)'oov-ului, a
rivalităţii, a Discordiei nobile) : nici oratorul, nici filoso
ful nu pot face abstracţie unul de altul, nu pot renunţa la
ceea ce face ambiţia proprie a rivalului lor. Omul grec
vrea să fie în acelaşi timp artistul şi înţeleptul, literatul de
o eleganţă subtilă sau strălucitoare şi gânditorul ce
cunoaste secretul universului sau al omului, stie să-I
dete�ine cu o rigoare geometrică şi să extragă de aici o
regulă de viaţă: căci toate acestea sunt Omul şi a alege
înseamnă, pentru el, a se mutila.
Fără îndoială, realitatea cotidiană dădea, cel mai ade
sea, o crudă dezminţire acestei aspiraţii paradoxale şi.
într-un fel, disperate: progresele tehnice realizate în toate
domeniile de cultura greacă, şi asta chiar în epoca hel
lenistică, făceau să sară în ochi limitele impuse persoanei
umane de posibilităţile reduse ale sistemului său nervos
şi de scurta durată a vieţii. Civilizaţia antică a putut
cunoaşte deja ceva din dificultăţile în mijlocul cărora se
zbate monstruoasa noastră civilizatie modernă, ale cărei
constructii colosale nu mai sunt ia scara omului, ci a
planetei '(ce fizician poate pretinde, azi, că ar cunoa�te
totalitatea ştiinţei fizice?): deja, omul hellenistic se
simţea sfâşiat între aspiraţia spre totalitate, pe care noi o
numim, în greaca noastră defectuoasă, tendinţă enciclo
pedică, şi nevoia, nu mai puţin esenţială pentru umanism,
de a păstra culturii umane forma şi, într-un fel, dimensi
unea sa personalistă.
S-a văzut, singurul tip de cultură hellenistică ce a
reuşit să însumeze gimnastică, muzică, literatură, ştiinţe
şi arte, cel al efebiei aristocratice, n-a ajuns acolo decât
substituind cunoaşterii veritabile o tentă superficială şi
frivolă, caricatură a adevăratului umanism. Dar fecundi
tatea unui ideal nu se măsoară doar în procentajul mai
mult sau mai puţin ridicat al realizărilor sale practice;
nostalgia, neliniştea, regretele lăsate În adâncul sufletului
de Forma Întrevăzută, chiar dacă imperfect realizată,
înseamnă şi ele un fel de prezenţă. Dacă, practic, omul
hellenistic n-a devenit niciodată un om total, el şi--a
amintit neîncetat că ar fi vrut să devină si. n-a renuntat
niciodată la asta de bunăvoie.
,

344

Primatul moralei
Pe un plan, cel puţin, această aspiraţie umanistă spre
educaţia integrală a triumfat întotdeaun a: cel al primatu
lui formării morale. Clasicismul nu vrea să se limiteze la
a fonna un literat, un artist, un savant; el caută omul,
adică în primul rând un stil de viaţă conform unei nonne
ideale. Exemplul său deţine în această privinţă, pentru
noi, modemii, o înaltă valoare p aradigmatică, fiind un
punct pe care sistemul nostru de educaţie, progresiv se
cularizat începând cu Reforma şi Contrareforma, a sfârşit
prin a-l pierde din vedere.
Când grecul se referă la "formarea copilului" ('tWv
reatOCOV a'YCO')'�), este vorba mai întâi, şi în mod esenţial,
de formarea morală.
Foarte semnificativă în această privinţă este evoluţia
semantică (începută încă din perioada hellenistică) ce
con duce cuvântul de "pedagog" la sensul său actual de
"educ ator"; şi asta pentru că, într-adevăr, acel sclav
umil juca, în fonnarea copilului, un rol mai important
decât cel al învătătorului. Ac esta din urmă nu este decât
un tehnician c � se ocup ă de un sector limitat al
inteligenţei; pedagogul, dimpotrivă, se află altături de
copil pe durata întregii zile, îl iniţiază în bunele maniere
şi în virtute , îl învaţă să se poarte în lume şi în viaţă
(ceea ce contează mai m ult decât a învăţa să citeşti) ...
La noi, factorul decisiv al educaţiei îl reprezintă şcoala;
la greci, mediul �ocial în care creşte copilul: familie,
servitori, societate.
Aceeaşi preocupare dominantă îşi face loc în gradele
superioare de învăţământ: gramaticul care-l explic ă pe
Homer, retoml care predă arta de a vorbi, insistă şi când
trebuie, şi când nu trebuie, asupra virtuţii moralizatoare a
autorilor sau a exercitiilor lor. Ca să nu mai vorbim de
filosofi, care, în epoc � la care am aj uns, aspiră mai puţin
spre revelarea naturii profunde a univers ului sau a
societăţii decât spre învăţământul, mai mult practic decât
teoretic, despre un ideal etic, un sistem de valori morale
şi un stil de viaţă apt să le realizeze.
De aici , ideea că formarea superioară implică o legă
tură profundă, totală şi personală, între maestru şi dis
cipol, o legătură în care, se ştie, elementul afectiv, dacă
nu chiar pasionaL joacă un rol considerabil. Asta explică
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îndelun gul scandal provocat de comercializarea
învăţământului inaugurată de primii sofişti, absenţa, în
antichitate, a unor stabilimente de învăţământ superior în
adevăratul sens al cuvântului, care să poată fi echivalate
cu universităţile noastre moderne, aceste mari depozite
ale culturii; şcoala, pentru greci, este micul grup fervent
reunit de prestigiul unui maestru, care-şi adânceşte uni
tate a într-un regim de viaţă mai mult sau mai puţin
comunitară, de natură să multiplice relaţiile strânse.

Omul ca atare
Omul în întregime, dar omul ca om, şi nu sub una dintre
formele sau într-unul dintre rolurile sale particulare.
Subliniez în treacăt faptul că diferenţierea sexuală tinde să
se şteargă în educaţia hellenistică, diferenţiere atât de
pronunţată în epoca arhaică în care, am văzut, educaţia
sapphică se opunea formaţiei virile, profund marcată de
pederastie. De acum înainte, fetele sunt în mod obişnuit
educate ca şi fraţii lor, chiar dacă logica sistemului nu
ajunge pretutindeni la o co-educare riguroasă, precum cea
pe care am putut-o observa la Teos4 sau Chios 5.

Omul contra tehn ician u l ui
Dar, mai presus de orice, pedagogia clasică se intere
sează de omul în sine şi nu de tehnicianul pregătit pentru
o ocupaţie determinată. Aici, probabil, ea se opune cel
mai net educaţiei din timpurile noastre, constrânsă să
formeze în primul rând specialiştii pe care-i reclamă o
civilizatie excesiv diferentiată si invadată de tehnică.
Nu este suficient, pen tru a Înlătura obiecţia pe care-o
reprezintă pentru noi poziţia antică, s-o "explicăm" în
funcţie de originile aristocratice ale culturii clasice. E
foarte adevărat, desigur, că existenţa sclaviei permitea gre
cilor să identifice omul (liber) cu nobilul lipsit de ocupaţie,
eliberat prin munca altuia de orice obligaţie degradantă,
disponibil pentru o viaţă de plăceri elegante şi de libertate
4 . DITI., Syll, 578,
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spirituală. Dar, o repet, fonnele contingente ale istoriei
vehiculează si incarnează valori care le transcend. Să
încercăm mai degrabă "să înţelegem" decât să explicăm,
fapt cu atât mai profitabil cu cât este mai dificiL
Trebuie să constatăm, şi aici, că gândirea antică a
refuzat în mod deliberat să se angajeze pe calea pe care
civilizaţia modernă s-a precipitat orbeşte. Ea manifestă
dispreţ (căci e vorba mai mult de un refuz decât de
ignoranţă) faţă de orientarea tehnică. Educaţia sa aspiră
spre formarea omului în sine, disponibil după aceea pen
tru orice ocupaţie, dar pe care nimic nu-l limitează
dinainte la o specializare strictă.
Singură medicina, mai necesară din punct de vedere
social, mai de timpuriu diferenţiată ca disciplină
autonomă, a reuşit să impună, pentru adepţii săi, un tip
de formaţie propriu. Şi, chiar şi aşa, îi simţim pe medici
neîncetat pândiţi de un complex de inferioritate: de la
Hippokrates la Galenos i-am auzit repetând că "medicul
este si filosof'; ei nu vor să se lase închisi în cultura lor
speci'fică, ci aspiră să se împărtăşească din cultura
comună, pe planul pur şi simplu uman. Pentru aceasta,
medicul nu se bazează pe formaţia sa tehnică, ci, cum
vedem în epoca romană în cazul lui Galenos, se străduie
să fie, la rândul său, un om cultivat, care cunoaşte cla
sicii, care ştie să se exprime ca un adevărat retor şi să dis
cute ca un filosof.
Anticii sunt cei de la care ne vine notiunea
tradiţională de cultură generală (unul dintre sensurile,
după cum am văzut, ale tennenului ambiguu de E"(K'U
KAtOC; 1ocnOEl.a); educaţia clasică pretinde să ofere o
fonnaţie-tip, generală şi în acelaşi timp comună. Ea
încearcă să dezvolte, fără s-o atrofieze pe nici una, toate
virtualităţile fiinţei umane, făc ând-o astfel capabilă să-şi
ducă la îndeplinire cât mai bine posibil îndatorirea, ori
care ar fi ea, pe care viaţa, exigenţele sociale sau libera
sa vocaţie i-o vor impune mai târziu. Produsul ideal al
unei astfel de educatii este, într-un fel, un tesut uman
nediferenţiat, dar de foarte înaltă valoare intrinsecă, apt
să facă faţă tuturor comenzilor spiritului sau concursului
de împrejurări (KCX1.p6C;) . Anticii au avut o conştiinţă clară
a acestei indetenninări fecunde a idealului lor cultural.
Nimeni nu l- a exprim at mai bine decât Iulianus
Apostatul, într-un pasaj liric în care opune "hellenismul"
tradiţional la ceea ce el crede a fi barbaria creştinilor:
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omul bine dotat, ne spune e1 6 , care a primit educaţia cla
sică, devine capabil de orice gen de acţiune deosebită; el
poate la fel de bine să facă ştiinţa să progreseze, să de
vină şef politic, om de arme, explorator, erou - el este ca
un dar al zeilor printre oameni ...
Cultură generală, dar şi cultură comună: prin însuşi
faptul de a conduce spre tot, ea convine tuturor şi consti
tuie astfel un puternic factor de unitate între oameni. D e
unde accentul, surprinzător la prima vedere, p u s pe
noţiunea de Cuvânt (A6"(ocJ, dominanta literară'a-�cestei
educaţii . Cuvântul este instrumentul privilegiat al
oricărei culturi, al oricărei civilizaţii, pentru că el este
mijlocul cel mai sigur de contact şi de schimb între
oameni; el rupe cercul magic al solitudinii în care propria
competenţă tinde inevitabil să-I închidă pe specialist.
Asta însearrmă şi umanismul: a atrage atenţia asupra
caracterului social al culturii, asupra pericolului oricărei
activităti care se închide în sine, refuzându-se schimbu
lui reciproc din viaţa comună. Atingem aici j�stificarea
profundă a refuzului din p artea tradiţiei antice faţă de
marea idee a lui Platon, care voia să facă din matematică
instrumentul esenţi al de fonnare a spiritelor. Fără
îndoială, fiind pur raţională, iar raţiunea fiind comun ă
tuturor oamenilor, matematica pare să convină tuturor;
dar, îndată ce se ridică deasupra treptei sale elementare,
climatul sobru, abstract, în care se desIasoară, devine
repede insuportabil majorităţii spiritelor. O admite Platon
însuşi, când subliniază valo area de selecţie pe care o
deţine astfel această ştiinţă dificilă.

Umanism literar, şi n u ştii nţific
Când se pune problema de a fonn a nu o mică echipă de
conducători, ci întreaga elită a unei societăţi, este prefe
rabil să te mentii la nivelul mai modest al cuvântului, în
domeniul mai c oncret al literelor, în acea zonă de mijloc
a ideilor generale, a marilor sentimente generoase, de
care este legată tradiţia clasică şi în care ea vede terenul
prin excelenţă al unei culturi comune ansamblului
spiritelor alese.
6.
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Bineînteles, această traditie nu renuntă la matem at icii
(ea ar vrea să nu fie obligat ă să renunţ� la nimic), dar
remarcabil este că nu retine din aceasta decât valoarea de
cultură formală şi prep aratorie: în programul ideal al
educaţiei hellenistice, cele patru ştiinţe matematice nu
figurează decât cu titlul de învăţământ secundar; cultura
ştiinţifică superioară este o specialitate, obiect al unei
vocaţii excepţionale, şi, ca orice specialitate, repede sus
pectată de a se rătăci în afara umanului.
Insist asupra acestui fap4 pentru că este important. În
definitiv, Isokrates l-a învins, în ochii posterităţii, pe
Platon. Cultura clasică este esentialmente o formatie
'
estetică, artistică, literară, si nu stiin tifică. Homer a r ăm'as
'
"educatorul Greciei", filo sofii �-au reuşit să-I izgnească
din Republică, au renunţat chiar şi să Încerce; Eukleides
nu i s-a putut substitui.
Iniţierea în treapta superioară a vieţii spiritului se rea
lizează prin poezie, acest instrument miraculos care vră
jeşte sufletul oamenilor şi, prin căi secrete, le induce o
anume cunoastere intuitivă a adevărului, frumosului si
binelui; experienţă infinit nuanţată, subtilă şi complex ă,
care lasă mult în urmă demonstraţiile riguroase şi con
ceptele pure ale geometrului: spiritul de fineţe, pentru
umanism, contează mai mult decât spiritul geometric.
Omul cultivat este, În viziunea clasicismului, cel a cărui
copilărie a fost legănată de cuvintele de adio ale lui
Hector sau de povestirile din pal atul lui Alkinoos; cel care
a descoperit pasiunile şi profunzimea sufletului omenesc
într-un .,final de cor din Euripide" sau într-o anecdotă din
istorici; şi care a dobândit astfel o anume experienţă psi
hologică, un simţ rafinat al valorilor morale, al realului şi
al posibilului - al Omului şi al vieţii.

Valoarea tradiţiei
Virtutea proprie poeziei operează prin ea însăşi. Nu are
importanţă aici c ă pedagogii hellenistici au pierdut ade
sea din vedere această j ustificare profundă; i-am văzut de
atâtea ori puşi în dificultate de explicarea rolului
excepţional recunoscut lui Homer în materie de educaţie.
Tentativele lor de a face din el fie un profesor de morală,
fie unul de elocinţă sunt demne de milă, dar experienţa
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poetică nu avea nevoie de îndatoritoarele lor explicaţii.
Ele sunt rizibile, poate, dar esenţial este faptul că s-a
mentinut intactă continuitatea traditiei.
Căci umanismul se bazează, fu definitiv, pe autori
tatea unei tradiţii primite şi transmise mai departe, fără să
fie pusă în discuţie. De unde, o altă binefacere, pe care o
subliniez în trecere: o omogenitate funciară ce facilitează
comunicarea, comuniunea, între toate spiritele aceleiaşi
generaţii, ca şi între cele ale unei întregi istorii.
Binefacere de a cărei întreagă valoare ne putem df. seama
în anarhia prezentă, în care se zbate cultura noaSt1"i;...1n
sânul unei culturi clasice, toti oamenii au în comun unul
şi acelaşi tezaur de admiraţii , de modele, de reguli, şi în
primul rând de exemple, metafore, imagini, cuvinte: un
limbaj comun. Cine, dintre modemi, ar putea evoca fără
nostalgie un astfel de climat?

Polivalenţă nediferenţiată
Dar să revenim la tehnică. Idealul culturii clasice este, în
fond, anterior şi în acelaşi timp transcendent oricărei
specificări tehnice. Anterior: spiritul, odată fonn at, este o
forţă admirabilă, perfect liberă, total disponibilă pentru
orice sarcină specială.
Educaţia hellenistică c unoştea într-adevăr, lucru pe
care l-am semnalat, un învăţământ profesionist, cel care
asigură unui învăţăcel maestrul care-l acceptă ca ucenic.
Dar spiritul clasic implică o anume desc alificare a aces
tei adaptări, limitată ca valoare, a virtualităţilor spiritului;
rămâne de la sine înţeles că important este să fii un om
inteligent, care ştie să vadă clar şi să judece drept. Cât
despre meserie, nu se pune problema decât a unui efort
de iniţiere rapid; orice om înzestrat cu calităţi este prac
tic capabil să facă orice.
Pe de altă p arte, idealul clasic transcende tehnica:
uman de la bun început, omul cultivat, chiar dacă devine
un specialist de înaltă calificare. trebuie să aibă grijă să
rămână mai presus de orice un om . Aici, din nou, dia
logul cu spiritul antic se revelează instructiv pentru mo
demi. Noi suferim de o evidentă supraevaluare metafi
zică a tehnicii; este util, poate, să-i auzim pe greci
insistând asupra finalităţii umane, singura care poate
legitima orice activitate specială.
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Există un teribil imperialism în sânul oricărei t ehll ici;
în virtutea logicii sale proprii, ea tinde să se dezvolte pc
linia sa în sine şi pentru sine, sfârşind prin a aservi om ul
care o exercită. Cine nu-şi dă seama azi la ce grad de inu 
manitate poate conduce ştiinţa l a savant, biologia l a
medic, făc ându-1 să uite c ă trebuie să vindece oamenii,
ştiinţa politică la omul de stat, pe care o doctrină prea
fermă îl face atât de uşor implacabil? Clasicii ne repetă
că nici o institutie, nici o cunoastere, nici o tehnică nu
trebuie să devin ă niciodată un s�op în sine; mânuite de
oameni, în serviciul omului, ele trebuie să se subor
doneze întotdeauna, atât în exercitiul, c ât si
. în rezultatele
lor, acestei valori supreme: umanul.

Dincolo de u ma nism
Bogăţia unui ideal se obţine în detrimentul logicii. Nu
este uşor să schematizezi esenţa clasicismului, ciici rea
litatea sa trăită nu este inc arnarea unei idei; nu constă
chiar una dintre revendicările fundamentale ale spiritului
său de fineţe în a insista asupra pericolului reprezentat de
Ideea dusă prea departe, fără suficiente corective, pe
caleAa realizării sale empirice?
In realitate, de exemplu, gândirea hellenistică n-a
renegat niciodată formal vechiul ideal totalitar al unei
cons acrări fundamentale a omului fată de societatea sa,
chiar dacă, în fapt, acest ideal era cu totul depăşit.
Reminiscentele sale au contribuit la a încărca cu seriozi
tate imagin ea cam instabilă dată omului de formaţia cla
sică; în acelaşi timp , ele serveau ca pietre de temelie şi ca
un fel de pregătire pentru noua civilizaţie totalitară c are
trebuia să înflorească în !)p atantike, în Imperiul târziu, şi
la Byzanţ. Istoria civilizaţiei ne prezintă constant acest
curios fenomen de suprapunere: rămăşiţele întârziate ale
unui stadiu arhaic sunt totodată germenele unei dez
voltări viitoare.
Nu este mai puţin adevărat că, în ansamblu, umanis
mul clasic a fost profund marcat de idealul personalist,
atât de caracteristic acestei perioade hellenistice, în care
c1asicismul si-a atins Forma sa definitivă. Educatia cla
sică încearc ă să formeze om ul ca om si nu ca elem ent în
serviciul unui aparat politic, precum ai bina în stup.
Tendinţa proprie spiritului hellenistic este aceea de a
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face din om o valoare supremă - a se înţelege omul liber,
bogat şi cultivat, pe care educaţia l-a făcut pe deplin om,
pe care 7tCXuSEtCX l-a condus spre humanitas. Liber, cu
totul liber în fata zidurilor năruite ale cetătii sale, aban
donat de zeii săi, omul hellenistic caută în van, în ori
zontul unui univers nelimitat şi al unui cer vid, ceva de
care să se lege, în raport cu care să se organizeze; el nu
găseşte altă soluţie decât să se retragă în sine, să caute în
sine principiul propriei împliniri.
S-ar putea vedea aici o îngustare a perspectivei şi un
pericol. Nu fără temei: ne putem teme că umanismul cla
sic serveşte mai ales la fonnarea omuluţ de gust, a omu
lui de calitate, a literatului şi artistului; �ă mai presus de
orice cultivă posibilităţile sufletului ce cOnduc la rafina
mentul experienţei interioare, la plăceri delicate, la
plăcerea de a trăi. Si este foarte adevărat că uneori a
însemnat mai ales asta, în special în epoca hellenistică
propriu-zisă.
Dar atunci condiţiile istorice (politice, economice,
sociale si tehnice) lăsau într-un fel nefolosit admirabilul
capital uman pregătit astfel. încă o dată, educaţia clasică
oferea materia primă a unui tip uman superior, apt de
orice - numai să descopere cărui lucru, Cui să se con
sacre. El nu ajunge să se împlinească depă�indu-se.
umanismul clasic se repliază într-o perfecţiune imanentă,
se absoarbe într-o contemplaţie estetică egoistă, care
poate părea de-a dreptul frivolă şi vană în ochii unei cul
turi mai severe sau mai ambitioase;
a fost adesea cazul,
'
în perioada hellenistică.
Dar fecunditatea sistemului nu se limitează la primele
sale realizări istorice, empirice şi contingente.
Umanismul clasic poate, de asemenea, să atingă. şi în
fapt a şi atins, o măreţie de ordin superior, punându-se în
serviciul unei cauze mai înalte, căreia persoana umană
acceptă să i se consacre pentru a se împlini depăşindu-se.
Căci umanismul nu este necesarmente închis şi retras în
sine. Fără a iesi din sfera antichitătii, continuarea acestei
Istorii ne va oferi în acest sens două exemple remarca
bile, arătându-ne educaţia clasică pusă în serviciul, mai
întâi al statului, în acea Romă în care vechiul ideal al
cetăţii se răspândeşte într-un context de civilizaţie hel
lenistic, apoi, mai târziu, în Imperiul creştin, în serviciul
lui Dumnezeu.

NOTE COM P LEME NTARE

INTRODUCERE

1

Bibliografie: Despre educaţia antică, privită în general, lucrarea
de bază a rămas până în acest moment:
L. GRASBERGER, Erziehung und Unterrichl im klassi
schen Altertum, mit beson derer Rucksicht auf die Bedurfnisse
eler Gegenwart. nach den Quellen dargestellt; tI, Die leibliche
Er�iehung bei den Griechen und Romern, I, Die Knabenspiele,
Wurzburg,1 864; II, Die Turn schule der Knaben, 1 8 66; t.II, Die
musische Unterricht ader die musische und mimitărische
Ausbildung der Griechischen und Romischen Junglinge, 1 8 80.
Lucrare veche deja, şi care-şi trădează epoca: volumin oasă,
stufoasă şi incomodă; mai ales, ca şi Fustel de Coulanges în La
Cite Antique, Grasberger juxtapune rnăl1urii de provenienţele şi
datele cele mai diferite: el studiază educaţia antică în bloc, fără
să-i descompună etapele istorice. Pe de altă parte, în ciuda
promisiunilor din tit lu, el nu citează întotdeauna, în sprijinul
opiniilor sale, surse antice, ci trimite la erudiţii anteriori lui, azi
uitaţi şi deveniţi greu accesibili.
A şa cum este, această lucrare greoaie ne dispensează prac
tic să urcăm la lucrările mai vechi ale lui F. H. C. SCWARTZ
(Leipzig, 1 829), J. NAUDET (paris, 1 83 1 ), E CRAMER
(Elberfeld 1 8 33 ) , J. H. KRAUSE (Halle, 1 85 1 ). S e poate citi,
totuşi, cu folos încă, şi mica lucrare a lui:
1. L. USSING , Erzie hung und Jugendumerricht bei den
Griechen und Romem 2 , Berlin, 1 8 85, traducere germană a
două programe din Copenhaga (prima ediţie, Altona, 1 870,
,
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sub
titlul:
Darste llung des Erziehung
Unterrichtswesen bei den Griechen und Romern.

apăruse

und

(530 pp.) al lui:
P. MONROE, Source- book of the history of education for
the Greek and Roman period, Londra, 1 902.
DAREMBERG et SAGLIO, Dictionnaire des Antiquites
Nu cunosc decât din auzite volumul gros

grecques et romaines, conţine un frumos articol, Educatio ,

E.POTTIER: t.II, 1 (1 892),
PAULY-WISSOWA, Realencyclopădie des

sclipitor, nu totdeauna prea sigur, de
pp.

462 a-490

b.

Altertumswissen chaft, dimpotrivă, nu are decât un scurt articol,
Schulen, de E.ZIEBARTH: II R. , II, 1 ,(1 923), c.763 -768;
vol.IX A 1 a apărut în 1961 fără s ă conţină articolul Unterricht,
anunţat Cam prea rapide, de asemenea, paginile consacrate

în manualele din seria:
MULLER, Handbuch der (klassischen) Altertums
wissenschaft: IV, 1 , 2; I. von MULLER - A. BAUER, Die
Griechischen Privat und Kriegsaltertumer, Munchen, 1 893
(refacerea aşteptată de la E.PERNICE n-a apărut), pp. 3 1 2-342;
II, 2; H. BLUMNER, Die Romischen �Jjvataltertumer ( 1 9 1 1).
pp. 3 12-342.
subiectului

I.

von

Nevoia unei puneri la punct, la curent cu cercetările

în străinătate:
DOBSON, Ancient Education anei its meaning to us,
our debt to Greece and Rome , Londra, 1932.
M. LECHNER, Erziehung unei Bildung in der Griechische
Romischen Antike, Munchen, 1 933.
H. FRANZ, Die Erziehung bei den Griechen und den
Romers, ap. SCHROETELER, Die Pădagogik der nichlchris
lichen Kulturvolker, MUnchen, 1 934.
recente, se face simţită şi

1. F.

Despre

educaţia greacă, o c arte excelentă:

P. GIRARD , L'Education athenienne 2 , Paris, 1 89 1 .
A s e vedea ş i (doar este dependent în mare măsură

de

Grasberger şi Girard):

K. 1. FREEMAN, Schools ofHel/as, an essay on the prac
tice and theory of ancien Greek education from 600 to 300 B .

c. 3 , Londra, 1 964. Si:

FR. A.
1 964.

G.

B ECr< , Greek Education, 450-350 B.C., Londra,

La care trebuie adăugată, pentru viziunea pe care o
deschide în profunzime asupra idealului culturii greceşti şi, prin
urmare, asupra educaţiei, capodopera lui:

W. JAEGER, Paide ia, die Formung der griechischen
Menschen . Am citat voI. I după traducerea franceză, P aris

,
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1 964, voI. II-III după ediţia originală engleză, Oxford,
1944-1945 , dar trebuie utilizate acum ultimele ediţii germane:
[2 , II-III 2 , B erlin, 1 954- 1 955.
Documentaţia noastră a fost completată de aportul monu
mentelor figurative, în special de picturile de pe vase:
A. E. KLEIN, Child Life in Greek Art, New York, 1 932.
FR. B ECK, op . cit. , Appendix, pp. 320-346. Ş i, pentru
educaţia fizică:
E. NORMAN GARD INER , Greek athletic Sports and
Festivals, Londra, 1 9 1 0, pp. 5 1 1 -5 1 7 (bibliografie) şi ilustraţia
din a sa:
Athletics of the ancient world, Oxford, 1 930, Cf. şi:
C. A. FORBES, Greek physical education, New York,
1929.
C. DIEM, We ltgeschichte des Sports und der
Leibeserziehung, Stuttgart, 1 960.
Despre educaţia romană, două cărţi de bază:
E. JULLIEN, Les Professeurs de litterature dans l' ancÎ
enne Rome , Paris, 1 8 85.
A. GWYNN, Roman Education from Cicero t a Quintilian,
Oxford,1 926.
O expunere rapidă în:
J. MARQUARDT, La Vie privee des Romains Cap. TH.
TOMMSEN et J. MARQUARDT, Manuel des Antiquites
romaines, traducere franceză, XIV, l ), Paris, 1 8 92, pp. 96-1 57.
L. FRIEDLÂNDER, ed. 10, procurată de G. WISSOWA,
din: Darste llungen aus der Sittengeschichte Roms in der Zeit
von August bis zum Ausgang der Anton ine, Leipzig, 1 921 sq.,
vol. 1 , pp. 175- 1 88; II, pp. 1 9 1 -2 1 4.
Pentru documentaţia arheologică:
H. 1. MARROU, MO'OO'lKCx; avTjp, Etude sur les Scenes de
la Vie intellectuelle figurant sur les Monuments funeraires
romains, ed.II, Roma, 1 964.

Ş colile din Imperiul târziu au făcut obiectul unor studii spe
ciale:
G. RAUSCHEN, Das griechische-romische Schulwesen
zur Zeit des ausgehenden Heidentums, program din Bonn,
1 900.
P. R. COLE, Later Roman Education in Ausonius, Cape lla
and the Theodosian C ode, New York, 1 902.
T. HAARHOFF, Schools of Gaul, a study of pagan and
christian Education in the last century of the Western Empire,
ed. a 2-a, Johannesburg, 1 958.
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Mult material în articolul Ecoles de Dom H. Leclercq, ap.
F. CABROL-H. LECLERCQ, Dictionna ire d'Archeologie
chretienne et de Liturgie, IV, 2 (1921), c. 1730-1 883.
Puţine lucruri de reţinut din: M. PAVAN, L a crisi della
scuola nel N secolo d.C . , B ari, 1 952.
Aducerea la zi a prezentei ediţii a 6-a a fost mult facilitată
de sinteza, elegantă şi rapidă, dar bogată în infonnaţii, a lui Ch.
PIETRI, L' Educazione classica , în volumul colectiv: Questioni
di staria della pedagogia, Brescia, 1 963, pp. 1 3-62.
2

Despre istoria Educaţiei în Evu l Mediu occidental, cred că este
suficient să trimit mai Întâi şi mai ales la:
P. RICHE , Education et Culture �elans l' Occident barbare,
Paris, 1 962 (Patristica Sorbonn ensia, 4�. Apoi la:
L. MAITRE, Les Ecoles episcopales et monastique en
Occident avam les Universites (768-1180). Paris, 1924 (ed. a 2-a
la Les Ecoles episcopales et monastiques de l' Occident depuis
Charlemagne jusqu' a Ph ilippe Auguste, Paris, 1 866).
E. LESNE, Histoire de la propriile ecclesiaslique en
France, t. V, Les Ecoles de la fin du VIIle siecle a la fin du
XIle, Lille, 1940.
G. PARE, A. BRUNET, P. TREMBLAY: La Renaissance

du XIle siecle, les Ecoles et l'Enseignement, refonte complete
de l' ouvrage de G. Robert (1 909), Paris-Onawa, 1933.
L. 1 . PAETOW, The Arts course al mediaeval universities.
with special reference to Grammar anei Rhewric, Champaigne,

1 9 1 0.
M.

GRABMANN, Geschichte der scholaslischen
Methode, Freiburg am Brisgau, 1 909- 1 9 1 1 .
S. d' IRSAY, Histoire des Un iversites franfaises et
etrangeres depuis les orgines jusqu' ci 1860, tI, Moyen-Age el
Renaissance, Paris, 1 933.
3

Caracterul neo-clasic al pedagogiei noastre franceze:
F. de DAINVll.-LE, Les Jesuites el l' education de la
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Societe franţaise, la naissance de l' humanisme moderne, T. 1,

Paris, 1 942.
P. D. BOURCHENIN, Etude sur les academies proles
tantes en France au XWe et au XVlle siecle. Paris, 1 8 82.
4

Cuvântul culture (cultur ă) : trebuie să-i păstrăm sensul specific
francez de "fonnă personală a vieţii spiritului", evitând să-I
luăm, cum o fac în mod abu ziv etno grafii noştri, în sensul ger
man de KultU1� care înseamnă civilizaţie. Cf. articolul meu

Culture, Civilisation, Decadence, "Revue de Synthese", XV (=

,

,Revue de Synthese Historique" LVII), 1 938, 1 33- 1 60.
,

5

Asupra Cărţii Proverbe lor ca Oglindă a scribilor", prefer să
trimit l a scurtele in dic aţi i din A. MORET, Histoire de [' Orient
(= G.GLOTZ, Histo ire Generale, 1), II, Paris, 1 936, p. 786,
decât la lucrarea, de o obositoare prolixitate, a lu i Dom H.
DUESBERG, Les Scribes inspires [l], le Livre des Pro\'erhes,
Paris, 193 8.
"

6

Privitor la cele mai v echi tăbli ţe su meriene cunosc ute (niv e lul
IV al săpături lor din Uruk): J. JORDAN , Abhandlungen ale
Academiei de Stiinte din B erlin, Phil.-hist. Kl. , 1 93 2, 2,
pp. 1 l- 1 2; A. FALKENSTEIN, Archaische Texte allS Uruk,
B erlin , 1936; V. GORDON CHll...PE, L'Orient prehistoriq ue ,
trad. fr., Paris, 1935 , p. 1 50; ele par să se refere chiar la admin i
strare a te mp lului


.

7

Pentru această no ţiun e, încă utilă, de "monarhie orientală", a se
vedea import anta lucrare a lui K. A.WITTFOGEL, Oriental
Despotism, Yale University Press, 1 957; discuţiile dec lan ş ate şi
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problemele puse de el au fost bine puse în lumină de P. VIDAL
NAQUET în Prefaţa sa la traducerea franceză (paris, 1 964),
apărută mai întâi în : Annales E.S.C., 1 964, pp. 53 1 -549.
8

invăţăturile lui Akhthoy (titlul convenţional: acelaşi text este
desemnat, după J. MASP ERO, Du Genre epistola ire chez les
Egyptiens de l' epoque pharaonique, Paris, 1 872, şi sub numele
de Satiră a meseriilor), au fost traduse de A. ERMAN, Die
Literatur der Ae gypter, Leipzig, 1923, pp. 1 00- 1 05 (trad. eng.
de A. H. Blackman, Londra, 1 927), sub titlul Die Lehre des
Duau]: numele complet al autorului a fost citit când Duaouf. fiu
al lui Kheti (sau Akhti, Akhthoy), când Akhthoy, fiu al lui
Duaouf.
Textul scribului Amenemope, Satira Cultivatorului, est e de
asemenea tradus de ERMAN, ibid., pp. 246-247.

9

Despre zeii protectori ai scribilor: G. CONTENAU. Man uel
d'Archeologie orienta le , I, Paris, 1927, p. 232; A. E!<J\IlAt\J . La
Religion des Egyptiens, trad. fr. , Paris. 1937, p. 8 1 . Lui Thoth îi
este asociată zeiţa Seshat. Veneraţia scribilor se va îndrepta şi
spre "eroi", scribi divinizaţi, precum celebrul Imhotep, ministm
şi arhitect al bătrânului rege Djezer, constructorul piramidei în
trepte din Saqqarah (sec. XXVIII), sau, mai târziu, Amenhotep,
fiul lui Hapu, un scrib al lui Amenophis III (1 405- 1 3 70):
ERMAN, ibid., pp. 372-373 ; P. GILBERT, La Naissance el la
carriere du dieu Asclepios-Inouthes, teză, Bruxelles, 1 929;
W.H.DAWSON, Amenophis, the son of Hap u, Aegyptus. VII
(1 926), pp. 1 22- 1 3 8 .
P. LABAT îmi semnalează interesul prezentat d e un text
cuneiform (Vorderasiatische B ibliothek, VII, 256,1 8 ), în care
Asurbanipal se arată tot atât de mândru de abilitatea sa de scrib
ca şi de cuceririle sale. El pretinde ,.că-i depL'lşeşte din acest
punct de vedere pe toţi regii care i-au precedat şi că poate citi
pietrele din timpul potopului şi poate înţelege tăbliţele scrise 1:n
obscura sumeriană şi în ak.kadiana dificil de stăpânit". Dadl e
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să-I credem, ar fi scris el însuşi textele din biblioteca sa; el face
să fie reprezentat pe basoreliefuri cu un sty 1 pus la cingătoare.
10

Despre şcoala din palatul de la Mari: APARROT, Syria, XVII
( 1 936), p. 2 1 ; pl. III, 3-4.
11

Asupra educaţiei în Mesopotamia antică: B. MEISSNER,
Babylonien unei Assyrien (Kulturgeschichtliche B ibliothek her
ausgegeben 1'on W.FOY), Heidelberg, 1 925, II. pp. 324 sq.; S.
LANDESDORFER, Sch ule und Unterricht in alten
Bahylon ien , Blătter f.d. Gym .-Schulwesen, XLV, pp. 577-624.
Pentru
paralela sa la evrei: L. DURR, Das
Erziehungswesen im Alten Testament und in antiken Orient,
Leipzig, 1 932.

Pentru E gip t lucrarea clasică este memoriul lui A
ERMAN,
Die
Aegyplischen
Schulerhan dschriften,
Abhandlungen ale Academiei de Ş tiinţe din Berlin, Phil.-hist.
Kl . 1 925 , 2; cf. B . VAN DE WALLE, Les exercices d' ecoliers
,

.

dans l' ancienne Egypte, Revue des Questions scientijique
(Louvain), 4.xXIV (1 933), pp. 2 1 9-247.

12

Textele citate c u pnvlTc l a pedagogia severă a egiptenilor
(Papyrus Anastasi V, 3, 9 şi IV, 8 ,7) au fost traduse de A
ER..rv1AN , Literatur cler Aegypter, pp. 243 şi 267.
13
În legăturrl cu învăţământul oral ce se reflectă în Mesopotamia

textele numite Comentarii (cf. R LABAT Commen taires
assyr6-hahylon iens sur les presages, Bordeaux, 1 93 3 , pp. 9
în

.

,

sq. ), a se vedea un bun exemplu în conversaţia literară dintre un
maestru şi discip olul său, ap. Keilschrifttexte aus Assur
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religiosen lnhalts, nr. 1 U (tradus parţial de B.MEISSNER,
Babylonien und Assyrien, II, pp. 326-327.

14

Privitor la literatura sapienţială a egiptenilor, adesea analizată
după A. ERMAN, Literatur der Aegypter, vezi de exemplu
lucrarea citată a lui H.DUESBERG , Les Scribes inspires, 1.

pp. 59-68 .

15

Pentm int1uenţa sa asupra înţelepciunii ebraice: A. ERMAN,
Sitzungsberichte ale Academiei. de Ş tiinţe din B erlin, 1 924,

pp. 86-93 ; P.HUMBERT, Recherţhes sur les sources egypti

ennes de la litterature sapientiale des Hebreux, Neuchâtel,
1929.

16

Despre

înţelepciunea

mesop otamiană:

B.

MEISSNER,

Babylonien llnd Assyrien, Il, pp. 4 1 9 sq; S. LANGDON,
Babylonian Wisdom, Babyloniaca, VII (1 923 ), pp. 1 37 sq. ; E.
We isheilsliteratur,
EBERLING,
Reste
akkadischen
Mitte ilungen altorient Gese llschaji, IV, pp. 2 1 -29; o scurtă evo
care ap. E. DHORME, La litterature babylonienne el assyri 
enne, Paris, 1 9 37, pp. 85-90.

17

Cultura scribilor este atestată, sub primele două dinastii
egiptene, de sigilii ale funcţionarilor ce poartă titlUti caracteris
tice, precum cel de "cancelar al tuturor scrierilor din Sud" sau
"şef de sigiliu al tuturor înscrisurilor" (1. PIRENNE, Histo ire

des Institutions et du Droit prive de l' ancienne Egypte, 1,
Bruxelles, 1 932, pp. 1 2 1 - 1 25, 3 0 1 -3 04).
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18

Pentru tăbliţele din Jemdet-nasr, S . LANGDON , Oxford edi
dons of cune iform texts, VII ( 1 9 3 8), Pictograp hic inscriplions
(rom Jemdet-nast: Pentru cele din Uruk III, cf. publicaţiile
citate mai sus, nr.6, şi GORDON CHILDE, L' Orient pt-ehis
torique, pp. 1 45 , 1 48 - 1 5 0.

19

În legătură c u scrierea cipriotă, dispunem acum de frumoasa
teză a lui O. MASSON, Les inscriptions chypriotes syllabiques .
culegere critică şi comentată, Paris, 1 9 6 1 .
Este mai dificil s ă n e facem o idee precisă despre stadiul
problemei privitoare la scrierile minoice, Într- atât de nesigur
este încă acest sector al ştiinţei; se poate lua contact cu tenta
tivele ce se multiplică, răsfoind revista Min os, care apare la
Salamanca, începând din 1 95 1 ; v. de ex. E. PERUZZI,
Cronique bibliographique sur le lineaire A, Min os, 5 ( 1 957),
pp. 99- 1 0 1 .
Despre administraţia monarhiei min oice î n timpul hege
moniei Cnossosului se pot reciti paginile, vizibil învechite, ale
lui G. GLOTZ, La civilisation egeenne, Paris, 1 923 , pp. 174- 1 82.

20

Nu cunoaştem până acum nimic sigur despre şcolile minoice: ,.sala
de clasă" a palatului din Cnossos nu este decât o denumire publi
citară atribuită de Evans unei săli (sau magazii'!) din aripa de Nord
Est (The Palace of Minos, I, pp. 365-366). F. CHAPOUTHIER a
găsit la Mallia o t ăbliţă purtând un gratlito de copil; prezenţa
acestui inform ,.bonhomme" nu este suficientă pentru a face din
ea Une Ardoise d' ecolier il l' epoque mi noie n n e , Re vue des
Etudes Grecq ues, XXXIII ( 1 925), pp. 427-43 2.

21

Descifrarea "linearului B" a fost anunţată lumii sav,mte de arti
colul răsunător al lui M. VENTRIS şi J. CHAD WICK, E" idence
for Greek D ialect in the Mycenaean Archives, JHS,73 ( 1 953),
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pp.84- 1 03, şi pusă în aplicare de către aceiaşi, în lucrarea lor
Documents in Mycenaean Greek, Cambridge, 1 9 5 6 ; de
atunci, şantierul a rămas în activitate: v. cronicile bibliografice
ale lui S. RUIPEREZ, în Minos, 3 (1 954-1955), pp. 1 57 - 1 67;
6 (1958-1960), pp. 67-73; 7 ( 1 9 6 1 - 1 963 ), pp. 1 6 1 -1 7 1 .

22
Asta în ciuda lui S. OSWIECIMSKI, "Le probleme de la con
tinuite dans la civilisation et l' ecriture grecques ·'(în poloneză),
pp. 66-79, care, în mod paradoxal, închide ochii la o disconti
nuitate evidentă.

Prima parte
1.

EDUCAŢIA HOMERICĂ

1
Educaţia homerică. Găsim, binemţeles, asupra acestui subiect,
ca şi asupra oridlrui alt subiect posibil, acea lnaugural-disser
tation germană de tip clasic : R. E KLOTZER, Die Griechische

Erziehung in llomers lliael und Odyssee, ein Beitrag zur
Geschichte der Erziehung im Altertum, diss. Leipzig, 1 9 1 1 ; dar
paginile cele mai sugestive pe care le-am întâlnit sunt cele ale
lui W. JĂGER, Paideia, 1, pp.46- 1 05 (trad. ital.). V. B ENET
TI-BAUNELLI, L' Educaz ione in Grecia, I, L' Educatione della

Grecia ero ica. Il problema (Pubblicazioni delIa Scuola eli
filosofia elella R. Universita di Roma, XIll), Firenze, 1939, nu
conţine decât prolegomenele şi nu abordează subiectul anunţat.

2
Dispunem acum de un ghid foarte bogat şi adus la ZI, m
culegerea colectivă publicată sub direcţia lui A. J. B . WACE şi
E H STUBBINGS, A Companion ta Homer, Londra, 1 962: tre
buie să-I utilizăm totuşi cu precauţie, cum va arăta nota 6. Poate
că trebuie să-i preferăm remarcabila sinteză pe care ne-a dat-o
de curând G. S. KlRK, The Songs of Homer, Cambrigde, 1 962.
.
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Cititorul francez nu trebuie să renunţe, pentru început , I a a
reciti P. MAZON, lntroduction el I'Jliade, Paris, 1 942, lucrare
bine infonnată, atât de raţională şi, mărturisesc, atât de odihni
toare după orgiile conjecturale ale erudiţiei romantice, mai ales
gennane, cărora Odiseea lui V. BERARD, Paris, 1 924, le est e
încă, orice s-ar spune, o atât de curioasă moştenire.

3
Starea prezentă a problemei homerice. P.VIDAL-NAQUET
scrie în Annales S.E.C., 1 963 , p. 706 : "Concluziile adoptate (de
1. A. DAVIDSON, în A Companion to Homer, p.259) asupra
datei poemului: sfârşitul secolului al VIII-lea pentru Ilia da ,
Începutul secolului al VII-lea pentru Odiseea, chiar dacă le con
siderăm puţin cam tardive, corespund în mare consensus-ului
actual".
Nu va exista niciodată în filologie un consensus omn ium;
se vor găsi întotdeauna spirite aventuroase care să propună
ipoteze riscate (echivalentul a ceea ce chimiştii numesc
"experienţă de probă"), dar nu e necesar să le reţinem, nici
chiar să le respingem îndelung.

4

Îl unnez şi-l citez pe P. MAZON, lntroduction el l' lliade, p. 266.

5

Anticii ezitau, în pnvmţa acestei date, Între 1 1 59 a. Chr.
(Hellanikos) şi 686 (Theopompos) : PAULY-WISSOWA, VIII,
c. 2207-221 0, s.v. Homeros.

6

Valoarea istoric ă a mărturiei homerice: cititorul va g[lsi, în legă
tură cu această quaestio uexata, o punere la punct de o perfec
tă rigoare critic ă în articolul de o vastă informaţie şi foarte
aprofundat al lui P. VIDAL-NAQUET, Homere et le monde
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mycemen, ii propos d' un livre recent (este vorba de Wace
Stubbings) et d' une po lemique ancienne, apărut în Annales
E.S.c., 1 963 , pp.703-7 1 9 ; pe bună dreptate, autorul reproşează
colaboratorilor Companion-ului faptul că văd în poemele
homerice o oglindă a epocii myceniene: "pareille vision releve
de la mythologie"! Pentru stadiul anterior al polemicii, a se
vedea H. JEANMAIRE, Couroi et Co uretes, essa i sur

l' Education spartiate et sur les Rites el' adolescence dans
l'Antiquite hellenique, Travaux et Memo ires de l' Universite de
LiZle, nr.21 , Lille, 1 93 9 , p. 1 2, n . l .

7

Cavalerism homeric : am adoptat aici concluziile primului capi
tol (care poartă acest titlu) din teza citată a lui H. JEAMAIRE,
Couroi et Couretes, pp.\l l - l l l.

8

Sportul în distracţiile homerice: cf. şi B, 773 -775 (rrlZb oinicii
lui Ahile, în timpul liber, se amUZ[l pe ţăml aruncând discul şi
suliţa sau trăgând cu arcul) .

9

Competiţii de elocinţă? Doar dacă acceptăm (dar ezit s-a fac)
interpretarea lui H. JEANMAIRE, care ia în sens forte versurile
0, 283-284, unde poetul spune despre Thoas:
cfy opn De e 1taUpOl AXaiffiV vlKffiV, 01t1tO'tE K oupm

eptcrcruav 1tept �UeffiV,

"şi în agora puţini aheeni îl întrec, atunci când tinerii
războinici discută despre mitul;''', .- şi nu: " . . . dezhat opiniile în
adunare" (teza citat[l, p. 42).

10
Pugilat minoic: E . N. GARDINER, Athletics of the ancient
worlcl, pp. l l- 1 4. Nu pot aici decât Srl ridic dificila problemă a
reminiscenţelor cretano-myceniene în jocurile greceşti clasice,
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tie ele sportive sau muzicale: cf. PAUS., XVIII, 4, 1 ; 2.1 , 2 :
HES., Op. 655 (GARDINER, ibid., p. 3 0 ; W. D. RIDINGTO N ,

The Minoan-Mycaenian backgro und of Greek athletics, dissel1 .
Philadelphia, 1 9 3 5).

11
Chiron, educatorul lui Ahile: cf.V. SYBEL, s.v. Chiron,
ap.W. H. ROSCHER, Ausj. Lexikon der gr. u. rom. Mythologie,
I, c. 888-892; DE RONCHAUD, s.v. Chiron, ap. DAREM
BERG-SAGLIO, 1,2, pp. l l 05 a - 1 1 06 a. Textele cele mai
interesante sunt cele ale lui PINDAR, martor privilegiat al
tradiţiei aristocratice: Pyth., llI, 1 -5 (cf. IV, 1 0 1 - 1 1 5); VI, 20-27;
Nem., III, 43-58. Dintre monumentele tigurative, vom reţine un
frumos stamnos cu figuri roşii de la Louvre, unde-l vedem pe
Peleus ducându-I la Chiron pe Ahile copil (C.v. A. Louvre, fasc.
2, III, l c, pl. 20, fig. l), o pictură de la Herculanum, adesea
reprodusă, care se află la muzeul din Napoli, reprezentându-l
pe Chiron învăţându-1 pe Ahile să cânte la liră (O. ELIA,

Pitture murali e mosaici ne! Museo Nazionale di Nap o li,
Roma, 1932, nr. 25 (90 1 9), fig. 5, p. 25) şi relicfurile de pe

lensa cap ito lina, Chiron învăţându-1 pe Ahile vânătoarea şi
aruncarea suliţei (S. REINACH, R. R. G. R. , I, 377, 1 1 a).
A existat un poem arhaic, Învăţăturile lui Chiron (XtpwvoC;
Y1t09T\Kat), din c are ne-au rămas c âteva fragmente gnomice,

transmis sub numele lui Hesiod (v., de ex., în ediţia Didot a
acestuia, pp. 6 1 -69 şi 1. S CWARTZ . Pseudo -Hesiodea, Leida,
1 960, pp. 228-244).

12

•

A g ăsi o potrivire între rolul lui Phoinix şi cel a l lui Chiron
prezintă un ele dificultăţi. Anticii (dac ă judec{tm după
LOUKIANOS, Dia!. Mo rt . , XV, I ) , nu vedeau nimic du în asta
şi vorbeau- pur şi simplu de "cei doi profesori" ai lui Ahile ('toTv
oto(XO'KâA.Qtv <XjlcpaTv). J. A. S CO TT, American JOllrnal of
Philology, XXXTII ( 1 9 1 2), p. 7 6 , se străduie să arate că Ahile
l-a putut avea ca preceptor pe Phoinix la începutul copiUlli.ei,
înainte de a merge să studieze cu Chiron: dar Homer nu-l
reduce pe Phoinix la simplul rol de ,,nourrice seche" (cf. 438
sq. , 485). Pentru W. JĂ GER, Paideia, l, pp. 52-5 5, Phoinix

367

este un dublet umanizat al personajului mitic Chiron, pe c are
poetul nu-l putea pune cum se cuvine în scenă, dat fiind realis
mul epopeii sale: cântul I poate să fi fost c o mpus aparte şi
racordat apoi, mai mult sau mai puţin tardiv, nu făn\ unele
disonanţe, la restul lliadei (cf., în acelaşi sens, MAZON,
lntroduction, p. 1 78).

13
Homer, ca poet nereligios, c u spirit nobil, laic, anti-sacerdotal:
ak lui O. SPEN
,
GLER, Le Declin de [ Occident, trad.fr. , II, 1 1 , p. 4 1 8 , -- acest
monument de erori sumbre, presărat cu sc ântei strălucito are.
Contra, ipoteza, fo arte aventuro asă şi rău pusă, a l u i
C. AUTRAN, Hom ire e t les Origines sacerdotales de [' Epopee
grecque, vol.I-ill, Paris, 1938 � 1 944; ef. de asemenea M. P. Nll..S SON
şi contra E. EHNMARK: ap . A. PASSERINI, IX e Congres
intern. des Sciences historiques, Paris, 1950, v oI. 1, p. 125, n. 28;
p. 1 26, opinia lui Passerini însuşi.

ef. în această privinţă fecundele observaţii

14
Tristeţea lui Ahile: cf. articolul, destul de decepţionant d e altfel,
publicat sub acest titlu de G. M EAUTIS , ap. Re vue des Etude s
Grecques, XLIII ( 1 9 3 0), pp. 9-20.

15
Epitetul homeric: aici mai ales mă fac ecoul robustci gftndiri a
lui W. JĂGER, Paideia, 1, pp. 64 sq. Cf. ş i . Într- o formă mai
modestă, P. MAZON, lntroduction, pp. 296 sq: "La morale
de' l ' Iliade", şi o frumoasă pagină din A.-l. FESTUGI ERE,
L 'En/ant d'Agrigente, pp. 13- 1 4.

16
Idealul agomstlc: J. BURCKHARDT, Griechische Kllltur
geschichte, pass. (astfel II, pp.365 sq. ; IV, pp. 89 sq) şi, pentru
o sumară evocare, G.ANDLER, Nietzsche, 1, pp. 299 sq.
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II. EDUCAŢIA SPARTANĂ

1
Sparta, cetate de semi-inculţi: E. BOURGUET, Le Dialect
/aconien, Collection linguistique publiee par la Societe lin

XXIII, Paris, 1 927, pp. 1 3 sq. (studiu remar
cabil; obs erv area faptelor lingvistice conduce la o istorie a
civ ilizaţiei ).
guistique de Paris,

2
Educaţia cretană şi analog iile dintre ea şi educ aţia spartană:
Legile din Gortyna, ap. DARESTE-HAUSSOULIER- Th.
REINACH, lnscriptions iuridiques grecques, 1,3, pp.406-408;
STRABON, X, 483; JEANMAIRE, Couroi et Couretes, pp.
422-444.

3
Cronologia civilizaţiei arhaice a Spartei: R. M. DAWKINS,
The Sanctuary of Artemis Orth;a al Sparta, Jo urnal ofllellenic

SUtdies, Supplementary Paper, nr. 5, Londra, 1 929, în special

p. 49, fig . 28.

4
Originalitatea Spartei ţine de arhaismul ei conservator, ipoteza
rasistă care o explică, dimpotrivă, prin caracterul doric, a fost
fonnulată de K. O. MULLER, în celebra sa lucrare Die Dorier
(ed. I, B reslau , 1 924), şi a fost întotdeauna obiectul unui trata
ment de favoare în Germania: cf. V. EHRENB ERG, Spartiaten
lmd Lakedaimonier, Hennes, LIX (1 924), pp. 23-72; H. BERVE,
Sparta, Leipzig , 1939; Th. MEIER, Wesen der Spartanischen
Staatsordn ung, Klio, Beiheft XLII (1939). Ea a fost totuşi ener
gic atacată, chiar şi în Gennania; K. 1. BELOCH merge până la
a nega realitatea însăşi a unei inv azii dorice (Griechische
Geschichte,
1, 1 1 , Berlin-Leipzig, 1 926, pp. 76-93);
U.KAHRSTEDT, Griechischen Staastsrecht. 1, Sparta und
369

seine Symmachie, Găttingen, 1 922, pp. 369 sq. ; şi, în Franţa:
P. ROUSSEL, Sparte, Paris, 1 939, pp. 19-22; H. JEANMAIRE,
Couroi et Couretes, pp. 422, 474 sq.

5

Renaşterea naţionalismului spartan în epoca romană: cf. tot
BOURGUET, Le D ialect laconien , pp. 20 sq.

6
Hoplitul spartan în arta arhaică: scenă de luptă pe un splendid

pithos (datând din 600-550), omat cu reliefuri ce imită stilul
vaselor de metal (DAWKINS, Artemis Orthia, pl. XV-XVI, p. 92);
statuetă de bronz a hoplitului Karmos (Ch. PICARD, Manuel
d'Archeologie grecque, I, p. 464, fig. 13 6, g.). Mai aproape de
arta clasică: frumos bust cu cască al lui ,,Leonidas" (puţin după
480), Id. lI , 1 , pp. 1 63- 1 64, fig. 75.

7

Consecinţele politice ale noii tactici a infanteriei grele:
J.HASEBROEK, Geschichte Wirtschafts- und Gesell
schaftsgesch ichte bis zur Perserzeit, Ttibingen, 1 93 1 , p. 1 5 8 ;
H . JEANMAIRE, Couroi e l Couretes, pp. 1 3 0- 1 3 1 .

8

Tyrtaios ca martor al noului ideal al cetăţii: cf. studiul funda
mental al lui W. JĂGER, Tyrtaios, iiber die wahre Arete,
Sitzungsberichte ale Academiei de Ş tiinţe din Berlin, Phil-hist.
Klasse, 1932, pp. 537-568; Paideia, 1, pp. 1 1 9- 1 32.

9

Etica patriotică şi războinică a lui Tyrtaios îmi pare să reflecte
un moment caracteristic al evoluţiei conştiinţei politice gre370

ceşti, mai curând decât un temperament specific rasei dOlicc;
vom regăsi aceeaşi inspiraţie în plină Ionie, la un Kallinos din
Efes, în momentul invazi�i cimmerine, adică puţin timp înainte
de Tyrtaios (prima jumătate a secolului al VII-lea).

10
Campioni spartani l a Jocurile Olympice: E. Nonnan GAR
DlNER, ap. G. DICKINS, Journal of Hellenic Studies, XXXII
(1 9 1 2), p. 1 9 n . l 06; Athletics of the ancient world, p. 43.
,

11
Sportivi sp art ani: mICI bronzuri arhaice (600-550):
Ch.PICARD, Manuel d'Archeologie grecque, 1, fig. 1 35, p. 460,
îndepărtat prototip al celebrei Alergătoare Barberin i, de un
fannce echivoc atât de captivant, copie romană a unui bronz de
prin 460 (ld., II, 1 , pp. 1 6 1 - 1 62).

12
Primele texte spartane cunoscute sunt scurte inscripţii votive
trasate pe vase la sfârşitul secolului VII (DAWKINS, Artemis
Onhia, p.76, fig . 1 4; p. l l l , fig. 86, 3).

13
Glaukon din Rhegion ( a doua jumătate a sec.V) ca sursă pentru
istoria muzicală a lui Plutarch: Th.REINACH, ap.WEIL
REINACH, ediţia PLUTARQUE, De 'rl usica, introduction ,
pp. XI-XII, 3 7 , a d § 89.

14
Calendarul sărbătorilor spartane: ZIEHEN, ap. PAULY-WIS
SOWA, II R, III, 2, c. 1 5 08- 1 520, S.v. Sparta.
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15
Despre măştile votive găsite în mare număr (peste 600) în săpă
turile de la sanctuarul Artemidei Orthia: DAWKINS, Artemis
Orthia, pp. 1 63- 1 8 5, pl. 47-52 (cele mai vechi urcă până la
începutul secolului al VII-lea, akmi prin 600).

16
Privitor la interpretarea, dificilă, a poemului Parrheneion al lui
Alkman, ef. bibliografia reunită de E. DIEHL, Anthologia lyri
ca Graeca 2 , II, 1 942, pp.7-8 , şi mai ales S.A. VAN GRONIN
GEN, The Enigma ofAlcman's Partheneion, Mnemosyne, 3, III
(1 936), pp. 24 1 -26 1 .

17
Revoluţia reacţionară de la mij locul secolului VI: G . GLOTZ,

Histoire grecque, 1. pp.349, 372-373; EHRENBERG, ap.
PAULY-WISSOWA, s. v. Spana, c. 1 38 1 ; H. JEANMAIRE,
Couroi el Coureres. p. 548.

18
După 576, victoriile spartane l a Jocurile Olympice încetează
brusc: este semnalată doar una în 5 5 2 , apoi, răzleţe,
douăsprezece, între 548 şi 400; în sfârşit, una în 3 1 6; sunt, în
majoritate, victorii obţinute de atelajele din grajdurile regale,
precum cea a regelui Demaratos sau cea a fiicei lui
Archidamos, Kiniska (ef. GARDINER şi DICKINS, citaţi mai
sus, n. l O).

19
Tabloul educaţiei spartane clasice: W. KNAUTH, Die spar

tanische Knabe nerziehung im Lichte der Volkerkunde,
Zeitschr(ft fii r Geschichte der Erziehung und des Unterricht,
XXIII ( 1 933), pp. 1 5 1 - 1 85 ; T. R. HARLEY, The Public Schools
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of Sparta, ap. Greece a n d Ro m e , 1 9 34, II, pp. 1 24- 1 3 9;

P. ROUSSEL, Sparte, pp.59-65 ; K. M. T. CHRIMES, Ancient
Sparta, a Re -examination of the Evidence, Manchester, 1 949
(public. of the Univ. of Manchester, Historical Series, 84);
W.DEN BOER, Lacon ian Studie s , Amsterdam, 1 9 54,
pp.23 8-298 ("Aspects of the Spartan Agoge"). Dar nimic nu ne
dispensează de recitirea lui XENOPHON, Lac . , 2;
PLUTARCH, Lyc., 1 6- 1 7; PLATON, Leg. 1, 633 a-c.

20

Inovaţiile tactice ale lui Iphikrates: R. COHEN, La Grece et
l' h e l len isa tion du Monde a n ti q u e (col lection Clio),
pp. 3 09-3 1 0; - despre Gorgias, Epaminondas şi Pelopidas, cf.
S.vv. PAULY-WISSOWA, VIII, c. 1 6 1 9- 1 620; V, c.2678-2679,
2683-2684 (SWOBODA); XIX, I , c. 380 (G. REINCKE).

21
A primi educaţia de stat era cu certitudine o condiţie necesară
pentru exercitarea dreptului de cetate la Sparta: XEN. , Lac.,
1 0,7; PLUT., Inst. Lac., 238 F, 2 1 . Era ea suficientă? JEAN
MAIRE crede că da (Couroi el Couretes, p. 490), dar nu
avansează dovezi suticiente: PLUT., ibid., 22.

22
Clasele de vârstă ale tineretului spartan: vezi, sub acest titlu,
împreună cu articolul clasic al lui M. P. Nn...S SON, Grundlagen
des spananischen Lebens, Klio, 1 9 1 2, pp. 308-340, expunerea
mea ap. Revue des Etudes anciennes, XLVIII, 1 946, pp. 2 1 6-230.
Această reconstituire, poat.e prea ingenioasă, nu i-a convins pe
toţi cititorii mei: v. de ex. Chr. PELEKIDIS, Histo;re de
l' Ephebie attique, Paris, 1 952, p. 68, n. 4.

23
BO\lay6�, şef de patrulă; inscripţiile votive ce comemorează
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victoriile băieţilor la Jocurile Artemidei Orthia nu omit nicio
dată menţionarea acestui grad, fie că învingătorul l-a deţinut el
însuşi, fie că a putut invoca o legătură de rudenie (sau poate, aş
sugera, de prietenie, în sensul cel mai "grec" al cuvântului) cu
un l3oucx'Yoc;: A. M. WOODWARD, ap. DAWKINS, Artemis
Orthia, pp. 290-29 1 .

24
Eforii au condamnat muzicienii care adăugaseră corzi supli
mentare lirei clasice a lui Terpandros, care era heptacordul:
C. DEL GRANDE. Espressione musicale dei poeti greci,
Napoli, 1 932, pp. 89-1 00; K. SCHLESINGER, The Greek
Aulos, Londra, 1 9 3 9, p. 1 43; 1. nORING, Studies in musical
terminology in 5th century literature, Eranos, XLIII (1945 ),
1 7 6 sq., mai ales 1 90- 1 92. Acest lucru i s-ar fi întâmplat lui
Phrynis din Mitylene, după PLUTARCH, Prof În .vin., 84 A;
Agis, 1 0; lui Timotheos din Milet, urmându-l pe PAUSANIAS,
III, 1 2, 1 0; CICERO, De Leg., II, 39, şi BOETHIUS, De Mus.,
I, 1 : acesta din urmă ne-a conservat textul grec al decretului care
ar fi fost dat împotriva nefericitului muzician. Dar un examen
atent al limbii acestui document pare să arate că este vorba de
un fals, datorat vreunui gramatic din timpul lui Traian sau
Hadrianus: BOURGUET, Dialecte laconien, pp. 1 54- 1 5 9.

25
Aulos-ul ritma mişcările de ansamblu nu numai în armata spar
tană, ci şi în marina de război ateniană, unde vâslaşii îşi ritmau
mişcările în sunetul instrumentului 'tptrtpcxuÂrtC; (pAULY-WIS
SOWA, S.v. Nautae, XVI, 2, c. 203 1 ) .

26
Machiavelism spartan în secolul al IV-lea: s ă n e gândim la
Phoibidas, ridicat prin surprindere la Kadmeia, în 382, pro
fitându-se de o sărbătoare; la raidul lui Sphodrias asupra Pirelui,
în plină pace, în 378 : XEN., HeU., V, 2, 25-36; 4, 20-33 .
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27
Despre krypteia: H. JEANMAIRE, în ultimul pasaj, ap. Couroi
et Couretes, pp. 5 5 0-5 8 8 .

28
Dansatoare spartane: reliefuri din muzeul de la Berlin, reflec
tând o creaţie a sculptorului Kallimachos (sfârşitul sec. V) : Ch.
PICARD, Manuel d'Areheologie greeque, II, 1 1 , pp. 624-626,
fig.252, 25 3.

29
Filolaconismul în tradiţia greacă: F. OLLIER, Le Mirage spar
tiate , 2 vol., Paris, 1 932- 1 943.

30

Tim aia, soţia lui Agis al II-lea: EHRENBERG, ap. PAULY
WISSOWA, IIR,VI, l , c. l 074- 1 075. Femei de afaceri la Sparta
în secolul III: mă gândesc la mama lui Agis, Agesikrate, la
bunica sa, Archidamia, "care poseda ea singură mai multe
bog ăţii decât tot restul lacedemonienilor", la soţia sa, Agiatis,
la Kratesikleia, mama lui Kelomenes: PLUT., Agis, 5, 23, 29.

31
Cu privire la gymnopedii, textul clasic este cel din PLATON,

Leg., 1, 633 c: cf. B OLTE şi ZIEHEN, ap. PAULY-WISSOWA,

IT R, 2, c. 1372, 1 5 1 0. Că t1agelaţia din faţa altarului Orthiei nu

este ritul "primitiv" la care a visat imaginaţia morbidă a soci
ologilor modemi este un fapt azi bine stabilit: JEANMAIRE,
Couroi et Couretes, pp. 5 1 3-523 ; "disputarea brânzei" nu dă
loc t1agelaţiei decât începând cu mărturia lui CICERO, Tuse. ,
IT, 3 4. Ceremonia atrage încă turiştii în plin secol al IV-lea p.
Chr. : LIBANIOS, O,: 1, 23.
Voi menţine această interpretare, în ciuda impertinentei
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critici a lui W. DEN BOER, Laconian Studies, pp. 269-270,
care mă asimilează "to the clique of younger (vai! de trei ori,
vai!) too self-confident historians" .. . Convingerea mea se
bazează pe precizările cronologice ale lui JEANMAIRE, care-l
neglijează pe W.DEN BOER.

III. DESPRE PEDERASTIE CA EDUCAŢIE
1

Erosul grec: studiile fundamentale rămân cel al lui K. O.

MOLLER, Die Dorie

,.2,

Breslau, 1 844, pp.289-298, şi cel al

lui M. H. E. MEIER, ap. J. S. ERSCH, J. G. GRUBER,
Encyclopădie der Wissenschaften und Kiinsten, IX, Leipzig,

'
1 8 3 7 , c are merită să fie citită în traducerea franceză a lui

L.-R. DE POGEY-CASTRIES, Histoire de l' Amour grec dans
I'Antiquite, par MM.EMEIER , augmentee d' un choix de do
cuments originaux (preţioasă antologie de texte istorice şi lite

rare) et de plusieurs dissertations complementaires, Paris,
1 930. Subiectul a fost, binemţeles, adesea reluat: L. DUGAS,
L'Amitie antique d' apres les Moeurs populaires el les Theories
des Philosophes,

Paris, 1 894; H. HOESSLI, Eros. die
rr3, Mtinster-Berlin, 1924; D. H ROBINSON,

Mănnerliebe der Grieche

E. J. FLUCK, A Study of Greek lo ve-names. including a dis
cussion of paederasty, Johns Hopkins University Studies in

Archaeology, XXIII, Baltimore, 1 9 37; S.WIKANDER, Der
arische Mănnerbund. Lund, 1 938 şi, recent, J. S. EGLIN

TON, Greek Love, New York, 1 964. Dar n-am citit nimic
despre acest subiect care să mă fi instruit mai mult decât cur
surile lui L. MASSIGNON.

2

Limba greacă traduce o reprobare netă a inversiunii; o desem
nează prin termeni care semnifică: a dezonora, a ultragia,
acţiune nedemnă, conduită infamă, impuritate, obiceiuri igno
bile. Dispreţul este şi mai explicit pentru cel ce suportă actul:
cel ce suportă lucruri ruşinoase, abominabile; cf. DE POGEY
CASTRIES , pp. 1 76, 307-3 1 1 .
376

3

Homosexualitatea şi legile: ea nu pare să fi fost legal admisă

decât în Elida (XEN., Lac. 2, 1 2; PLUT., Pel. , 19). în alte
locuri, chiar şi în Creta sau la Sparta, unde totuşi se manifesta

deschis, violarea efebului şi relaţiile camale sunt interzise, şi,
teoretic, sancţionate: STRAB., X, 483; DARESTE, HAUS
SOULIER, REINACH, ln scriptions juridiques grecques, 1 , pp.
358-359, 45 1; XEN., Lac. 2, 13; Conv. 8, 35; EL., VH., m, 1 2.
La Athena, legea pedepseşte sclavul pederast şi, la cetăţeni,
prostituţia,

proxenetismul

şi

violarea unui

adolescent.

Reglementările de poliţie atribuite lui Solon interzic adulţilor
accesul în şcoli (de literatură sau de gimnastică?) frecventate de
băieţi: cf. textele reunite de DE POGEY-CASTRIES, pp. 284-290.

4
Pederastie pură: şi anticii au vrut să justifice, de exemplu,
uzanţele din Creta sau Sparta. dând asigurări că acestea nu
autorizau decât relaţiile caste (cf. textele citate în nota ante
rioară) ; dar limitele pemlise se întindeau destul de departe, iar
această "puritate" ne pare la fel de echivocă şi tulbure ca şi
aceea a iubirii curtenitoare, aşa cum a codificat-o Andre le
Chapelain în sec.XIII; iubirea în înţelepciune (a6xpprov) per
mitea multe favoruri: sărutări. atingeri, într-un cuvânt, pre
cizează CICERO, Omnia praeter stuprum . . . , complexlIs enim

concubitusque permittunt palliis interiectis (De Rep., IV, 4). Nu

este necesar să ai despre natura umană o concepţie jansenistă
pentru a intui că aceste fragile bariere nu puteau să fi rezistat
prea mult dezlănţuirii dorinţei cam ale. Tradiţia antică este
foarte bogată în anecdote care contrazic această tentativă de
apologie: de pildă, povestea lui Aristodemos, guvernator al
cetăţii Oreos, răpind cu forţa un adolescent (PLUT., Amar.
narr., 773-774).
Ao;ta nu înseamnă că nu găsim la cei mai buni, Platon de
exemplu, un efort de a transcende camalul;

V.,

privitor la acest

subiect, încântătorul expozeu al lui F. DAUMAS. "Sous le
signe du gattilier en t1eurs", REG., 74 (1961 ), pp. 6 1 -68.
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5
Pederastia pare absentă la Homer: Ganymedes nu este la el
decât paharnicul, nu iubitul lui Zeus; între Ahile şi Patrokles nu
există decât o prietenie din copilărie şi o fraternitate de luptă.
Ne putem întreba dacă această prietenie nu disimulează o pasi
une mai carnală: modernii înclină uneori s-o creadă (astfel,
1. A. SYMONS, The Greek poets, III, p.80, citat de A. GIDE,
Corydon, DE. C., IX, p. 29 9 ); anticii n-au ezitat s-o facă, pre
cum încă, se pare, Eschyl, în a sa Mirmidonii (fr. 128; cf. LUC. ,
Am . , 54).
Homer poate să fi ignorat voit o instituţie cunoscută în tim
pul său. Tabloul vieţii eroice pe care-l trasează prezintă omisi
uni (s-a observat acest lucru în special cu privire la religie şi
cult). Dar această tăcere, voită sau nu, este susceptibilă de două
interpretări opuse: o reminiscenţă a civilizaţiei minoice, care ar
fi respins cu oroare brutalitatea acestor obiceiuri războinice
aduse în Egeea de invadatorii nordici; sau, dimpotrivă: efectul
unei dezvoltări mai timpurii a conştiinţei morale în această
Grecie din Asia, unde, în perioada clasică, pederastia va ti mai
sever judecată decât în restul lumii elene (ef. PLAT., Conv., 182
b-c). În sprijinul primei ipoteze, cf. S. WIKANDER, Der
arische Mănnerbund, Lund, 1 9 3 8 , care împinge originea
fratemităţilor noastre războinice pân{t la îndepărlatele arriere
plans europene.

6
Mituri ce canonizează inversiune a: drag ostea dintre Zeus si
Ganymedes, Herakles şi Io laos (sau Hylas), Apollon i
Hyakinthos etc. Dar este dificil să le datăm apariţia. Epopeea
despre Herakles, atribuită lui Peisandros, ş i care evoca violarea
tânărului Chrysippos de către Laios, nu poate ti, cum pretindea
o anume tradiţie antică, anterio ară lui Hesiod (KEYDELL, ap.
PAULY-WISSOWA, XIX, 1 , c. 1 44, S.v. PEISANDROS).
Pederastia este celebrată în mod obisnuit de marii lirici,
începând cu sfârşitul secolului al VII-lea : de la Alkaios până la
Pindar.

ş

7
Pederastia ca fiind în special dorică: cf. K. O. MULLER, Die
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Dorier (cit. supra, n. l ); E.BETHE, Die dorische Knabenliebe.
ihre Ethik, ihre Idee, Rheinisches Museum, LXII ( 1 907),
pp.438-475.

8
Pederastia ca iniţiere magică: studiul care a deschis drum în
acest curios domeniu este cel al lui E. CARPENTER,
Beziehungen zwischen Homosexualităt und Prophetentum, ap.

lahrbuch Jur sexuelle ZwischenstuJen unter beso nderer
Berucksichtung der Homosexualităt, Suppl., 19 1 1 .

9
Cetatea greacă, un "club de bărbaţi": BARKER, Greek politi
ca l theory, p. 2 1 8 . Pederastie şi fraternitate răzb oini c ă :
L. DUGAS, L'Amitie antique, p . 8 7 ; în Creta (STRAB ., X 48 3)
şi la Theba (PLUT. , Amat., 93 0), uzanţa voia ca erastul să ofere
tânărlllui său eromen o armură, echipamentul său complet de
luptător.

10

Pederastia ca rit de trecere: studiul fundamental este cel al lui
BETHE (citat în nota 7), a cărui teza, aspru criticată totuşi încă
de la apariţie (A. SEMENOV, Zur dorischen Knabenliebe,
Philologus, N.F. XXIV ( 1 9 1 1 ), pp. 1 46- 15 0; A. RUPPERS
BERG, Etcr1tVTÎÂac; ibid., pp. 1 5 1 - 1 5 4), a fost reluată de curând
la noi de H. JEANMAIRE, Couroi et Couretes, în special pp.
456-460, "les antecedents de la theorie platonicienne de
l' Amour".
BETHE şi JEANMAIRE fac mare caz de inscripţiile
rupestre arhaice (sec. VII) relevate la Thera de HILLER VON
GĂ RTHRINGEN: LG., XII, 3, 536 sq. ; recent, ap. PAULY
WISSOWA, II R,Y, 2, c.2289. Nu văd în ele decât graffiti
obsceni, de tipul celui pe care-l putem citi la Pompei (nr.536: o
mână mai recentă a adăugat: 1tOpVOC;). Nici unul dintre argu
mentele invocate nu mi se pare suficient pentru a transforma
asemenea isprăvi sexuale în ceremonii religioase ce marchează
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solemn intrare a efebului în confratemitatea bărbaţilor; dacă
caracterele de literă sunt de mari dimensiuni, asta nu ajunge
pentru a face din aceşti graffiti mscripţii votive. Stânca pe care
se găse..'ic se află totuşi la cel puţin 60 m vest de sanctuarul lui
Apollon Kameios şi sud-vest de amplasamentul dedicaţii10r
religioase (I.G., XII, 3, 35 1 -373), de care JEANMAIRE le
apropie în mod arbitrar, şi dacă ea domină amplasamentul
gymnasion-ului de efebi, acesta din urmă este posterior cu cinci
sau şase sute de ani!

11
Pederastia şi atentatele împotriva tiranilor: a se vedea ansam
blul de date reunite de MEIER
DE POGEY-CASTRIES,
Histoire de L' Amour grec, pp. 1 60- 1 68.
-

12
Semnificaţia culturală a lui Theognis din Megara a fost remar
cabil pusă în lumină de W. JĂ GER, Paide ia l, pp.227-247:
J. CARRJERE, Theognis de Megare , teză, Paris, Gap, 1948,
pp. 1 5 5- 1 62
,

.

13
În legătură c u romanul iubirii lui Theognis pentru Kymos, a se
vedea extrasele din Elegii reproduse de DE POGEY-CAS
TRIES, llist. de ['Amour grec, pp 235-237.
.

14
Pederastic " filosofică" sau legătură pasională Între maestru şi
discipol: mărturii la MEIER-DE POGEY-CASTRlES, ibid., p.
84.

15
Despre lesbienele lui Baudelaire, predecesorii săi romantici şi
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contemporani i săi (Th. Gautier, de Banville etc.), cf. ediţia cri
tică Fleurs du Mal a lui J. CREPET-G. BLIN, Paris, 1 942, pp.
27 1 -275.

16
Apărare şi reprezentare a lui Sappho: U.VON WILAMOWITZ
MO LLENDORF, Sappho und Simon ides, Berlin, 1 9 1 3 ; Th.
REINACH, ediţia (postumă, procurată de A. Puech) Alde et
Sappho, Pari s, 1 937, pp. 168 - 1 76; şi, bineînţeles, opera lui
Renee VIVIEN.

IV. VECHEA EDUCAŢI E ATENIANĂ
1
Când a fost instituită efebia attică? Este o problemă foarte con
troversată. Cum vom vedea mai departe (partea a doua, cap. II) ,
efebia, sub forma sa clasică, cea a unui serviciu militar obliga
toriu de doi ani, nu ne este bine cunoscută decât începând cu
ani i 337-33 5 . U. VON WILAMOWITZ-M OLLENDORF,
Aristoteles und Athe n, 1, Berlin , 1 893, pp. 1 93- 1 94, şi, după el,
A. BRENOT, Recherches sur l' Ephebie attique et en particuli
er sur la date de l'Jnstitution, BEHE, 229, Paris, 19 20, au
pretins că ea nu ar fi existat înainte de acea dată. Ipoteză inac
ceptabilă, care face uz ilegitim de argumentul a silemio şi min
imalizează prin hipcrc rit ic ism importanţa unei mărturii ca cea a
lui AISCHINES, Amb., 1 67, care ne spune că, la ieşirea din
copilărie, prin 370, a servit ca " m i liţi an" timp de doi an i: cI'.
V. CRAPOT, Quand jiu instituie [' Ephebie attique, Rel'ue de
Synthese historiq ue, 34 (1 922), pp. 105 - 1 1 1 ; J. O. LOFBERG,
The Date ofAthenian ep hebia , Classical Philology, 20 ( 1 925 ),
pp.330-335 . Problema a fost reluată când L. ROBERT a publi
cat un text epigrafic al jurământului efebic, pe care nu-l
posedam până atunci decât datorită lui Stobaios si Pollux:
Etudes epigraphiques et archeologiques. BERE , 272,
Paris, 1 9 38, pp. 296-307. Acest jurământ este prestat în numele
unei serii de divinităţi cu caract.er arhaic, ceea ce pare să ne
ducă foarte departe în trecut. H. JEANMAIRE, Couroi et
Couretes, pp. 464-507, crede Într-adevăr că acest jurământ este
foart e vechi, şi prin unnare şi efebia, dar aceasta din urmă, la
început simplu "rit de trecere", nu şi-ar fi căp ătat c ar acteru l
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definitiv decât în timpul războiului peloponesiac, imitând
a'Yc.o'Y" spartană. Jurământ arhaizant mai degrabă decât arhaic,
reia A. PIGANIOL, Les Origines de I'Ephebie attique, Annales
d'Histoire (economique et) sociale, XI, 1939, pp.21 2-2 1 3 , cri
ticându-l pe G.MATHIEU, Remarques sur l' Ephebie attique ,
Melanges Desrousseaux, Paris, 1937, pp. 3 1 1 -3 1 8 , pentru care
efebia ar fi o generalizare a regimului existent în secolul V pen
tru orfanii de război, "pupilii naţiunii"; instituţia s-ar fi născut
într-adevăr din imitarea Spartei, dar numai după înfrângerea
din 404, devenind obligatorie doar după 33 8. V. şi infra, p. 400,
n. 5.
2

Theognis şi Pindar ca expresie a idealului aristocratic: îi unnez
tot pe W. JĂGER, Paideia, l, pp. 29 1-342, şi 1. CARRIERE,
Theognis, pp. 1 77-240.
3

Competiţii sportive pentru copii: punctul delicat este de a deter
mina vârsta acestor "copii"; erau ei adolescenţi mai mari, de
peste şaptesprezece ani, sau "juniori", între zece şi şaisprezece?
Norrnan GARDINER înclină pentru prima ipoteză în cazul
Olympiei, pentru a doua în cel al Jocurilor Nemeice, lsthmice
şi Panathenee (Athletics of the ancient world, pA l). Este demn
de remarcat faptul că expresiile '!cr8fltKOI. sau ITu8tKo1. 1tât'oec;
sunt utilizate de obicei în epoca hellenistică şi în cea romană
pentru a desemna categorii de vârstă în cataloage sau liste de
victorii agonistice: ef., de exemplu, textele reunite de L. ROBERT,
ap.Revue de Philologie , 1930, p. 46, n. l ; BEHE,272,p.24.
4
Skolio n , ca gen literar-tip al vechii culturi aristocratice:
W. JĂGER, Paideia , l, pp.294 sq., urmându-l pe R.REITZEN
STEIN, Epigramm und Sko lion, ein Beitra g zur Geschichte der
alexandrinischen D ichtung, Giessen, 1 892, şi F. JAKOB Y
Theognis, Sitzungsberichte ale Academiei de Ş tiinţe din Berlin,
Phil.-hist.Klasse, 193 1 , pp. 90- 1 80.

,
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5

Sensul educativ al elegiilor lui Solon: lucrarea fundamentală
este, şi aici, cea a lui W. JĂ GER, So lo ns Eunomie,
Sitzungsberichte ale Academiei de Ş tiinţe din Berlin, 1 926, pp.
69-94.
6
Ostrakophoria prin scris: J. CARCOPINO, L' Ostracism athe
nien 2 , Paris, 1 935, pp. 78-87; pl. I-IIL

7

Data apariţiei şcolii. În afară de Athena, se găsesc următoarele
mărturii: La Chios, puţin înaintea luptei de la Lade, în 496,
acoperişul unei şcoli s-a prăbuşit, îngropând o sută
nouăsprezece copii (HDT., VI, 27); la Astypalaia, în 492,
pugilistul Kleomedes, într-un acces de furie, a masacrat şaizeci
de copii Într-o şcoală (pAUS., VI, 9, 6).
8

Pentru mitul anti-creştin despre o Helladă care şi-ar fi bazat
cultura spirituală pe ex altarea virtuţilor corporale, mă
mulţumesc să trimit la unul dintre vulgarizatorii, în Franţa, ai
"gândirii" naziste: J.-E. SPENLE, Nietzsche et le Probleme
europeen , Paris, 1 943 , p. 239.

V. APORTUL NOVATOR AL PRIMEI SOFISTICI

Caracterul elementar al educaţiei attice în timpul lui Perikles:
NAVARRE, Essai sur la Rhecorique grecque avant ArislOte.
Paris, 1 900, pp. 25-26; M. DELCOURT, Pericles, Paris, 1 939,
pp. 65-69.
o.
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2
Cele mai vechi şcoli de medicină: R. FUCHS , ap. Th. PUSCH
MANN, M. NEUNBURGER, J. PAGEL, Handbuch der
Geschichte der Medizin , 1, Jena, 1902, pp. 1 9 1 - 1 93 .

3
Absenta "scolii" propriu -zise la fizicienii" din Milet:
A.J. FESnJGlERE, Contemplation e Vie contemplative selon
Platon, Paris, 1 936, pp . 32-33 şi App. 1, pp. 461 -463.
Şcoala filosofică, confrerie relig ioasă: acest fapt, semnalat
pentru prima dată de G. LUMBROSO, Ricerche alessandrine ,
ap. Memorie ale Academiei din TOrino, 1 8 73 , p. 268, a făc,!t
obiectul unui studiu pătrunzător din partea lui P. BOYJ�NCE,

;

Le Culte des Muses chez les Ph ilosophes grecs , Etudes
el Histoire el de Psychologie re ligieuse s, Paris, 1 936, pp.232-241

(şcoala pythagorică), 26 1 -267 (Academia), 299-300 (Lyceul) ,
322-327 (şcoala epicureică).

4

Nu mă pronunţ în legătură cu eV entuala identitate dintre
Antiphon din Rhamnous, autor a cin cisprezece discursuri judi
ciare şi politician de dreapta, şi Antiphon sofistul, de la care
ne-au rămas importante fragmente de filosofie politică (DIELS,
Vorsokratiker, � 80, sau mai degrabă GERNET, urmând
Discursurile precedentului, co n . B Ude, Paris, 1 923); mă limitez
la a face aici un loc celui dintâi, Care fusese un telmician al
retoricii. Este necesar să identificăm s au să dist ingem cele două
personaje? Van ă dispută, în lipsa un or elemente suficiente care
s-o alimenteze: susţinătorii fiecăreia dintre cele două ipoteze
lasă pe seama adversarilor lor onus pro ba ndi.

5

Cronologia şi cariera sofiştilor: � se V edea datele referitoare la
problemă, de exemplu în K. PRA CHTER, ap .F. UEBERWEG,
Grundriss der Geschichte der Philosop hie , 1 12 , pp. 1 1 2- 1 29.
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Protagoras, născut la Abdera, în Tracia, prin 485 , akrne în
jur de 446-440; numeroase călătorii la Athena; moare pe la 4 J 1 .
Gorgias din Leontinoi, în Sicilia. născut în jurul anului 483;
vine pentru prima dată la Athena în 427, în calitate de
ambasador; moare în 376 (la curtea tiranului Iason din Pheres?)
în Thessalia.
Antiphon, fiu al lui S ophilos din dema Rharrmous, născut
prin 480, logograf şi retor, condarrmat la moarte în 4 1 1 pentru
po litic a sa de extremism olig arhic şi de trădare în gu v ernul
reacţionar al celor Patru Sute.
Prodikos din Keos, în Kyklades, născut prin 465; Socrate
i-ar fi fost elev, dac ă e să-I credem pe Platon (Men., 96 d;
Prot.34 1 a; Charrn., 1 63 d).
Hippi as din Elis, în Pelopones, pare să fi fo st cam de
acee aşi vârstă cu Prodikos.

6
Privitor la sofişti, cf. în i st oriile generale ale gândirii greceşti:
D ie Philosophie der Griechen in
ihre geschichtliche Entwiklung dargestellt, l, n 6 , Leipzig,
1 920, pp. 1 278- 1 44 1 ; Th.G OMPERZ, Les Pense urs de la
Grece (traducere franceză) 3 , Paris, 1 928, pp. 452-5 3 6.
Lucrar�a fundamentală, pentru prezentul nostru studiu, este cea
a lui H. GOMPERZ, Sophistik und Rhetorik, das B ildungsideal
de s EY /t ErE/N in se inern Ve rhăltn is zur Ph iloop h ie de s
V. lahrh underts, Leipzig-B erlin, 1 9 1 2, şi primele pag ini din
H.VON ARNIM, Sophislik, Rhetorik, Philosophie in ihrern
Kampj' urn die Jugendbildung, introduct!re la caI1ea sa Leben
und Werke des D ia von Prusa, Berlin, 1 8 98, ppA sq.
Din punct de vedere al istoriei ştiinţelor: A. REY, La
Science dans l'Antiquile (III), la Maturite de la pensee scien
tifique e n Grece, Paris, 1 939, pp. 46-47; şi din punct de vedere
al educaţiei: W. JĂ GER, Paideia, l, pp. 425 -489.
F. ZELLER, W. NESTLE,

7
Despre relativismul fenomenalist al lui Protagora.s: P. NATORP.
Forschungen zur Gesch ichte der Erkenmn isspro blerns irn
Alterturn: Protagoras . . . , B erlin, 1 8 84, şi , în parte (relativism
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obiectiv şi nu subiectivism), V. BROCHARD, Etudes de
Philosophie ancienne et de Phi/osophie moderne, Paris, 1 9 1 2,
pp. 23 -29, contra Th. GOMPERZ, Penseurs de la Grece, pp.
494-505.
Privitor la nihilismul filosofic al lui Gorgias, UEBER
WEG - PRAECHTER, p.89, şi critica lui H. GOMPERZ,
Sophistik und Rhetorik, pp. 1-35.

Pentm o exagerare analogă a gândirii lui Hippias, cf. in/ra,
n. 1 l .

8

Teza lui O. NAVARRE, Essai sur /a Rhetorique grecque avant
Aristote, Paris, 1 900, rămâne necesară pentru completarea pe
plan tehnic a analizei lui H. GOMPERZ, Sophistik und
Rhetorik.

9

Dependenţa lui Gorgias faţă de Empedokles: H. DIELS,
Corgias unei Empedokles, Sitzungsberichte ale Academiei de
Ş tiinţe din Berlin, Phil.-hist. Kl. , 1 8 84, pp. 343-368; E. GRI

li P,.opos d' un passage du Menon: une d�finition tra
gique de la cou/e ur, REG, LV ( 1 942), pp. 1 - 1 3.
MAL,

10

Figurile gorgiene au putut fi studiate de exemplu la Sf.
Augustinus sau la Sidonius Apollinaris: M.COMEAU, La
Rhetorique de sa int A ugustin d' apres les Tra ctatus in
lohannem, Paris, 1 9 30, pp. 46-7 0; A.LOYEN, Sidoine
Apollina ire et l' esprit precieux en Caule aux derniers jours de
l' Emp ire , Paris, 1 943 , pp.VIIl, 1 3 3-1 34.

11

Seri ozitatea lui Hippias: este în general c ontestată; ast
fel, L. ROBIN, La Pensee grecque et les Origines de l' Esprit
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scientijiq}le, Paris, 1 923 , p. 1 72. Oricum, efortul lui
E.DUPREEL, La Legende socratique et les so urces de Platon,
Bruxelles, 1 922, de a-i umfla meritele si
' de a face din el un
foarte mare spirit, echivalentul unui Pico deHa Mirandola, chiar
al unui Leibniz, pare nejustificat: cf., de exemplu, severa crit
ică a lui A. DIES, Auto ur de Platon, Paris, 1927, 1, pp. 229237.

12

Acustica: traduc astfel, pentru a fi mai concis, Jl0-UGl.Kitv din
Prat., 3 1 8 e. Apropiat de A.oytcrJlot (problemele de aritmetică),

de astronomie şi geometrie, termenul nu mai desemnează
"lucru al Muzelor", cultura intelectuală luată în ansamblu, ci
chiar ştiinţa matematică inaugurată de Pythagoras, studiul
structurii numerice a intervalelor si ritmului: cf. lucrarea mea
Saint Augustin et la Fin de la Cult ura antique, Paris, 1 937, pp.
40-44.
13

Despre studiile literare ale sofiştilor, ef. tot NAVARRE, Essai

sur la Rhetorique grecque, pp. 40-44.

14

Cercetare ştiinţifică şi educaţie: pentru stadiul prezent al pro
blemei, vezi cartea, apărută în franceză sub acest titlu, a lui J.
STRZYGOWSKI, Les Do cuments bleus, 5 , Paris, 1 932, si nota
mea: Manque de tradition et erreur de methode, ap. Foy� rs de
notre Culture (Recontres, 9), Paris, 1 942, pp. 134- 1 40.
15

Mărturii ale autorilor de comedie despre Socrate: E. CAVAIGNA C,
Musee Belge, XXVII (1 923), pp. 1 1 7- 1 67.
1 6.

Problema s ocratică: vom g�lsi o discuţie densă despre
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avatarurile sale, de la 1. JOELL (1 893) la E. DUPREEL(1922),
H. VO N ARNIM (1 923) şi H. GOMPERZ ( 1 924), în culegerea
citată a lui A. DIEs, Autour de Platon, Essais de critique el
d' histoire, Paris, 1 927, I, pp. 1 27-143. Discuţia n-a Încetat să fie
reluată: a se vedea în special W. D. ROSS, The Problem of
Socrates, Proceedings of the Classical Association, Londra,
1 93 3 , pp.7-24; A. E. TAYLOR, Socrates, L on dra, 1 932;
H. KUHN, Sokrates, ein Versuch iiher den Ursprung der
Metaphysik, B erlin, 1 934, G. BASTIDE, Le Moment historique
de Socrale , Paris, 1 939; Th. DEMAN, Le Temo ignage
d'Aristole sur Socrate, Paris, 1 943; W. JAGER, Paideia, II,
Londra, 1 945, pp. 1 3-76.
Citez în trecere o formulă a lui A. E. TAYLOR, Varia
Socratica, Oxford, 1 9 1 1 , p. 30.
17

Ş coala lui Socrate, comunitate ascetică şi savantă: H.GOM
PERZ, Die Sokratische Frage als geschichtliches Problem,
Historisches Zeitschrift, CXXIX, 3 (1 924), pp. 377-423, recen
zată de A. Dr ES, Autour de Platon , 1, pp. 229-23 7.
18

Dezvoltarea sportului profesionist: Norman GARDINER,
Athletics of the ancient world, pp.99-1 06; A. H. GILBERT.
Olymp ic Decadence, Classical lournal, XXI ( 1 925-1 926), pp.

587-5 98.

VI. MAEŞTRII TRADIŢIEI CLASICE:
PLATON

Semnificaţia micilor socratici din punctul de vedere al peda
gogiei : rezum aici aportul importantelor pagini consacrate
acestui subiect de H. VON ARNIM în introducerea deja citată a
lucrării sale Dio von Prusa ; pp. 21 (Aischines), 2 1 -25 (şcolile
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din Megara şi Elis-Eretria), 25-32 (esenţiale: Aristippos), 32-43
(Antisthenes şi cinicii).

2
Conferinţe de propagandă: Aristippos publicase şase cărţi de
Conferinţe (LltcX'tpt�CXt) (D. L., II, 84-85); VON ARNIM ( ibid.,
p.30) arată că ele fac tranziţia între exhibiţiile-reclamă ale pri
milor sofişti şi predicile populare ale cirenaicilor şi cinicilor din
secolul III: Theodoros, Bion etc., care vor avea atâţia imitatori.

3

Preţul lecţiilor lui Aristippos: textele ezită Între 1 000 (pLUT.,
Lib. educ., 4 F) şi 500 drachme (D. L., II,72); comicul Alexis
vorbea de 6000, dar este o exagerare bufonă (ATH., XII, 1 44
E); VON ARNIM, ibid., p. 25 .

4
Platon ca educator: J. A. ADAMSON, The Th eory of
Education in Plato's Republic, Londra, 1903; R. L. NETTLE
SHIP, The Theory of Education in the Republic of Plato,
Chicago, 1906; P. FRIEDLĂ NDER, Plato, 1. Eidos, Paideia ,
Dia logos, Leipzig, 1928; fI. Die Platonischen Schriften ,
Leipzig, 1 930, pp. 363 sg . ; 67 0 sq.; 1. STENZEL, Plata der
Erzieher, Leipzi g, 1 928; W. J.i\GER, Paideia. II-III, Londra,
1945.

5
Accept autenticitatea Scrisorilor VII si VIII ale lui Platon: ef.
notiţele edi!iei SOUILHE, collection "B ude", Paris, 1926, unde
găsim istoricul problemei, at.ât de disputate. ef. bibliografia
dată de G. GLOTZ (-R.COHEN), Histoire Grecque, III, Paris,
19 36, p. 409, n. l 0 1 ; de adăugat: G. R. MORROW, STudies in
the Platon ic epistles. Illino is Studies in Language and
Literature. XVIII, University of Illinois, 1935: G. PASQUALI,
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Le Lettere di Platone, Firenze, 1 93 8 ; E. DES PLACES, Un
Livre no uveau sur les Lettres de Plato n , Revue de Philologie,
1 940, pp. 1 27- 1 3 5 .

6
Platon contra Tyrtaios (Leg. 1, 628 e-63 0 e): acest text a fost
bine pus în valoare şi fin comentat de E. DES PLACES, Platon
et Tyrtee, REG, LV (1 942), pp. 1 4-24.

7
Secolul IV, secol de mercenari: H.W. PARKE, Greek merce
nary so ldiers (rom the earliest times in the battle of Ipsos,
Oxford, 1 93 3 .

8
Ce era Academia: P. B OYANCE, Le Culte des Muses chez les
Philosophes grecs, p. 26 1 , rezumă dezbaterea: o asociaţie de
savanţi (U. VON WILAMOWITZ-MOLLENDORF, Platon 2 ,
Berli�, 1 920, pp. 270 sq.; An tigonos vo n Karistos,
Philologische Untersuchungen, IV, Berlin, 1 8 8 1 , pp. 279 sq. ;
H. USENER, Organ isation der Wissenschaftlichen Arbeit,
Vortrăge und Aufsătze, Leipzig-Berlin, 1 907, pp. 67 sq.), sau
chiar o universitate CE. HOWALD, Die Platonische Akademie
und die moderne Universitas litterarum, Berna, 1 92 1 )?

9

Ac ademia ca thiasos al Muzelor: P. B O YANCE, ibid. , pp.
26 1 -267; privitor la eroizarea lui Platon, ibid., pp. 259-26 1 ,
267-275, ş i O . REVERDIN, La Relig ion de la Cite platonici
enne, Paris, 1 945 .

10
Despre Procesele de impietate intenta te filosofilor la Athena în
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secolele V-W (Les Proces d' impihe intentes aux Philosophes el
Athenes aux ve -IVe siecles), cf. lucrarea apărută sub acest titlu
a lui E. DERENNE, ap. Bibliotheque de la Faculte de
Philosophie et Lettres de l' Universite de Liege, XLV, Liege,
1930.

11
Caracterul sacru al aşezării Academiei: Ch. PICARD, Dans les
lardins du heros Academos, Institut de France, Seance
publique annuelle des cinq Academies du jeudi 25 octobre
1934, Discours, Paris, 1934. La iniţiativa, şi sub patronajul lui
P. ARISTOPHRON (L'Academie de Platon , Paris, 193 3 ),
Academia din Athena întreprinsese în acest sit săpături care,
din nefericire, au fost întrerupte în momentul în care începeau
să devină fructuoase: a se vedea cronica ap. Bulletin de
Correspondance hellenique din 1 930 (t. LI V, pp. 459-460) sau
lahrbuch des De utschen archăeologischen Instiluts,
Archăeologischer Anzeiger, în special 1934, c. 13 7- 140 (plan:
Abb. 8).

12
Exedra lui Platon: pentru a ajuta cititorul modem în "com
punerea locului", voi aminti mozaicurile (romane, dar repro
ducând un original hellenistic) din muzeul din Napoli şi din
oraşul Tor1onia-Albani, reprezentând o adunare de filosofi (cei
şapte Inţelepţi?) : G.W.ELDERKIN, American Journal of
Archaeology, XXXIX (1 935), pp. 92- 1 1 1 ; O. BRENDEL,
R omische Mitte ilun gen , LI ( 1 936), pp. 1 -22 , şi din nou
ELDERKlN, ibid., LII (1 937), pp. 223-226.

13
Tabele murale utilizate în Academie pentru exerciţiile practice
de clasificare (cf. ARIST. . P.A., 1, 639 a): A. DrES, Notice la
ediţia sa a Omului politic, colI. "Bud6" Paris, 1935, p. XXVII.
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14
Int1uenţa medicinei şi mai . ales a ştiin�?igienice asupra
.
gândirii lui Platon: ef. W. JAGER, în ad�lira'ţ> ilul capitol care
deschide voI. III din a sa Paideia, pp. 3-45 , "medicina elenă ca
paideia".

15
Problemele de aritmetică elementară: Platon nu face decât să le
semnaleze printr-un cuvânt: 'to A.Ol'tcrfl6v (Rep. VII,522 c),
A.Ol'tcr'ttK"Î (5 25 a), A.Ol'tcrflOt (Leg. VII, 8 09 c, 8 1 7 e). În
manieră ceva mai precisă, în Leg . VII , 8 1 9 c, el descrie jocurile
aritmetice pe care le pretinde a fi în uz în şcolile egiptene şi
care, deşi orientate spre aritmetica pură, puneau în act
"aplicaţiile operaţiunilor aritmetice indispensabile" ('tac; 'trov
avoYKOtrov apt8flrov XP"ÎcrEtC;).
In Leg. VII, 809 c, Platon asociază studiul socotitului cu
ansamblul cunoştinţelor necesare în vederea războiului, a pro
blemelor domestice, a celor privitoare la administrarea cetăţii.
Acest caracter practic şi concret apare mai clar e contraria, în
pasajele unde el, definind orientarea abstractă, ştiinţifică şi dez
interesată, adecvată propedeuticii matematice, o opune tradiţiei
exot erice general acceptate (pe care-o admite el însuşi, pentru
prima treapt[l, elementară, la îndemâna masselor Le g . VII ,
8 1 8 a): la Îllvăţăceii-filosofi, aritmetica pură nu va serv i. ca la
negustori şi comercianţi, la a calcula vânzări şi cumpărări
(Rep.VII, 525 c), nu va introduce în raţionamentele sale
numere ce reprezintă obiecte vizibile sau materiale (525 e), va
elimina ceea ce este lipsit de generozitate şi cupid din aceste
aplic aţii (Leg. VII, 747 b).
_.

16
Papirus matematic eg iptean : A. REY, La Science dans
l' An tiquite (1), La Science orientale avant les Greecs. Paris,
1 930, pp. 20 1 -287.

17
Concepţia raţională, geometrică, a astronomiei platonice: cf.
paginile clasice ale lui P. DUHEM, Le Sisteme du monde,
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Histo ire des doctrines cosmologiques de Platon a Copernic, 1,
Paris, 1 9 1 3 , pp. 94-95 ; II, pp. 5 9 sq (bibliografia anterioară, p.
67, n. l ), precum şi A. RIVAUD, Le Sisteme astronomique de
Platon, Revue d' Histoire de la Philosophie, II (1 928 ), pp. I-26.
1 se poate alătura cu folos concepţia nu mai puţin aprioretică
despre acustică: A. RIVAUD , Platon et la Musique, ibid., ITI
(1 929), pp. I -30.

18
Cursus studiorum platonician . Trebuie să justific pe scurt
soluţia adoptată, care la început părea să depăşească în precizie
ceea ce autorizează mărturia textelor (dar, ef. aproape în acelaşi
sens: F. EGERMANN, Plato n ische Spătp hilosophie und
Platonismen be i Ar istoteles, Hermes, 87 ( 1 959), pp. 1 3 3 - 1 42).
Există, într-adevăr, unele dificultăţi în a pune de acord cele
două tablouri ale educaţiei pe care ni le oferă pe de o parte
Republica (IT-III şi VII), pe de alta Legile (II şi VII). Ş tiu câtă
neîncredere trebuie să păstrăm faţă de orice tendinţă de a stabili
artificial o annonizare între diferitele opere ale lui Platon:
fiecare dintre ele constituie, într-un anume sens, un tot ire
ductibil la celelalte; mi se pare, totuşi, că aceste două tablouri,
dincolo de perspectivele lor diferite, sunt complementare.
Legile descriu în detaliu educaţia cea mai elementară, într-un
sens, mai "populară", pe care c ărţile II-III din Republica nu fac
decât s-o schiţeze sumar, destinând-o clasei nobile de qrUA.aKEC;.
Această "mică educaţi e"( O'fltKp ix 1tatOE1.a , Leg.Y., 735 a) Legile
o opun unei "educaţii mai îngrijite" (aKpt�EO''tepa 1tatOE1.a,
Leg. XII, 965 b), prevăzută exclusiv pentru membrii Consiliului
Nocturn (Leg. XII, 96 1 a sq.), şefii statului, deci echivalentul
guvernanţilor-filosofi din Republica, unde studiile lor supe
rio are sunt descrise chiar sub numel e de 1tatOE1.a it
aKpt�EO''ta'tl1 (Rep. \tlI, 503 d). D ac ă acest ciclu superior de
studii nu este explicit analizat de Legi, ele îi prevăd existenţa,
subliniind că studiul aprofundat al ansamblului ştiinţelor
matematice trebuie să fie rezervat doar unui mic număr de
spirite de elită ('ttVES OA.1.YOt), ceea ce ne trimite la selecţia pre
conizată în Rep. VII, 537 a-c; acest studiu ajunge, tot după Legi
(Leg. VII, 8 1 8 d), la aceeaşi vi ziune de ansamblu, la acelaşi
studiu comparat pe care-l prevede Republica (VII, 537 b-c).
Postulată fiind echivalenţa: educaţia din Legi
educaţia
=
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pentru q)'UACXKE<; din Republica, rămâne să sunnontăm anumite
discordanţe aparente şi să precizăm etaRele cronologice. După
Rep.II,376 e - 377a, educaţia începe pr f.lO'\)(jtK1l (incluzând
-YPeXflflcx'tcx), înainte de gimnastică. Acest�ia din urmă îi sunt
rezervaţi doi-trei ani de serviciu obligatoriu, ce se încheie la
douăzeci de ani (VIII, 537 b). Legile (VII, 795 d) prezintă, dim
potrivă, gimnastica înaintea muzicii. Cum, pe de o parte, ele fac
copiii să termine grădiniţa la şase ani împliniţi (VII, 794 c) şi
pe de alta (809 e) le prescriu începerea studiilor literare la zece,
am putea fi tentaţi să conchidem că, spre deosebire de
Republica, Legile plasează perioada rezervată ginmasticii între
şapte şi nouă ani, deci la începutul, şi nu la sfârşitul, ciclului
şcolar.
Dar acest lucru nu se justifică: ( 1 ) expunerea din Leg.VII,
795 d sq., consacrată ginmasticii, este prezentată prea târziu
(797 e) ca fiind o continuare a celei pe care cărţile I-II (64 1 c673 e) o atribuiseră deja (în leg ătură cu reglementarea
banchetelor) rolului deţinut de fl0,\)(jlK1l în educaţie.
(2) După ce a reluat studiul privitor la 'YPeXflflcx'tcx (809 e sq. )
ş i p e cel a l muzicii (8 1 2 b sq.), Platon, î n Legi, revine la
educaţia fizică (8 1 3 a sq.), reluând astfel ordinea urmată în
Republica.
(3) în prima expunere despre gimnastică, Legile (VII, 795
d sq.) includ (796 e) parade cu arme sau pe cal, cu ocazia pro
cesiunilor solemne, care fac desigur parte, în gândirea lui
Platon ca şi în obiceiul atenian al timpului său, din atribuţiile
efebilor şi nu ale copiilor de şapte până la nouă ani.
(4) Este foarte verosimil ca, dacă în Legi ca şi în Republica,
efebia este cea la care Platon se gândeşte în primul rând în legă
tură cu gimnastica (am semnalat accentul pus pe pregătirea mi
litară, cf. Leg .VII, 794 c, 804 c etc.), aceasta, luată în sensul de
educaţie fizică, S[l ti însoţit întreag a educaţie, începând din
copilărie, mr[l să ocupe exclusiv o perioadă proprie, în afară de
cei doi sau trei ani de serviciu militar. Ceea ce o dovedeşte este
programul jocurilor atletice (Leg. VIII, 832 d sq.), cerre prevede
trei categ orii de concurenţi masculini (833 sq. ): copii, băieţi,
bărbaţi, iar pentru atletismul feminin două (8 33 c-d) : sub trei
sprezece ani, peste treisprezece (femeile căsătorite fiind
excluse).
Putem fi siguri deci ca Legile vor ca atletismul să fie prac
ticat atât la vârsta "secundară" (între zece şi şaptesprezece ani),
cât şi la cea "primară". Derr aceasta din urmă, între şase şi nou[l

�
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ani împliniţi, era ea în întregime consacrată educaţiei fizice?
Dacă Legile consacră în mod expres trei ani (de la zece la trei
sprezece) pentru a se studia ypaflflcx'tcx, faptul că sub acest
nume este vorba de explicarea autorilor (polemica din Leg. VII,
8 1 0 c sq. o reia, cum am văzut în text, pe cea din Rep. II, 377
a sq. ; X , 595 a sq.), domeniu rezervat învăţământului secundar,
face ca aceste studii să presupună ca deja încheiată ucenici a lec
turii şi a scrisului.
Pentru aceasta, trei ani (de la şapte la zece) nu înseamnă
prea mult, dacă ţinem seama de starea de înapoiere a tehnicii
pedag ogice a şcolii primare antice. Platon face aluzie la această
tehnică: se învaţă mai întâi literele, apoi silabele, până la
epuizarea tuturor combinaţiilor CRep . III, 402 a-b; Pol., 227 e
-278 b).
În text dau lămuriri asupra repartizării studiilor secundare
în trei cicluri: ( 1 ) de la zece la treisprezece ani, dominantă li
terară; de la treisprezece la şaisprezece ani, dominantă artistică;
de la şaisprezece la şaptesprezece sau optsprezece ani, domi
nantă matematică. Dar, s-a văzut, Platon vrea ca iniţierea în
matematică să înceapă în copilărie (Rep. VII, 536 d; 537 a; Leg.
VII, 8 1 9 b); rolul pe care i-l atribuie în selecţie arată clar că
studiul ei nu trebuie S�l se întrerupă, pornind de la aceste prime
rudimente primite în şcoala primară. Este deci probabil, după
cum am presupus, ca distincţia dintre cele trei cicluri să nu fie
atât de tranşantă cum pare la început: este mai degrabă o
chestiune de mai mult sau mai puţin, de repartiţie Între cel e trei
ordine de discipline, studiate pennanent una alături de alta, În
proporţii diferite.

19

MCXKpo'tepcx 606<;.: vezi nota lui
pp. 2 1 8-220.

WILAMOWITZ, Platon2, II,

20
Arătând că filosofia platonică ajunge, în ultimă analiză, la o
Înţelepciune contemplativă de ordin personal şi nu colectiv, nu
fac decât să reiau pe contul meu profundele observaţii ale lui
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W. JĂGER, Pa ide ia,
197-212.

II,

pp. 27 1 -27 8 , 3 5 3- 3 5 7 ; cf. III, pp.

VI I. MAEŞTRII TRADIŢI EI CLASICE: ISOKRATES

1
Despre Isokrates: F. BLASS, D ie auische Beredsamkeit2, II,
Leipzig, 1 8 92; MUNSCHNER, ap. PAULY-WISSOWA, IX, 2,
c. 2 1 46-2227, s.v. Isokrates, 2; G. MATHIEU, Les Idees poli
tiques d'lsocrate, Paris, 1925; A. BURK (elev al lui E. DRE
RUP) , Die Pădagogie des Isokrates. als Grundlegung des
human istischen Bildungsideals im Vergleich mit den zeitgenos
sischen und den modernen Theorie n , ap. Studien zur
Geschichte und Kultur des Altertums. XIV, 3/4, Wurtzburg ,
1932; W. JĂGER, Paideia, III, pp. 46- 1 5 5 ; W. STEIDLE,
RedekunSl und Bildung bei Isokrates, Hermes, 80 (1 952), pp.
25 7-296; 1. DE ROMILLY, Eunoia in Isocrates or the political
importance of creating good will, lHS, 1 9 5 8 , pp.92- 1 0 1 ;
S.CECCHI, La pedagogia di Isocrate, R ivista di Srudi Classici,
1959, pp. 1 l 8- 1 3 3 .

2
Is okrates s acrific at lui Plato n: este cee a ce îi reproşez lui
W. JĂGER, în nota mea: Le Siecle de Platon, el propos d' un
livre recent, Revue Historique, CXCVI ( 1 946), pp. 1 42- 1 49.

3
Isokrates, părinte al umanismului: a se vedea autorii rjtaţi, şi
criticaţi, de W. JĂGER, Paideia, III. p. 300, n. 2.

4

tP1Âoaorpfa şi ;rplÂoaorpelv la I sokra tes: cf. t extele reunite
de S. PREUSS, Index Isocrateus, Leipzi g, 1 904, p. l 04.
396

5
Compunerea Panegiricului: mărturIi ap. G.MATHIEU, E.
BREMOND, Notice la ediţia lor, vol. II, p . 5, n.7.

6
Isokrates si Socrate: H.GOMPERZ, Isokrates und Sokratik,
Wiener St�dien, XXVII ( 1 905), pp. 1 63 sq. : XXVIII ( 1906) , p. l
sq.

7

D ate despre şederea lui Isokrates pe lângă Gorgias, în
Thessalia: recent, G MATHIEU, Introduction a l' edition
Bude d' lso crate , 1. 1. p. l l , n. 1 .
.

"

"

8

\-!iara lui Isokrates de Ps. Plutarch (8 37 B) transmite că "după
spusele unora, el a deschis mai întâi o şcoală E1tt xtou"; se tra
duce de obicei "la Chios" (ef. ibid, 837 C: el ar fi dat o
constituţie acestei insule); dar expresia E1tt XtOU este bizară
(pentru EV Xicp?); nu ascunde cumva o dată furnizată de un
nume de arhonte, din nefericire desfigurat? Cf. W. JĂ GER,
Paideia, III, p. 302, n. 32.
,

9
Redactase Isokrates un tratat teoretic de artă oratorică? Se pare
că nu; cel care circulase în antichitate sub numele lui trebuie să
fi fost inaut.entic: [PLUT.] , Isoc. 8 3 8 E; V Isoc. , 148, 1 5 1 ; CIC.,
Inv. ,!!.7; QUINT. ,II, 1 5 ,4; O . NAVARRE, Essai sur la
Rhhor ique grecque avant Aristote, p. 1 l 7.

10

Alkidamas: 1. VAHLEN, Der Rhetor Alkidamas, Gesammelte
Schriften, I . , pp. 1 l 7 sq. (= Sitzungsberichte ale Academiei de
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Ş tiinţe din Viena, Phil.-hist.CI. , XLIII (1 863), pp.49 1 -528); C.
REINHARDT, De Isocratis aemulis, diss. Bonn, 1 873, pp.624.
\
11
Numărul mediu de elevi prezenţi în Şcoala lui Isokrates: au fost
în total o sută de elevi ([PLUT.] , Isoc., 837 C); durata studiilor
putea ajunge până la trei sau patru ani (ISOC., Ant., 87:

" ... atâţia elevi, dintre care unii au petrecut trei ani împreună cu
mine, alţii patru"): să reţinem cifra de trei ani, cifră cu siguranţă
superioară mediei; Isokrates a predat timp de cincizeci şi cinci
de ani (393-338), ceea ce dă o medie de: 100 x 3 :55 5,45 elevi
pe an.
Cifra maximă de nouă ne este furnizată în legătură cu prima
sa tentativă de învăţământ E1tl. XtOU [PLUT. ], [soc., 837 B).
Isokrates vorbeşte el însuşi de "trei sau patru" elevi aleşi,
asociaţi lucrărilor de "seminar" (Panath., 200).
De asemenea: RJOHNSON, A Note on the Number of
Isocrate's pupils, AIPh, 1 957, p.25-36.
=

12

Ideile politice ale lui Isokrates: a se vedea teza lui G. MA
THIEU, citată mai sus, la n. 1 , şi W. JĂGER, Paideia, III,
pp.46- 1 5 5 .
13

Isokrates abandonează Athena, unde democraţia ruinează cul
tura, pentru a trece la Philippos, campionul hellenismului:
rezum judecata, puţin cam optimistă, a lui W. JĂGER, ibid.,
pp. 152- 1 5 5 .
14

Am deviat uşor interpretarea tradiţională a Pan., 50, pentru a
ţine cont de judicioasele observaţii ale lui A. AYMARD ,
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lsocrate, IV (Paneg .), 50, în Melanges V.Magn ien, Toulouse,
1949, pp. 3-9; v. deja W. JĂGER, Paideia, II, pp.79-80.

15

Raporturile dintre Isokrates şi Platon au făcut obiectul unor
numeroase şi contradictorii studii: lista lor va putea fi găsită ap.
A. DIES, Autollr de Platon, II, pA07, n. l ; MATHIEU, BRE
MOND, lntroducere la ediţia lor lsocrate, 1, p.IX,n.3 (cf.
pp.1 55-1 57); G. MERIDIER, la ediţia sa Euthydemos, pp. 1 33
sq. , 1 37, n. l ; Dr E S, Introducere la Republica , pp. LVI sq. ;
L. ROB IN , în ediţia sa Phaidros, pp.XXII sq., CLXI sq. La
care trebuie să adăugăm: R. FLACELI ERE, L' Eloge d' Isocrate
a la fin du Pheclre, REG, XLVI (1 933), pp. 224-232; G. MA
THIEU, Les Premiers Conflits entre Platon et lsocrate et la
date de l' Eu thydeme, Melanges G .Glot:, Paris, 1 932, II, p.5 55564; Notiţă la ediţia sa Antidosis. ed. . ,Bude", [socrate, III,
Paris,1 942, pp.90-94; W. JĂGER , Paideia. III, Londra, 1 945,
pass. (ef. p. 364, S.v. lso crates anei Plato) etc. (pentru că dis
puta nu încetează să fie reluată).
Nu îndrăznesc să consider un câştig pentru ştiinţi\ concluzi
ile nici unuia dintre aceşti erudiţi. Trebuie să vedem ce anume
face ca cercetarea să fie hazardată şi, pfmă la proba contrară,
condamnată la insucces: (a) Imprecizia cronologiei privind
operele celor doi autori; oricare ar fi progresele realizate, în
special în ce priveşte Dialogurile platoniciene începând cu
Campbeli şi Lutoslawski, subzistă încă multe im:ertitudini (de
ex., Bllsiris este anterior sau posterior Republicii? Cf. A. DI ES,
Autour de Platon, Il, p. 247).
(2) Imprecizia aluziilor lui Isokrates; este una dintre trăsă
turile caracteristice esteticii sale (şi va fi prea adesea imitat de
succesori) aceea de a evita desemnările precise: el vorbeşte
despre adversarii săi folosind formule vagi, de tipul "cei care se
dedic�l discuţiilor" sau "filosofiei". Este vorba de Platon? De
Antisthenes? Sau şi de unul, şi de altul? Pariurile sunt libere.
Este posibil şi ca Isokrat.es să contureze un portret compozit,
căruia-i împrumută trăsăturile când de la un grup de filosofi,
când dc�la celălalt, adică de la sofiştii de tipul lui Alkidamas.
(3) In sfârşit, incertitudinile privitoare la valoarea care tre
buie atribuită judecăţilor lui Platon. Astfel, la sfârşitul lui
Phaidros (278 d-279 b), el îl face pe Socrate să pronunţe un
elogiu al lui Isokrates: trebuie să-I luăm în seri o s
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(FLACELrERE, şi deja I� okrates însuşi, Ep .V)? Dar dacă este
ironic (ROBIN)? Si chiar dacă-I luăm ca atare, ce selTU1ifică el
în realitate? Este �n elogiu a ceea ce Isokrates devenise atunci
când Platon îl scrie (WILAMOWITZ, Platon 2 , II, p. 2 1 2), sau
un regret la adresa frumoaselor promisiuni din partea lui
Isokrates tânăr, pe care acesta nu şi le ţinuse, regret exprimat în
momentul în care se presupune că ar fi vorbit Socrate (să
spunem, în 4 1 0) (Th. GOMPERZ, Penseurs de la Grece, II, p.
43 8)?
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Aristotel s i învătământul retoricii în cadrul Academiei: cf., mai
recent, vi. JĂGER, Paideia, III, pp. 1 47, 1 8 5- 1 86, care trimite
la lucrarea discipolului său F. SOLMSEN, Die Entwicklung der
aristotelischen Logik und R hetorik, Neue Ph ilologische
Untersuchungen, N, Berlin, 1 929.

Partea a doua
1.

CIVILIZAŢIA " PAI DEIA" -EI

1

Cu pnvrre la educaţia hellenistică, lucrarea fundamentală
rămâne cărticica lui E.ZIEBARTH, Aus dem griechischen
Schulwesen, Eudemos von Milet und Verwandtes 2 , Leipzig,
1 9 1 4; trebuie să-i adăugăm acum M. P. NILSSON, Die hel
len istische Schule, Munchen, 1 955; ef. şi paginile, substanţiale,
dar prin forţa lucrurilor sumare, ale lui P.WENDLAND, Die
hellen istisch-romische Kultur in ihren Beziehungen zu
ludentum Christentum2- 3 , Handbuch zum Neuen Testament, 1,
2, Tubingen, 1 9 1 2, şi cele ale lui A.-l FESTUGIERE, Le
Monde greco-romain au temps de NOlre-Seigneur, 1. Le cadre
temporel, Paris, 1 9 3 5 , pp. 64-94, precum ş i lucrarea lui

M. ROSTOVTSEFF citată mai jos, nota 4.
2

Documente şcolare de origine egipteană (cea mai mare parte
datează din Imperiul roman, dar există destule din epoca ptole
maică pentru a putea verifica principiul, pus aici, al unei per400

fecte omogenităţi a tradiţiei pedagogice, de la cucerirea l u i
Alexandru până în epoca byzantină) : o selecţie din acestea a
fost agreabil constituită de E. ZIEBARTH, Aus der antiken
Schule, Sammlung griechischer Texte aufPapyrus. Holztafeln .
Ostraka 2 , Kleine Texle fiir Vo rlesungen und Uebungen heraus
gegeben von H. LIETZMANN , nr.65, Bonn, 1 9 1 3; pentru o
primă elaborare: P. BEUDEL, Qua ratione Graeci liberos
docuerint, papyris. ostracÎs, tabulis in A egypto inventis, illus
trantur, diss. Munster, 1 9 1 1 . Aceste extrase trebuie ţinute la zi:

un catalog complet la timpul său (care păcătuieşte totuşi prin
exces, recenzând ca fiind şcolare documente de ordin mai
degrabă ştiinţific decât pedagogic, mai ales în ce priveşte
matematica) a fost compilat de P. COLLART, Les Papyrus sco
laires, Melanges Desrousseaux, Paris, 1 937, pp. 69-80. La
acestea trebuie să adăugăm descoperirile recente: O.
GUERAUD P. JOUGUET Un livre d' ecolier du IlIe siecle
-

,

a1'aflt Jesus- Christ, Publications de la Sociere Royale
Egyptienne de Papyro log ie. Textes et Documents. II, Cairo,

1 938, al căror bogat comentariu trimite la numeroase texte
importante Ca se ţine seama de precizările aduse de recenzia lui
A. KORTE, Archiv fii r Papyrus./�)rschung, XIII ( 1 938- 1 939),
pp. l 04- 109, în special pentru datare: după 217, înainte de 200).
3

blchin aceasta dorinţă şi aceste scuze lui L.ROBERT, mai cali
ficat decât oricine altcineva pentru a ne da studiul de primă
mână ce ne lipseşte încă, despre educaţia greacă în epoca helle
nistică şi în cea romană: cf. , în aşteptare, cercetările pe care ni
le-a prezentat deja în legătură cu domeniul conex al concursu
rilor, în special ap.ElU des epigraphiques el philologiques,

Bibliotheque de [' Ecole pratique des Hautes- Etudes (Sciences
historiques el philologiqlles) , t 27 2, pp.7- 1 1 2: Fhes, musiciens
et athlhes.
.

Între timp, excelentul cunoscător care este Martin NILS
SON ne-a dat o rapidă şi sclipitoare sinteză: Die hellenistische
Schule, Munchen, 1 955 (singularul se explic el prin aceea că
autorul se interesează în mod esenţial de ceea ce înseamnă în
ochii lui "şcoala" prin excclenţtl, adică gymnasion-ul efebilor;
studiile literare sunt expediate m câteva pagini). Asupra chesti401

unilor În care ne situăm pe poziţii opuse, a se vedea discuţia
mea În L'Antiquite Classique, 1 956, pp. 235-240.
4

Sinteze recente privitoare la civilizaţia hellenistică: mă gândesc
mai puţin la compilaţia, mediocră, a lui A. H. M. JONES, The
Greek city from Alexander to Iustinian, Oxford, 1 940 (despre
educaţie, vezi Între altele pp.220-225 şi notele corespunzătoare:
pp. 3 5 1 -353, 365), decât la imp�rlanta carte a lui M. ROS
TOVTSEFF, The Social anei economic history of the
Hellenistic world, 3. voI. , Oxford, 1942 (pentru noi: cf. pp.
1084-1095, 105 8 - 1 060 şi pass.; notele: pp. 1 5 88- 1 5 90; 15961600); poate fi consultată acum În ediţia germană, postumă:
Die hellenistische Welt, Gesellschaft unei WirtschaJt, 3 voI.,
Stuttgart, 1 955-1 956. Cărţile de care dispuneam până aici erau
mult prea superficiale, mai ales în ce priveşte educaţia, şi nici
nu erau aduse la zi; se pot consulta totuşi W.W.TARN,
Hellenistic Civilization, 3. Ed. revised by the Author and
G.T.GRIFFITH, Londra, 1 95 1 ; M.HADAS, Helle n istic
Cu/ture, Fllsion and Dijjllsion . New York, 1 959.
Despre hellenizarea Orientului, e L nota lui E. BIKER
MAN, Sur une lnscription grecque de Sidon (celebrând un fiu
de sut1et învingător la cursa de care la Jocurile Nemeice,
cca.200 a. Chr.), ap Melanges syriens offens il M. R. Dussaud,
Paris, 1 939, I, pp. 9 1 -99.
.

5

Noţiunea de "cetăţean al universului", destinatfl unui atât de
mare viitor, mai ales în gândirea stoică, apare în prologul tim
purilor hellenistice, la Diogenes din Sinope, şi a fost pregătită
de Antiphon şi Theophrastos: ef. 1. MEWALDT, Das Well 
burgertum in der A mike, Die Amike, II (1 926), pp. 1 77- 1 90.
6
TICXtOEtCX human itas cultură: cf. nota mea ap. Saim A ugustin
et la Fin ele la Cullllre antÎque, Paris, 1 93 8 , pp. 552-554, citân=

=
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du-l pe P. DE LABRIOLLE, Po ul' l' Histo il'e du mot
Humanitas, Les Humanites, Classes de Lettl'es, VIII (193 11 932), pp. 427, 478-479.

7

IlatoEÎa şi viaţa de dincolo de mormânt: rezum aici teza stabi

lită (cu unele nuanţe) de cercetările directe întreprinse de
P. BOYANCE , Le Culte des Muses chez les Philosophes gl'ecs,
Etudes d'Histoil'e et de Psychologie l'eligieuses, Paris, 1 936;
F. CUMONT, Rechel'ches sur le Symbolisme funeraire des
Romains, Paris, 1 942; si de mine Însumi, MoUertKOC; eiv1lP,

Etude sur les scenes de' la Vie intellectuelle figurant sur les
mon uments funerail'es romains, Grenoble, 1 938 (tinând seama
de utilele completări aduse de A.-J. FESTUGIERE în recenzia
sa, Revue des Etudes grecques, LII (1 939), pp. 24 1 -243, şi de
Postafaţa, adăugată (pp. 3 1 5-323), la reimprimarea anastatică,
Roma, 1954; v. şi: Le Symbolisme fimeraire des Romains,
Jo urnal des Savants, 1944, pp. 23-37, 77-86.

II. INSTITUŢIILE EDU CATIVE

1

Educaţia sclavilor greci nu făcuse obiectul unei cercetări sis
tematice (ef. cele câteva indicii furnizate de E. ZIEBARTH,
Aus dem griechischen Schulwesen 2 , p. 39, n. 1 ; M.ROSTOVT
SEFE The Social and economic hislOry ofthe hellenistic worlel
(II), p.l l06; (III). p. 1600, n. 5 1 ) când a apărut prima noastră
ediţie; în momentul de faţă, dispunem de o bun�l cercetare:
CI. A. FORBES, The Education anei Training of SZaves in
AntÎquity, în TransllclÎons of the Amer. Philol. Society, 86
(1 955), pp. 321 -360.
Încă Aristotel sfătuieşte stăpânii să-şi educe sclavii de la
care aşteapt�l un serviciu egal celui al oamenilor liberi (Gec., A,
1344 a 23 sq.): el ştie că există la Syracusa veritabile şcoli
"menajere" pentru sclavi (Pol., A, 1255 b 22 sq.). O comedie de
PHEREKRATES (a doua parte a secolului al V-lea) purta titlul
de LlOuAOOtOaerKCXAoc; (Profesorul de sclavi) (ATH.,VI,262 B).
După corespondenţa lui Zenon (secolul IlJ a.Chr.), se pare
că tinerii sclavi primeau, în palestre, o educaţie sportivă, cu
scopul de a-i face capabili să devină campioni profesionişti:
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PSI, 4 1 8 , 340, şi, în legătură cu acest subiect, M. ROSTOVT
SEFF, A Large estate in Egypt, in the third cemury B .C.,
Madison, 1 922, pp. 60, 172-173; C. PREAUX, Lettres privees
grecques relatives el [' Education, ap. Revue belge de Philologie
et d'Histoire, Vin (1 929), pp.757-800. La Doryleia, în epoca
imperială romană, găsim un ,.gymnasiarch al oamenilor liberi şi
al sclavilor" (DITT., ar. , 479,9), ceea ce dovedeşte că aceştia
din unnă frecventau gymnasion-ul şi heneficiau de distribuirea
gratuită a uleiului. Un ordin al lui Vespasianus (SPAW, 1935, p.
968, r. 25) pare să interzică sclavilor înv ăţarea medicinei
(cf.R.HERZOG, ibid., p.101 3): aşadar, până atunci li se per
mitea.
Dar, în locul multiplicării unor astfel de inferenţe indirecte,
este preferabil să reunim mărturiile pozitive. Ele există: cf.
expunerea consacrată, ap . Aegyptus, XV (1 935), pp. 1 -66,
de A. ZAMBON, acelor �t&aO"KaAtKaî ("contracte de uceni
cie") din Egiptul grec, pe care ni le-au păstrat papirii. Unele
sunt încheiate de stăpâni în fav oarea unuia sau altuia dintre
tinerii lor sclavi şi nu este vorba doar de a-i învăţa o meserie
"servilă": astfel, nr. 29 (BGU, 1 1 25), un an de instrucţie pentru
a învăţa cântatul la nautul dublu, OWUA€t'v (13 a. CHr.); nr. 30
(P. ax)'. , 724), doi ani pentru a învăţa stenografia (155 p. ChI.).

2

Aristotel şi educaţia: cititorul ar putea rămâne uimit 61 această
se mulţumeşte, fără a-i consacra un studiu special, să
invoce astfel, în trecere, mihturia marelui filosof. Este pentru că
opera pedagogid a lui Aristotel nu mi �e pare d ar prezenta
acelaşi caracter de originalitate creatoare precum cea a lui
Platon sau a lui Isokrates. Ideile sale, practica sa (ca fondator al
Lyceului, confrerie filosofică financiar întreţinută de generozi
tatea lui Philippos şi Alexandru) nu fac decât să le reflecte pe
cele din timpul său şi dacă, nu o dat�l, ele par să le prefigurezc
pe cele ale epocii hellenistice, aceasta se datorează faptului efi
Aristotel îşi desfăşoară activ itatea chiar în perioada în care se
produce trecerea de la o fază la alta a istoriei greceşti.
Cel mai bun studiu rămâne: M. DEFOlJ RNY, !\ristote el
Istorie

l' Education , Annales de l' Institut superieur de Philosophie

(Louvain), IV ( 1 920), pp. I-176.
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3
(loc.
cil.) consideră o caracteristică a cetăţilor aristocratice este

Legisl aţie privind obligaţiile şcolare. Ceea ce Aristotel
existenţa magistraturii numite

1tatoovo�icx:,

pe care nu

o

întâl

nea decât Ia Sparta şi în Creta; dar ea simbolizează şi implică
orice organizare etatiz,ată a educ aţiei. Absenţa acestei magistra
turi specializate, în celel alte cetăţi greceşti şi la Athena în spe
cial, avea drept consecinţă (privând statul de orice instrument
regulat de control şi deci de constrângere) libertatea totală
educ aţiei.
Rămfm sceptic

în

leg ătură cU eforturile depuse pentru sta

bilirea exi stenţei unei legislaţii ateniene privitoare la
şcolare (astfel, P.

41 );
din

a

obligaţiile

GIRARD, L' Education athenienne,

pp.

39-

textul fundamental invocat este cel a l prosopopeii legilor

Kriton, unde Platon le [ace să spună (50 d): "Vorbeşte, ai

vreo critică de adus acelora dintre noi . . . care privesc creşterea
copil ului şi educaţia? Nu erau bune acelea dintre noi care erau
stabilite în acest sens şi care prescriau tatălui tău să te educe în

muzică şi gimnastică?" D ar, făr�l Srl mai v orbim de c aracterul
oratoric al acestui text, este suficient să ne gândim c{t Platon se
referă aici la legile nescrise, l a cutumă, fără să aibă nevoie să-şi

im agineze exi:stenţa unei legi c e

ar

decreta (cu ce sancţiune?)

obligaţi a, pentru capul familiei. de a-şi trimite fiii la şcolile de

ljteratur�l

şi ginmastică.

Forţa cutumei este su ficientă, de asemenea, pentru a expli·

ca faptul că un OEMOSTHENES

(Aph . 1, 46) a putut aduce
.

unui tutore neglijent repro şul de a fi frustrat de on orariile

cuvenite profesorii pupilului său.

Cât despre legile lui Solon privito are la şcoli, citate de

AISCHINES

(Tim. , 9- 1 2),

dac ă nu sunt cu totul imaginare, ele

nu se refedl decât la po liţia de moravuri şi nu vizeaza decât
reprimarea pederastiei, ffrră a se preocupa de reglementarea
pozitivă a educaţiei.
În ce priveşte magistraturile, singură cea a strateg ului a
putut juca un rol în supravegherea educaţiei, dar numai legat de

erebie,

în m�lsura în

care aceasta era o instituţie militară.

Faimoasa inscripţie DITT.,

Syll., 956, în c,rre de ma din Eleusis

îl ol1oreaâ pc strategul Derky los pentru "generozitatea de care
a dat diwadă în ce priveşte educaţia copiilor demei", nu

do ve d e şte

efl instrucţia primară f�lcea parte din atribuţiile obiş
l\Uil e al e strategici: Oerkylos este felicitat, probabil, pentru un

act de euergetism îndeplinit de ci faţă de demă nu în calitate de
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magistrat, ci cu titlu personal (data: 350? 320? Cf. DITT.,
ad.loc.; P.GIRARD, L' Education athenienne, 5 1 -53). Singurul
act legislativ care la Athena a avut o legătură directă cu peda
gogia este decretul, celebru în analele epigrafiei, dat la
iniţiativa lui Archinos sub arhontatul lui Eukleides (403/402),
care prescria adoptarea alfabetului ionian (EPHOROS, (r. 169
Didot); prescripţia sa extindea la învăţământ, după cum ne
informează un scholiast al lui Di onysios Thrax (E. BEKKER,
Anecdota Graeca, II, p.783, unde 1tupa eT\�uiOtC; trebuie corec
tat în 1tapa 'A9Tjval.OtC;).
4
în Egiptul hellenistic : P. JOUGUET, La Vie
municipale dans I'Egypte romaine, Paris, 1 9 1 1 , pp. 67-68; Th.
A. BRADY, The Gymnasium in Prolemaic Egypt, Philological
Studies in honor ofWalter Miller (= The Universiry of Missouri
Studies, XI, 3), Columbia (Miss.), 1 936, pp.9-20; M.ROS
TOVTSEFF, The Social a n d Economic histo ry of the
Hellen istic world (III), pp. 1395, 1588, n.23 .

Despre gymnasii

5

Vezi, acum: Chr.PELEKIDIS, Histoire de l' Ephebie attique des
origines el 31 avant Iisus Christ, Paris, 1 962, studiu precis şi

amplu, care ne dispensează de trimiteri la bibliografia ante
rioară; în problema originilor, v. pp.7-79 (totuşi, autoarea nu
acceptă ipoteza lui Wilamowitz asupra legii pe care Epikrates
ar fi făcut-o să fie votată: pp. 9-1 4). D-ra P61€kidis ne promite
o altă lucrare, urmărind istoria efebiei atheniene până la sfârşit:
în aşteptare, trebuie să ne rap0l1flm încă la P. GRAINDOR,
Etudes sur l' Ephebie attique SOliS I'Empire, ap. Mllsee Belge,
XXVI (19 12), pp. 165-208; M. ROSTOVTSEFF, Hellenistic
World (III), p. 1505, n. 1 2.
Despre Les Chlamydes no ires des Ephebes atheniens, cf.
nota lui P. ROUSSEL, ap. ReVlle des Etudes anciennes, XLIII
( 1 94 1 ), pp. 163-165.
Privitor la jurământul debil or, vezi acum G. DAUX, Deux
steles d' Acharnes, Milanges Anastasios K.Orlandos, Athena,
1964, 1, pp. 79-84.
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6

Refonna efebiei în secolul III: Chr. PELEKIDIS, op . laud., pp.
170-172. Ea se situează cu certitudine între anii 303/302 şi
267/266, poate în 295 sau mai degrabă în 292/29 1 .
7

Prima noastră ediţie prezenta aici o lungă notă, în care încer
casem să unnărim, pornind de la materialul epigrafic, evoluţia
numerică a efectivului efebilor. Cercetarea a fost reluată, pe o
bază lărgită, de Chr. PELEKIDIS şi nu ne mai rămâne decât
să-i unnăm concluziile; v. în special tabelele sale de la
pp. 165,184 şi pp. 1 47, 283-287.
A se vedea şi: EM.MITCHELL, The Cadet Colone ls, în:
Transactions of the Amer. Philol. Society, 92 ( 1 96 1), pp.347357 (rap orturi între efebie şi ofiţerii armatei civice;
A.W.YEHYA, The Athenian Ephebeia towards the End of the
fourth CentUlY B.C., în: Proceedings of the African Classical
Association (Salisbury), 1 ( 1 958), pp.44-47 (o altă cauză a
putut contribui la declinul debiei militare: rolul crescând al
mercenarilor).
8

Străinii în efebia attică: Chr. PELEKIDIS, op.cit., pp. 1 86- 1 96
(şi tabela din această ultimă pagină: originea geografică a aces
tor efebi); sunt luate în consideraţie şi alte ipoteze decât cea pe
care am reţinut-o: fii de meteci? candidaţi la dreptul de
cetăţenie?
Aceşti efebi străini sunt înscrişi separat în cataloage, la
rubrica ţEVOl (străini), începând din 1 1 9/1 1 8 a Chr., Ia rubrica
"milesieni" (în 84/85 - 92/93 p. Chr.; 1 1 1/ 1 1 2 şi 1 1 5/1 16) sau
la €1tE'Y'Ypaq>Ol ("înscrişi în continuare"), începând cu 1 4 1/ 1 42.
Privitor la problema pusă de termenul de "milesieni", ef. şi
L. ROBERT, Hellenica , II, p. 76, n.6.
9

Dispariţia treptată a instructorilor militari: instructorii de arun407

care a suliţei şi de tir cu arcul au dispărut încă din 3 9/3 8 a. Chr.
(JG 2.II, 1 043); cel de catapultă, la sfârşitul aceluiaşi secol 1.
Hoplomachul subzistă, dar prestigiul său scade; numit la
început în rangul al treilea, el cedează locul hegemonului,
paidotribului şi chiar secretarului, de exemplu în IG 2rr, 1 973
(40/4 1 - 53/54 p. Chr.).
10

Despre Paidotribes al efebilor atenieni, cf. lJOLICHER, în:
PAULY-WISSOWA, s. V., XVIn, 2 , 2390-239 1 . El apare încă
din 269/268 a. Chr. (lG 2 n, 665 ,25): spre deosebire de kos
metes, magistrat anual, ales în special pentru autoritatea sa
morală (cf., de exemplu, IG 2U, 1 1 06, 25 sq.), este un profe
sionist care rămâne În serviciu mai mulţi ani în şir (exemplu:
IG 2 n, 1 9 69, 4: 45-46 p. Chr. ); începând din secolul al II-lea, el
este confirmat în funcţie "pe viaţă" (oux �l.O1)). Cunoaştem ast
fel cariera unui anume Ariston, fiu al lui Aphrodeisias, cu
siguranţă nepotul unui omonim care fusese deja paidotrib al
ekbiloi- în 6 1 /62 (lG 2 rr, 1 99 0); el apare în funcţie puţin după
102 UG 2 n, 20 1 7 ), numit "pe viaţă" În 1 1 8/1 1 9 (IG 2 n, 2030) ,
încă în serviciu în 1 25/1 26 (IG 2 1I.203 7). Încă şi m a i remarca
bilă este cariera lui Abaskantos, fiul lui Eum olpos: la Început
simplu "instructor" (1tatocWti}C;), sub paidotribatul precedentu
lui, în 1 25/1 26 (lG 2n,203 7), el a fost promovat ca paidotrib ti
tular în 1 3 6/ 1 3 7 şi a murit după ce şi-a exercitat funcţia timp de
cel puţin treizeci şi patru de nni (lG2II, 2097, 1 9 0; ef. epitaful
sau, IG 2n, 6397).
Un hypopaidotrihes apare în 36/37 p. Chr. (lG 2 n, 1 967).
Prestigiul sau, la început modest, va merge crescând; şi el este
numit pe viaţ{l, începând de la sfârşitul secolului al Il-lea
(JG2 rr, 2 1 1 3 , 30: cca. 1 8 3/1 84- 1 9 1/ 1 92).

11

Această practică a vieţii sportive, mondene şi civice, se pre
lungea, dincolo de perioada efebiei, în cluburile de tineti (VEo\),
a căror instituţie este bine atestată (nu la Athena), mai ales în
Asia Midl: el'. F. POLAND, PAULY- WISSOWA, s.V. Ne oi.
XVI, c. 240 1 - 2409; C. A. FORBES, Neoi. a contributiol1 ro the
408

Sudy of Greek AssociatÎons, PhiZologÎcal Monograp hies publi
shed by the American Philo[ogical AssociatÎons, Middleton,

1 933. Ei aveau adesea un gymnasion propriu şi-şi desfăşurau
din plin activităţile cvasi-parlamentare: adunări, consilii,
magistraţi.
12

Efebia în afara Atticii: ef. vechea teză în latină a lui M. COL
LIGNON, Quid de collegiis epheborum apud Graecos, excep
ta Attica . . , Paris, 1 877; articolul lui OEHLER, PAULY- WIS
SOWA, V, 2741-2746; A. H. M.JONES, The Greek city,
pp.220-225, 3 15-353; C.A. FORBES, Greek physical educa
{ion, pp. 1 79-257; M.P. NILSSON, Die hellenistische Schule,
pp.34-42 (şi observaţiile noastre referitoare la ea: L'Antiquite
Classiq ue, 25 (1 956), pp. 236-240; vârsta debiei varia mult de
la cetate la cetate: 14 ani în Egipt, 1 8 la Athena; de asemenea,
durata: trei ani la Chios, doi la Apollonia sau la Kyzikos, un an
în Athena hellenistică şi în Egipt, după cum am precizat la p. 1 84.
Efebia la Efes: 1. KEIL, An:eiger ale Acad. de Ş tiinţe din
Viena Philol.-hist. Kl., 1 951, pp. 33 1 -336; în Cypm: T. B . MIT
FORD, Opusclila Archaeologica, VI (Skriji:er Svenska Institut
Rum, XV, 1 950), n 1 2; în Kyrenaika: S. APPLEBAUM,
Journal of Roman Studies 1950, p. 90.
.

.

..

.

..

13

Participarea debilor

la

sărb[ltorile religioase: M. P. NILSSON,

op . cit., pp. 6 1 -75.

14

Era eft!bia organizată, în regatele hellenistice, cu scopul de a
pregăti recrutarea armatei'! M. ROSTOVTSEFF susţine acest
lucm, pentru Pergamon (The Social econom ic history of (he
Hellen istic World, pp. 809-8 1 0, 1 524, n. 82), dar textele pe care
le citeaâ nu sunt suficiente pentru a stabili că pregătirea mili
tară constituia acolo obiectul unei insistenţe speciale (cf., în
acelaşi sens ca şi noi.. L. ROBERT, ap. Revue des Etudes grec409

ques, 1 935, p. 332); constatăm, într-adevăr, ca şi la Athena,

persistenţa exerciţiilor
războinice: aruncarea suliţei, tir cu arcul
'
(DITT., Dr., 339, 37; L.ROBERT, Etudes anatoliennes, Paris,
1937, pp. 20 1 -202), dar nu văd de ce această reminiscenţă ar fi
mai semnificativă în regatul pergamonian decât în Attlca. Cât
despre Ol. Otet 't rov 01tÂOlv ayrovEC; din DIIT. Dr. , 764, 24, poate
ii vorba pur şi simplu de o alergare ,,în arme", mai degrabă
decât de întreceri de scrimă; ef., pentru Athena, P. GRAIN
DOR, Musee Belge, XXVI (1922), p. 1 66, şi acum, în general,
M. LAUNEY, Recherches sur les armees hellenistiques, I-II,
Paris, 1949- 1 950.
15

Legături indirecte, dar strânse, între efebie şi armata ptole
maică: ef. tot M. LAUNEY, op.cit., precum şi datele reunite de
Th. A. BRADY, Melanges Miller (cit. supra , n.4), pp. 1 5-16, şi
M. ROSTOVTSEFF. . , Hellenistic Wo rld (III), p. 1 58 8 , n.23 ; de
exemplu: ofiţeri îndeplinind de bunăvoie funcţii de gym
nasiarch, PREISIGKE, S.B ., 2264; 7456 ... De asemenea, la
Kyrene: Africa Italiana, III (1 930), p . 1 89.
.

16

Efebia egipteană: P. JOUGUET, La Vie municipale dans
I'Egypte romaine, Paris, 1 9 1 1 , pp. 67-68, 1 50- 1 60 (reluând
Revue de Philologie, 1 9 10, pp. 43-56); E. BICKERMANN,
aceeaşi Rente , 1 927, pp. 367-368: Th. A. BRADY, an. cit., n.
4; M. ROSTOVTSEFF , Helle nislic World (III) , p. 1 3 95;
M. P. NILSSON, Die he llen istisc he Schule , pp. 85-9 8 ;
El. BERNAND , Epitaphes mhriques el' un Pidotribe (H er
moupolis Magna, sf. sec. Il Înc. sec. III p. Chr.), BIFAD, 60
( 1 960), pp. 1 3 1- 1 50.
...

--

17

Am ales intenţionat, pentru a traduce tennenul tehnic o:'tpEcnc;,
cuvântul ambiguu de ,.clasă". Papirologii ezită Între două sen
suri (ef. P. JOUGUET, Vie municipale, p. 1 55): "clasă" în sens
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militar, promoţie anuală, "alumni of particular years" (astfel:
M. ROSTOVTSEFF, Hellenistic World, p. l 059), sau, în sens
şcolar, echipă, "small groups in order to facilitate instruction"
(Th. A. BRADY, Melanges Miller, pp. 1 2- 1 3 ) . Textele de care
dispunem sunt ob scure: WILCKEN, Chrest. , 1. 1 4 1 , 1 4 2;
Bul/etin de la Sociere Archeologique d' Alexandrie, XXIV
(1 929), p. 277, n. 3; M. P. NILSSON, op.cit., 9 1 , insistă asupra
faptului că termenul hairesis este în mod obişnuit urmat de un
nume propriu la genitiv: "N ame des Stifters oder des
Obmannes?" .
18

Asupra formulei "CX7tO 'Y1)�vcx(ji.01)'" în Egiptul roman, ef.
P.Jouguet, La Vie mun icipale , pp .79-86. Admit că practic
ace:tstă expresie echivalează cu a1tO EPT\�cl.(X(; (BG U, 1 9 03 , 2),
deşi P.J ouguet (p.83) lasă în rezervă posibilitatea unei distincţii
(dar cine ar ti putut frecventa gymnasion-ul, daca nu efebii?),
şi, pe de altă parte, că este sinonimă cu cea de oi EK 'tOU
'Y1)�cx(jio1J (cL ROSTOVTSEFF, Hellenistic World, p. l059).
BRADY (Melanges Mil/el: p. l l ) ezita să le confunde, dar
recenta publicare a P. OJ.:}'. 2 186 înlătură dificultatea; expresia
oi EK 'tou 'Y1)�O:(jîo1J părea limitată la epoca lagid�l (AFP, II,
548, 26; V, 4 1 5-4 16 , 1 3 , 1 7 ; SEG, VIII, 504, 5 3 1 , 64 1 , 694), or,
s··a văzut că P. Oxy 2186 enumeră, la data de 260 p. Chr., nouă
generaţii de EK 'tou 'Y1)�vO:(jio1) ; ef. P.Ahm.75; PSI, 45 7 . V. şi
NILSSON, op . cit., p. 92: este vorba de un titlu distinctiv, care
indică clasa socială (denul faţă de copt).
19

Efebi înscrişi cu mult timp înainte: să nu ne grăbim S[l com
parăm acest procedeu cu cel al părinţilor blitanici, care reţin în
avans un loc pentru fiii lor în vreo şcoală publică renumită;
după cum sugerează P. JOUGUET, poate fi vorba pur şi simplu
de o generozitate, spontană sau solicitata: părinţi ce particip[l la
cheltuielile efebiei în numele micului lor copil, efeb onorific
(Vie mun icipale, p. 1 5 2) . Cf. şi PS/, 1 223 - 1 224.
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20
Este vorba de o inscrip ţie de la British Museum, publicată de
M. N. TOD, An efebic Inscription from Memphis, Joumal of
Egyptian Archaelogy, 37 (193 1 ), pp. 86-99, şi bine comentată
de 1. L. ROBERT, Bull. Epigr. (REG), 1952, n. 1 80: ea ar proveni
mai degrabă din Leontopolis (Tel. Moqdam).

21
Magistraturi hdlenistice care controlează educaţia: a se vedea mate
rialele reunite în m1icolele consacrate de DAREMBERG-SAGLIO
şi PAULY-WISSOWA cuvintelor: gymnasiarchia (G. GL01Z,
D.S., IT, 2, pp. 1 675 a- 1 684 b), YUJlvavtapxoC; (1 OEHLER, P.W.,
VII, c, 1969·-2004), kosmetes (p.GIRARD, D.s., m, 2, p. 865 ah),
KOOllTl't1)C; (pREISIGKE, P.W., IX, c. 1490- 1495), sophronistes
(p. GIRARD , D.s., IV,2, pp. 1 3 99 b- 1400 b), (j�povt(j'tat (1.

OEHLER, P.W., II. R, III, c. 1104-1 106), €qnlI3ap;(oC; (ID., P.W., V,
2, c. 2735-2736), paidonomos (p. GIRARD, D. S., IV, 1, pp. 276 b
- 277 a) 7tal30VO)lOl (O. SCHUL1HESS, P.W., XVIII, 2. c. 23872389). YU"alKOVO)lot (BOERNER, P. W., 2, c. 2089-2090).
22

Gymnasiarchia, magistratură

sup remă în Egipt: ef. P.

La vie municipale, pp. 68, 83, 167. Nimic

analog

JOUGUET,
în Grecia: s-au

g �lSit , desigur, în douăzec i şi nouă de cet[lţi inscripţii dotate cu
numele de gy mnasiarchos (1. OEHLER, ap. PAULY-WISSOWA,
VII, 2, c. 1 9 8 1 ), dar nu este vorba decât de o ep onimie relativă la
sfera de activitate a magistratului; orice ar ii. crezut G. GLOTL (ap.
DARE.MBERG-SAGLIO, II, 2, 1676 b), nu există exe mp lu sigur
de eponimie "absolută", care să facă din gymn asi arch eponimul
actelor oiiciale ale întregii cet�i.ţi; astfel, la Larissa (lG, IX, 2, 5 17),
la Krmmon (ihid., 460-461), gynmasiarchia nu se at1ă dcc[ll in ran
gul a.l doil ea. după (aga ;, care sunt adevăraţii epon imi .

23
şi gy mn asi arch i în oraşele din Eg ipt : F. ZUCKER,
TVţI I'Cfcriopxor; Kml-u/r;, Aegypws, XI (I '730- 1 93 1 ), pp. 48 5-496.

Gymnasii
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24

Gynmasiarch general : el poartă titluri diverse, ca ,. gymnasiar
chos al celor patru gynmasii", adică al copiilor, al efebilor, al
neoi-Ior şi al adulţilor (la Iassos: Revue des Etudes grecques, VI
(1 893), p. 1 75, n. 9), "gymnasiarchos al tuturor gynmasiilor"
sau al "tuturor" (la Milet; C/G, 2885; OITT. , Or., 472, 6; la
Pergamon: Athenische Mitteilungen, XXXII, pp . 330, n. 61).
Trebuie să ţinem seama de faptul că titlul de . . gymnasiarchos al
cetăţii, 111:; 1tOÂ..€roc;" (la Kos, de exemplu, PATON-HICKS,
lnscriptions of Cos , nr. l08, 9), pare să seml1ifice " gymnasiar
chos .rov 1tOÂ\1rov, al adulţilor", în opoziţie cu . . gymnasiarchos
al efebilor" sau "al tinerilor (V€Ot)", şi nu gynmasiarch "gene
ral".
25
Gynazkol1(}mos pare Srl fi fost îns[lrcinal cu aplicarea legilor de
reducere a cheltuielilor �i cu supravegherea ,.bunei conduite",
iar prin aceasta, desigur, ,t L unclor moravuri, la femeile adulte
(ef. B OERNER, PAU LY-W ISSOWA, 's . v. ; J. B INGEN,
Chronique d'Egypte , 32 ( 957), pp. 337-33 9: C. WEHRLI,
Mllseum Helveticum . 19 ( 1 ':162 ) . pp. 33-38). Dar regulamentul
publicat la Magnesia în 1 ':16 a.. Chr. pentru sărbătorile în
onoarea lui Zeus Sosipolis Lncredinţcază gynaikonomilor un rol
atât de exact paralel cu cel al paidonomilor, încât suntem
îndreptăţiţi srl conchidt:m dl domeniul lor se extindea pân ă la
îndrumarea tin\!rdului feminin (ei vor trebui srl desemneze
nouă fetiţe, iar paidonimii nouă băieţi , cu "ambii prrrinţi în
viaţă", pentru a lua p,rrte la ceremonie): DITT, Syll., 58':1,1 5-20.

26

Legea şcolaril a lui Charondas: DIODOR DIN SICILIA (XII,
12 sf.) pretinde. că fondatorii cet[lţii Thurioi l-au ales ca legisla
tor al coloniei lor pe Charondas din Lokroi (sic), pc care pare
să-I cread[l co nkmporan cu fondarea (445), în timp ce
Charondas si Zckukos au trăit în secolul al VII-lea: "El a de
cretat ca t oţi copiii de cet[lţcni sa înveţe literele, cetatea
suportând cheltuielile pentru salariile profesorilor". Scopul
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legii era acela de a stabili egalitatea cetăţenilor, indiferent de
avere, în privinţa accesului la cultura literară, al cărei panegiric
îl întreprinde Diodor (c. 1 3). Istoricii modemi par de acord în a
vedea aici un anacronism: dacă o astfel de lege ar fi existat,
caracterul ei extraordinar pentru epoca aceea n-ar fi putut să nu
atragă atenţia lui ARISTOTEL; tăcerea Politicii asupra ei este
neliniştitoare (G. B USOLT, Griechische Staatskunde, 13 , pp.
378-3 7 9; E. ZIEBARTH, Aus der griechisches Schulwesen 2 , p.
33).
27

Gymnasii au fost fondate şi de către mecenaţi, fie că erau sim
pli particulari, fie suverani; este, cel puţin, interpretarea pe care
o sugerează nume ca "gymnasion-ul lui Philippos", din
Halikamas (E. ZIEBARTH, ibid., pp. 49-5 0).
28

Fundaţii în cetăţile hcllenisticc şi romane: ef. studiul şi dosarul,
destul de incomplet de altfel, al lui B. LAUM, Sl�frungel1 in der
griechischen und romischen Amike. ein Beitrag :ur amiken
Kulturgeschichte. 2 voI., Leipzig-Berlin, 1 9 1 4; a se vedea, în
legătură cu studiul citat, F. POLAND, Berliner Philologische
Wochenschrijt, 1 9 1 5 , c. 427-43 5.

29

Data donaţiei lui Eumenos

a

fost precizată de G. DAUX,

CI'aton , Eumene Il et Attale Il, Bulletin de Co,.respondance
helleniq ue, LIX ( 1 935), pp. 222-224.

30

Despre Diogeneion din Athena, ef. DITT., Syll., 497, n. 5;
WACHSMUTH, PAULY-WISSOWA, V, c, 73 4 73 5 şi mai
ales P. GRAINDOR, Ewdes sur l' Ephebie attique SO /lJ
l'Empire, II, ap. Musee belge, XXVI ( 1 922), pp. 220-22H.
-

,

41 4

Numele de Diogeneion pare să fi fost ales pentru a onora un
pesonaj cu numele de Diogenes, fără îndoială şeful gamizoanei
macedonene de la care Aratos obţinuse, în schimbul a 500 de
talanţi, evacuarea prin bună înţelegere a Atticii în 229 a. Chr.,
imediat după moartea lui Demetrios al II-lea.
Discuţia care l-a opus pe S.DOW lui O. W. REINMUTH în
privinţa sensului expresiei oi 1tEpt 'to AtayevEtov, pentru
primul (Harvard Studies in Philol., 63,1958, Melanges W
Jaeger, pp. 423-426; Transactions Amer. Philol. Ass., 9 1 ,
1 960, pp. 3 8 1 -409), "funcţionari subalterni legaţi de stabili
ment", iar pentru al doilea (aceleaşi Transactions , 90, 1 959,
pp. 209-223), "mellefebii"-, nu ne-a determinat să modificăm
propria noastră definiţie a gymnasion-ului.
-

...

31

Gymnasiarchia ca prestaţie: G.GLOTZ a vrut (DAREMBERG
SAGLIO, n,2, p. 1678 b) să dist ing ă net două specii de gym
nasiarchie: gymnasiarchia-magistratură (echivalând cu kos
metatul athenian) şi gymnasiarchia-prestaţie. Dar este, aici, una
dintre acele formulări juridice de felul celor exagerat agreate de
s oci o l o g ii atl aţi în c�lUtare de legi riguroase: realitatea
istOIică se sustrage unei astfel de distincţii. J. OEHLER
(pAULY-WISSOWA, VII, c. 1 976) a arătat foarte bine în ce fel
cele două aspecte sunt, în fapt, in sep arabil e Privitor la gymna
siarchia exercitată de femei sau de copii sau cu titlu ereditar, ef.
GLOTZ, D.S., p. 1 68 1 b; OEHLER, P.W., c.1983.
"

"

.

32

Fundaţii destinate să finanţeze gymnas i arc hia (B .LAUM,

Stiftungen, 1, p. 97; II, 1 , nr. 49, ] 02, 1 1 4, 1 27, 1 62) erau dis
tribuiri de ulei pentru atletism (ibid., 1. pp. 89-90; II, 1, nr. 9,

1 6, 23, 25, 6 1 , 68, 7 1 -73 a, ] 21 - 1 25, 136, 177; II, 1 1 , nr. 87,
94, 1 09; L. ROBERT, Etudes anatoliennes. pp. 3 1 7, 3 8 1 ; Bull.
Ep igr., REG, 61 ( 1 948), p. 1 69, n. 1 1 2.
33

Participarea tineretului la s{rrbrltori1e religioase: a se vedea
41 5

materialele reunite de E.ZIEBARTH, Aus der griechischen
Schulwesen 2 , pp. 42, sq., 1 47 sq.,. A.-l FESTUGIERE, Le
Monde greco -romain, I, pp. 87-92; L. ROBERT, Etudes anato
liennes, pp. 9-20; A. H. M. JONES, The Greek city, p. 354, n.
'

35.

I I I . EDU CAŢIA FIZICĂ

Educaţia fizică începea încă de la şapte sau opt ani? Nu fără
ezitare am adoptat această opinie (şi am avut dreptate, se pare:
cf. M. P. NILSSON, Die hellen istische Srhule, pp. 35-36); ea
n-a fost general admisă: P. GIRARD, de exemplu (L' Educatiun
athenienne, pp. 127- 128, 194), o face să înceapă pe la 12- 1 4 ani
şi s-ar putea găsi destul texte care par să-i dea dreptate (astfel,
GAL, San. tu . , II, 1 , p. 8 1 ; II, 1 2, p. 162). Realitatea este că
obiceiurile trebuie să fi variat după locuri �i mai ales după
perioade; dacă, aşa cum mă strădui să stabilesc la sfârşitul aces
tui capitol, importanţa gimnasticii în educ<lţie a alunecat lent în
declin de-a lungul perioadei hellenistice şi romane, pentru ca în
final S�l fie anulat�1 prin SeC. IV al erei noastre, trebuie S�l fi venit
un moment în care vârsta iniţială a început sa fie devansată, ca
um1are a indiferenţei crescânde manifestate faţă de acest tip de
învăţământ.
2

Jocuri sportive ale micilor mikkikhizomenes spar1ani: A. M.
WOOD WARD , ap. R. M. O AWK INS , The SancLUary of
Artemis Orthia, p. 28 8; cf. p. 3 1 8 , n. 41 .
3

Posedăm o serie de magnifice sarcofage de copii din epoca
romană, reprezentându-l pe micul defunct (în vârstă de şapte
ani cel mult, ţinând seama de înălţime) sub trasăturile unui atlet
învingător (F. CUMONT, Recherches sur le Symbolismc
funera ire des Romains, PaIis, 1942, pp.469-473; pl.XLVI, 2-3.
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Interpretarea acestor reliefuri este desigur delicată, întrucât
partea de simbolism poate fi mare; ef. monumentele analoge
care ne arată, eroizaţi sub trăsăturile unui conducător de
cvadrig ă, copii mici care, în întreaga durată a vieţii lor, trebuie
să fi condus cel mult o trăsurică cu capre! CE CUMONT, ibid.,
pp. 461 -465 ).

4
PIivitor la literatura higieniştil or şi medicilor în legătură cu
gimnastica, a se vedea studiul lui J. JUTHNER în introducerea
la ediţia sa PHILOSTRATOS, Ueber Gymnastik, Leipzig
Berlin, 1 909, pp. 3-60.

Despre locul e<.:hitaliei în educaţia tineretului, G. LAFAYE, s.
Eq u itat io ap. DAREMBERG-SAGLIO, lI, 1, pp. 750 b -75 1 a.

v.

.

6
Sporturi nautice la greci: la Hermione, ef.

K. SCHUTZE,

Warum kannten die G riechen keine Schwimmwettkămpfe? ap.
Hermes, 73 ( 1 9 3 8 ) , pp. 355-3:;7, corectând aventuroasa ipoteză
a lui M. AURIGA, Ge danken iiber das Fehlen des Schwimm
wettkampfes bei den Grie c hen ap. Leibesubungen und kărper
[iche Er:iehung. 1 9 3 8 , 8 pp. 206-2 1 1 ; dar aş obiecta la rândul
.

.

meu lui SCHUTZE că raportul pe <.:are-l stabileşte Între aceste
jocuIi şi pcscuitul sc oicilor de pmpură nu pare să tie demon
strat, nici că în textul lui PAUSANIAS KOAU��OC; ar semnifica
" săritură în ap a" mai deg rab ă decât ,.n at aţie". Î n sfârş it ,
R. GINOUV ES, BAAANEYTlKH, Recherehes sur le bain dans
l' antiquite grecq ue, Paris, 1 962, p. 1 24.

7
La Korkyra �i în alte părţi: P. GARDNER, Boat-races among
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the Greeks, ap. Journal of Hellenic Studies, 2 ( 1 8 8 1 ), pp. 9097; ef. în general MEHL, S.v. Schwimmen, ap. PAULY-WIS
SOWA, Suppl. , V, c. 847-8 64; M. A. SANDERS, Swimming
among the Greeks and fhe Romans, ap. Classical Journal, 20
( 1 924- 1 925), pp. 566-5 68.
La Athena: P. GARDNER, Roat-races at Athens, ap.
Journal ofllellenic Studies, 2 ( 1 88 1 ), pp. 3 1 5 -3 1 7 ; P. GRAIN
DOR, ap. Musee belge, 26 ( 1 922), pp. 2 1 7-21 9; şi, acum:
C. PELEKIDIS, Hist. de l' Ephebie .. , pp. 247-249, 272.
Inscripţiile din epoca romană utilizează, pentru a desemna
aceste jocuri, termenul de vcxu�cxxl.a; nu mi se pare sigur că tre
buie să înţelegem "dispute" sau " luptă navală simulată", în
sensul roman al cuvântului naumachia: basoreliefurile, din
nefericire mutilate, dintre care multe sunt ornate cu aceste
inscripţii, nu ne permit totuşi să stabilim cu certitudine dacă
este vorba de regate, ca în epoca hellenistică (ef. E. NORMAN
GARDlNER, Athletics of fhe anciem world. fig. 66-69).
.

8
,.Hockei': cf. unul dintre reliet'urile descoperite la Athena în
1 92:2, de exemplu L. GR ONDEL, Rallspiele. ap. Archăo 
logischer An:eiger, 1 925 , c. 8 0-95 ; mai recent. C. PICARD ,
Manuel d' A rcheo 10 gie grecque, 1, pp. 6 1 8-632. Tratatul lui
Galenus "despre mingea mică" a fost tradus şi comentat de
F. A. WRIGHT, Greek Athletics, Londra, 1 925, pp. 108- 122.

9
Atletismul grec: cer scuze cititorului pentru a-i oferi atât de
puţine referinţe în sprijinul tabloului succint pe care-l schiţez cu
pIivire la diferitele sporturi atletice. Textele răspândite în
întreaga literatură antică sunt adesea obscure şi prea puţin sem
nificative în sine: ele îşi capătă întreaga valoare dacă sunt apro
piate de monumentele figurative (majoIitatea - picturi pe vase
din secolele VI-V sunt mult <mteIioare peIio adei hellenistice;
dar tehnica sportivă pare să fi evoluat destul de puţin între
timp). Aparţine erudiţiei moderne efortul de asamblare şi con
fruntare a celor două ordini de documente; opera începută de
multă vreme (ef. J. H. KRAUSE, Die Gymnastik und die
-
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Agonistik der Hellenen, Leipzig, 1 8 4 1 ) a fost dusă la bun sfârşit
în zilele noastre de

şi

J. .rUTHNER, E. NORMAN GARDlNER

J. DELORME.

Din E. NORMAN GARDlNER, am citat deja cele două
lucrări de sinteză: Greek Athletic Sports and F estivals, Londra,
1 9 1 0; Athletics of the ancient world, Oxford, 1 93 0 (în aceeaşi
categorie, vezi şi : B. SCHR O DER, Der Sport in Altertum,
Berlin, 1 927, şi C. A. FORBES, Greek phisical education, Ne w
York - Londra, 1 929), dar, din punct de vedere al erudiţiei, tre
buie să ne raportăm mai ales la frumoasa serie de articole pu
blicate de el în Journal of Hellenic Studies: 23 ( 1 903 ) , pp. 5 4-;
70, The Method of deciding the Pentathlon; ibid., pp. 26 1 -29 1 ,
Notes o n the Greek foot-race; 2 4 ( 1 904), pp. 70-80, PhayiIus
and his record jump; ibid., pp. 1 7 9- 1 94, Further notes on the
Greek jump ; 25 ( 1 905 ), pp. 1 4-3 1 ; 263-293. WrestIing; 26
(1 906), pp. 4-22, The Pancration (ef. ibid., K. T. FROST,
Greek boxing); 27 ( 1 907), pp. 1 - 3 6 , Throwing the diskos; ibid.,
pp. 249-273, Throwing the javelin; 45 ( 1 925 ), pp. 1 3 2- 1 3 4
(împreună c u L. PIHKALA), The System of the pentathlon.
Din J. .rUTHNER se vor consulta, împreună cu Ueber
llntike Turngerăte , Viena, 1 8 96, şi frumoasa sa ediţie, tradusă şi
coment at[\, a lui PHILOSTRATOS, Ueber Gymnastik, Leipzig
Berlin, 1 909 , precum şi numeroasele artic ole date de el enc i
dopediei PAULY-WISSOWA, în special: Disco bolia, V, 1 ,

Gymnastik, VII, 2,
Gymnastes, VII, 2. 2026-2030; Halma, VII, 2,
227 3 -2276; Halter, VII, 2, 22 84-228 5 ; Hippios (5 ), VIII,2,
1 7 1 9- 1 7 20: Hopliles (3), VIII, 2, 2297-2298; Skamma, II R, III,
1, 435-437; Stadion (3 ), II R, II I, 2 , 1 9 63 - 1 966, iar în voI.
XVI II PaIe şi Pankration. CL şi, tot în PAULY-WISSOWA,
aJ.1 icolele lui REISCH, în primele volume: Akontion (2), 1,
1 1 8 3 - 1 1 8 5 ; Balbis, II, 28 1 9 şi, bineînţeles, articolele corespun
1 1 8 7- 1 1 8 9 ; Dolichos (4), V, 2, 1 7 1 7-1 720;

2030-20 8 5 ;

,

zăto are din DAREMBERG-SAGLIO: astfel, A. DE RIDDER,
1II, 2, pp. 1 3 40 a
1 347 b, s.v. Lucta.
În sfâr�it, foarte recent, 1. DELORME ne-a dat teza sa,
-

Gymnasion , trude sur les mon umems consacres el l' Mucalion
en Grece (des arigines il I'Empire romain), Paris, 1 960, o
amplă sinteză al cărei interes depăşeşte cu mult simpla istoric a
arhitectmii; o vom cita în ceea ce umlcază, dispensându-ne în
acelaşi timp de a trimite explicit la literatura anterioară, pe care
o vom găsi totdeauna menţi onată şi utilizată în aceast{l lucrare.
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10
Interpretarea textului din P.Oxy. (III), 466, secolul al II-lea p.
Chr. Acest text utilizează cuvinte (de exemplu, compuşi ai lui
�w.. Â. ro sau n8TU.lt) care, ambigue sau vagi în limba comună,
căpătaseră desigur o valo are tehnică în limbajul sportiv. Am
utilizat parafraza şi comentariul lui J. JOTHNER, ap. PHILOS
TRATOS, Ueber Gymnastik, pp. 26-30; cea mai mare parte a
termenilor tehnici în chestiune fuseseră de altfel deja studi aţi,
în mod aprofundat, de E. NORMAN GARDINER, ap. Jo urnal
of Hellenic Studies, 25 ( 1 905), pp. 262 sq., în special pp. 244246, 280, 287; cL şi Classical Review, 1 929, pp. 2 1 0-2 1 2.
Ac olo unde cele două interpretări erau diferite, am dat dreptate
aproape întotdeauna, din motive lesne de înţeles, lui Norman
Gardiner contra Jlithner. Astfel, în legătură cu pIima comandă:
1tapa8ec; 'to �ecrov Jlithner vrea să traducă: Steme die Mitte an
(,,încordează-ţi mijlocul corpului"), dar nu se vede prin ce acest
lucru pregăteşte ceea ce urmează, pe când traducerea lui
Norman Gardiner: Turn yo ur body sideways ("întoarce-ţi cor
pul în partea")(scil. dreaptă) , conduce în mod cu totul natural la
mişcarea următoare: priza de cap cu braţul drept; mai mult, ca
se spIijină pe un text de PLUTARCH, Quaesr. conv., 63 8 F,
unde 1t(xpagecretc; pare să se opună lu i crucr'tacrElC;.
,

11
Rolul cântăreţu1ui l a aulos în exec iţiile de gimnastică: ef. tex
tele şi monumentele figurative reunite de J. JOTHNER, ap.
PHILOSTRATOS, Ueber Gymnastik, p. 3 0 1 , n. ad. p. 1 8 0, 1 8 .
S ă ne amintim de rolul analog pe care acesta îl juca în armat ă
�i în marină: supra, partea I, p. S9 şi n. 25.

12
Nuditatea completă a atletului: J. DELORME, Gymnasion, pp.
21 -22. Grecii n-au cunoscut fo losirea suspensoru1ui; practica
cunoscută sub numele de Kuvooecr�T\, care consta în folosirea
unui cordon legat de centură, răspunde altor preocupări (de
ordin igienic şi totodată moral) şi nu era deloc propţce efortu
.
lui atletic violent; cf., în legătură cu acest obicei, mTHNER,
ap. PAULY-WISSOWA, IX, 2, c. 2545 , s. v. Infibulatio (dar
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1CUVOOeG�l1 nu este infibulatio , în greacă 1Cpt1CrocrtC;, tehnică mult
mai brutală, utilizând o agrafă de metal).

13
Despre boneta cu şireturi a atleţilor, ef. P. GIRARD, l' Educa
tion athenienne, pp. 210-2 1 1 ; dar nu trebuie s-o confundăm,
ceea ce el pare să fac ă (p. 2 1 1 , n. 2), cu apărătoarele de urechi
(a�cpCO'tloEC; sau E1t<Ml,OEC;), pe care le purtau în exerciţiile de pu
gilat (ef. E. SAGLIO ap. DAREMBERG-SAGLIO, 1, 1 , p. 521
a).

14
Corecţii aplicate de paidotrib atletului: ef. , de exemplu, HDT.,
VIII, 59 (alergătorul care porneşte înainte de semnalul regula
mentar de plec are este bătut); LUC., Asin . , 10 ("Ai grijă să nu
primeşti multe alte pedepse, dacă nu faci mişcările prescrise");
si mai ales monumentele figurative, ca acel frumos vas cu fi
gUIi roşii de la BIitish Mus ;um (E 78), unde profesorul aplică
o lovitură zdravăn ă cu nuiaua sa bifurcată unui pankratiast care
încearcă să-i crape un ochi adeversarului, înfingându-şi în el
degetul mare şi indexul, lovitură interzisa.

15
Asupra distincţiei dintre 'Y'\)�vaGtOV şi 1tCXAatG'tpcx, a se vedea
discuţia aprofundată a lui J. DELORME, Gymnasion, pp. 25 327 1 , care adaugă o nuanţă expuneIii no astre : primul se opune
celeilalte nu numai ca întregul p�lrţii , ci şi prin caracterul său
totdeauna public; palestra poate ti un stabiliment privat. Alţi
termeni, desemnând chiar o part.e a gymnasion-ului, au servit
ici-colo şi la a desemna, prin sinecdod, ansamblul amena
jărilor sportive: astfel, SUG'toC; la Elis (PAUS., VI, 23 , 1 ) , apO
�oc; în Creta (SUID., s. v.).

16
Am decis să dăm planul (p. 2 1 2) gymnasion-ului inferior din
Priene (gymnasion-ul superior dateaza din epoca romană): cf.
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Th. WIEGAND-H. SCHRADER, Priene, Ergebnisse der Aus

grabungen und Umersuchungen in den lahren 1895-1 898,
Berlin, 1 904, pp. 25 9-275; pl. XIX-XX; M. SCHEDE, Die
Ruinen von Priene, kurze Beschreibung, Berlin-Leipzig, 1 9 34,
pp. 80-90 (frumoase restituiri: fig. 96- 1 00).
Un alt exemplu de plan, la fel de sugestiv, poate fi oferit de
Gymnasion-ul din Delphi, publicat de J. JANNORAY, Paris,
1 95 3 .
J. DELORME, Gymnasion, le Partie, Les Monuments, pp.
3 3-242, furnizează un bun inventar al diverselor gymnasii În
tâlnite în lumea greacă.
Ca tip de gymnasion din epoca romană (cu hipertrofia ca
racteristică a termelor şi, în general, cu luxul ansamblului),
vom reţine în primul rând mărturia somptuosului gymnasion
din Efes: a se vedea rapo artele lui S.KEIL în lahreshefte ale
Institutului Arheologic Austxi ac, Beiblatt, voI. 24 ( 1 929), c. 2526; 25 ( 1 929), 23-24; 26 ( 1 930), c. 1 9 -20, 23-24; 27 ( 1 932), c.
1 6 sq.; 28 ( 1 933), c. 7-8 , 1 9-20; 29 (1 934), c. 148; ef. şi - dar
readucându-ne în esenţă la perioada hellenistică - marele gym
nasion din Pergamon: P. SCHAZMANN, Das Gymnasion
(Altertiimer \�on Pergamon, VI), Berlin-Leipzig, 1923 . Despre
termele-gy mnasii romane din Asia Mică, v. recent R.
GINOUVES, BAAANEYTIKH, PaIis, 1 962, p. 1 5 0.

17
Hermele ce decorează gymnasiile şi palestrele: este vorba mai
ales de busturile lui Hermes şi ale lui Herakles, divinităţi pro
tectoare ale sportului (1. DELORME, Gymnasion, pp. 339-340,
şi Întreg cap. XII, pp. 337-3 6 1 , ,,Le gymnase, centre religieux
et civique").

18
Despre diversele părţi ale gymnasion-ului, a se vedea cap. X
din J. DELORME, Gymnasion, ,,Le gymnase, etablissement
athlet ique", pp. 296-3 0 1 (apodyterion), 304- 3 1 5 (loutron; ef.
R. GINOUV ES, BAAANEYTIKH, pp. 125 - 1 50), 276-279
(koi1 isterion) şi 301 -304 (,.sallcs pour ) ' onction"), 280-28 1
(coryceum), 28 1 -286 (sfairisterion : sală pentru pugilat şi nu
pentru jocul cu mingea), 286 (286-296: dromos, xyste şi piste
pentru săritură).
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19
Mi s-a reproşat c ă am făcut s ă înceapă prea devreme acest
declin al atl etismului (astfel J. DELORME, Gymnasion, p.
467); vezi totuşi în XENOPHON, He U., VI, 1 , 5, discursul pus
în gura lui Iason din Pherai (37 5 a. Chr.), care opune a armata
de mercenari armatei civice, din care "puţini oameni practic ă
zilnic gimnastica".
20
Concursuri sportive şcolare în epoca imperială la Termessos :
este suficient s ă trimit l a R . HEBERDEY, ap. PAULY-WrS
SOWA, II R, V, I, c. 767-768 , s . v. Termessos, Schulagone.

21
Atleţi onoraţi în epoca imperială, atleţi de origine aristocratic ă:
ef. L. ROBERT, Notes de Nllmismatique el d'Epigraphie grec
ques, ap. Revue archeolog ique , 1 9 34, r, pp. 55-56 (ef. 5 2-54),
56-5 8.

22.
O. A. SAWHILL, The Use ofathletic metaphors in the biblical
homelies of Se. John Chrysostom, diss. Princeton, 1 928 ; C.
SPICQ , L'lmage sportive de 1/ Cor., IV, 7-9 , ap. Ephemerides
Theologicae Lovanienses, 1 937, pp. 209-229; Gymnastique el
Morale, d'apres 1 Tim . , IV, 7-8 , ap. Revue biblique, 1 947, 229242 (reluat în Les Epîtres pastorales. Paris, 1 947, pp. 1 5 1 - 162).

IV. EDUCAŢIA ARTISTICĂ

Asupra învrlţământului desenului, cf. puţinele date reunite de L.
GRASBERGER, Erziehung und UnterricJu im klassischen
Altertum, II, pp. 343-35 0. W. J Ă GER, Paideia, II, p. 228 ,
exclude pe nedrept, după părerea mea, artele plastice din pai-
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deia greacă; interpretarea tradiţională din textul lui ARISTO
TEL, Pol., VIII, 1 3 3 7 b 25 , pe care el o respinge, îşi găse.şte
comentariul firesc în palmaresele epigrafice din Teos şi Mag
nesia, fără a mai v orbi de mărturiile lui TEL. , ap. STOB. , 98,
72.

2
Învăţământul conjugat al cântatului la liră şi aulos dupa vasele
pictate: cf., de exemplu, P. GIRARD , L' Education athen ienne,
fig. 6, 8, 1 3 , 1 4, 1 5 , pp. 1 05, 1 1 1 , 1 65, 1 69, 1 7 1 .

3

Despre aulos şi rolul său (care nu a fost îndeajuns recunoscut)

în muzica greacă, ef. cartea, stufoasă şi adesea discutabila,

a

lui

K. SCHLESINGER, The Greek aulos, a study of its mecanism

and of its relation ta the madaI system ofancient Greek music,

Londra, 1 939 (şi recenzia mea ap. Revue des Etudes Grecques,
LUI (1 940), pp. 87-98); N. B. B ODLEY, The Auloi of Meroe,
ap. American loumal of Archaeology, L ( 1 946) , pp. 2 1 7-2-10,
îl unnează pe Schlesinger, fără a fi suficient de cIi tic.

4
În legătură cu acordul, controversat, al lirei-heptacord,

eL, mai
recent, 1. D URING , Studies in musical terminology in 5.th cen 
tury literature, ap. Eranos, XLIII ( 1 945), pp. 1 90- 1 93. Textele
privitoare la istoria corzilor succesiv adăug ate lirei sunt grupate
de (H.WEIL) - Th. REINACH, în a lor ediţie PLUTARQUE,
De la Musique, Paris, 1 900, pp. 1 l 9- 1 29, ad. § 303.

5

Teoria muzicală greacă: cea mai buna lucrare rămâne frumoasa
teză a lui L.LALOY, Aristoxene de Tarente el la Musique de
l' Antiquite, Pari s, 1 904; pentru o expunere rapiclrt , eL
Introducerea lui 1. F. MOUNTPORD la cartea dtată la nota 3 a
lui K. SCHLESINGER, pp. XV-XXXVII . A se vedea, pe de
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altă parte, Fr. LASSERRE, L' Education musicale dans la
Grece antique, introducere la ediţia sa, tradusă şi comentată,
PLUTARQUE, De la Musique, Olten, 1 95 4 (Bibliotheca
Helvetica Romana, 1 ) , pp. 1 5-95 .

6
Asupra dublului sens al tennenului de muzică, desemnând rând
pe rând, în antichitate, arta muzicală şi ştiinţa matematică a
intervalelor şi a ritmului, ef. lucrarea mea SI A ugustin el la Fin
du Monde antique, Paris, 1 937, pp. 1 97-2 1 O; în mod normal,
această ştiinţă, armonica, este de resortul profesorilor de
matemati că, iar printre ei (dacă se specializează), al unui
ap�oY\K6C; (cf. TEL., ap. STOB ., 98, 72), şi nu al kitharistului,
în calitate de practician. O îndoială subzistă, totuşi, în c azul
�colilor din Teos: charta lor (DITT., Syll., 578, r. 1 8- 1 9),
prevede ca, în afară de cântatul la liră, kitharistul să predea
,.muzica" ('to �ouc:nKa). Cum este vorba de elevi de vârstă
secundară sau superioar�l, aceasta ar putea fi foarte bine teoria
ştiinţifică în chestiune, dar, în acest caz, de ce nu s-a spus 'tllY
�oucr\K1ÎV pur şi simplu? Se traduce uneori 'to �oucr\Ka prin
.. solfegiu·' (astfel: Th. REINACH, La Musique grecque, Paris,
1 926, p. 1 35), dar (cf. not a unnătoare) ar trebui mai întâi să fim
siguri C el înv�lţământul hellenistic cunoştea ceVa echivalent
so l fegiu lu i nostru. Ta �oucrtKa desemnează poate înv ăţarea
diverselor cântece pe care elevii mari din Teos le vor fi inter
pretat la sărbătorile şi ceremoniile civice.

7
Se admite în general că învăţământul muzical în epoca hel
lenistidt îl presupune pe cel al dicteului muzical şi deci, a fortiori,
şi pe cel al notaţiei; dar această opinie se bazează pe o inter
pretare, pe care personal am apreciat-o ca fiind eronată, a tenne
nilor de �€Âo)'pa:<p1.a şi pue�o)'pa:<p1.a:, care apar în palmaresele
concursurilor şcolare din Teos şi Magnesia (MICHEL, 9 1 3 , 1 2 ,
Y; DITT., Syll., 960, 4 ) ; ef. nota mea, sub titlul de MEA 0rPAtPIA . ap. L'An tiquiTe classique, Xv, 1 946, pp. 289-296.

8
Înv ăţarea ad
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orecchio

a cântatului la liră, după picturile pe

vase: P. GIRARD , L' Education athenienne, fig. 5, 7, 9, 1 6, pp.
103, 1 1 9, 1 20, 1 73 ; pl. II (p. 8 0-8 1 ).

9

�

Despre choregie, cf. de exem lu G. BUSOLT H. SWOBO
DA, Griechische Staatskunde , pp 975 sq. ; 1086 sq. , sau arti
colele ad-hoc din PAULY-WISSOWA şi din DAREMBERG
SAGLIO (astfel, în acesta din urmă, s. v. Cyclicus chorus, voI.
II, 1 , pp. 1 69 1 a
1 693 b etc); A. BRINCK, lnscriptiones
Graecae ad choregiam pertinentes, ap. Dissertationes philolo
gicae Halenses, VII ( 1 886) , pp. 7 1 -274.
--

-

10
Despre Pythai'des, A. B OETHIUS, Die Pythais, Studien zur
Geschichte der Verbindungen zwischen Athen und Delphi,
Di ss., Upsala, 1 9 1 8 ; C. DAUX, Delphes aux lle el l et siecles,
Paris, 1 936, pp. 5 2 1 -5 8 3, 708 -729.

11
Inscripţia F. Eph . , II, nr. 2 1 , r. 5 3 sq., n e arată cum, în 44 p.
Chr., la intervenţia proconsulului Paullus Fabius Persicus,
interpreţii de coruri profesionişti, în serviciu până atunc i, au
trebuit să fie înlocuiţi de un cor de efebi. Motivul invocat este
de ordin economic (întreţinerea corului ar fi absorbit cea mai
mare parte din veniturile cetăţii!), dar nu este exclus ca măsura
să fi avut un substrat politic: cf. Ch. PICARD, Ephese et

Claros, Recherches sur les Sanctuaires el les Cultes de l'lonie
du Nord, Paris, 1922, pp. 252-254; recent, F. K. D ORNER, Der
Erlass des Stathatlers von Asien Pa llilus Pabius Persicus, diss.
Greifswald, 1 93 5 , pp. 3 8 -39.

12
Privitor la dans în educaţia greacă, cf. teza latină a lui M.
EMMANUEL, De Saltationis disciplina apud Graecos, Paris,
1 896, pp. 1 5 , 73 , n. 9, 74 etc.
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13

Educaţia adevăratului amator de muzică presupune practica:
am reluat pe contul meu, şi pentru timpurile noastre, această
teorie aristotelică, ap. [H. DAVENSSON], Tra ite de la Musique
selon l' esprit de saint A ugustin, B au dry , 1942, pp. 59-63.

14

În legătură cu ethos-ul moduri lor greceşti, cf. lucrarea clasică a
lui H. ABERT, Die Lehre vom Ethos in der griechischen Musik,
Leipzig, 1 899. S e dezvoltase şi o doctrină paralelă despre
ethos-ul ritmurilor: cf. G. AMSEL, De Vi atque indole rhyth

morum quid veteres judicaverint, Breslauer filologische
Anhandlungen, 1, 3, Breslau, 1 8 8 7. Pentru câteva succinte
o"!:>servaţii asupra ambelor, ef. Th. REINACH, La Musique
grecque, pp. 44-46, 1 1 3 -1 1 4 şi lucrările recenzate de R. P. WIN
NINGTON-INGRAM în revista sa Ancient Greek Music,
1 932- 1 957, Lustrum, 1 95 8/3 , § VII, 2.

15

Asupra profundei semnific aţii a termenului "nomos" în epoca
arhaică, ef. L. LALOY, Aristoxene de Tarente, pp. 1 04- 1 05;
acest lucru s-ar explica şi mai bine dacă, aşa cum vrea
K. SCHLESINGER (op. cit. supra, n. 3), modurile greceşti s-ar
ti defnit la origine printr-o succesiune de intervale toate
diferite, uşor de realizat pe tipuri de auloi cu orificii echidis
tante: originalitatea lor trebuie să fi fost, în acest caz, frapantă;
ea se pierde însă dadt diversele moduri sunt pur şi simplu decu
pate pe scara standard a "marelui sistem perfect".

V. ŞCOALA PRIMARĂ
1

Doici şi bone pentru copii: G. HERZOG-HAUSER, ap.
PAULY-WISSOWA, XVII, c. 1 49 1 - 1 500, s. v. Nutrix; A. WIL
HELM, ap. Glotta, XVI ( 1 928), pp. 274-279; L. ROBERT,
E tudes epigraphiques (BEHE, 272), p. 1 8 7.
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2
Privitor la prima etapă a educ aţiei, p � ă la vârsta de şapte ani,
seriosul capitol al lui P. GIRARD, L' Education achenienne aux
Ve el I\/e siecles avant Jesus-Christ, pp. 65-99, rămâne valabil
pentru epoca hellenistică; cf. şi L. GRASBERGER, Erziehung
und Unterricht, 1, pp. 22 1 -235 , şi mai ales, pentru jocurile de
copii, Întreg primul fascicul, 1, pp. 1 - 1 63 .

3

Termenul de grădin iţă de cop ii n-a fost adoptat în Franţa decât

În 1 8 8 1 , pentru a desemna ceea ce până atunci se numea azil;
acesta din urmă şi-a făcut apariţia la Paris în 1 828 (ef. încă din
1 8 0 1 saloanele de găzduire ale d-nei de Pastoret), după exem
plul acelor Infam schools pe care Anglia industrială le cunoştea
cel puţin din 1 8 1 9 .

4
Paidagogos: ef. E. SCHUPPE, s.v. , ap. PAULY-WISSOWA,
XVIII, 2, c, 2375-23 8 5 . Pedag ogul îşi purta pe umeri tânărul
stăpân şi ţinea o lanternă În mână: d. , de exemplu, teracota
reprodusă de M. ROSTOVTSEFF, . . Hellenistic world (1), pl
XXX, 2.
.

5
Despre colonizarea militară de la Fayoum, ef. M. ROSTOVT
SEFF, The Social and economic histo,) of the Hellenistic
world, pass. (cf. lndex, I, s.v., p. 1 69 1 a). În satele acestei nome
Arsinoite, găsim paidotrib (P. Zen. Cair., III, 59326, 28), gym
nasiarch (BGU, VI, 1 256), gymnasion (PSI, I V, 3 9 1 a), mică
palestră (PSI, IV, 4 1 8 , 7) şi papiri şcolari (P. G u er. Jo ug., O .
Michigan, 6 5 6 , 6 5 7 , 6 5 8 , 66 1 , 662, 6 9 3 ; P. Varso vie, 7; P.
landa, 83; ZlEBARTH, A.nt. Scll., 29) .

6
Cunoaşterea scrierii în papiri: E. MAJER-LEONHARD,
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AGRAMMATOI, In Aegypto qui litteras sciverint, qui nescive
rint, ex papyris Graecis quantum potest exploratur, Frankfurt,
19 1 3 ; R. CALDERINI, GIi a:ypa��a:tot ne Il' Egitto greco
roman o, în Aegiptus, 30 (1 950), pp. 1 4-4 1 .

7
Teracote reprezentând elevi: E. POTTIER
S. REINACH,
Myrina, pl. 33, 4; P. GRAINDOR, Terres cuites de l' Egypte
greco-romaine (Werken ale Facultăţii de Litere a Universităţii
din Gand, 86) , nr. 54, pp. 1 3 5- 136, pl. 20: C. LEGUYER,
Terres cuites antiques, I, pl. II, 4, nr. 5; A. CARTAULT,
DeuxÎeme collection Lecuyer, pl. LIX, 1 1 ; F. WINTER, Die
anti�en Terrakoten, I, 1 1 , p. 1 23, nr.6-7; 124, nr. 1 etc.
-

8
Ilatba:yco)'EtoV (DEM, Cor. , 25 8): sală de aşteptare pentru pe
dagogi (K.. F. HERMANN, Cramer)? Nu: un simplu sinonim al
lu i O\OCXcrKCXAe\OV (sală de clas�l) (ef. POLL. , IX, 4 1 ) :
P. GIRARD, L' Education athen ienne , p. 1 02.

9
Despre sub-daselll (u1tOO\OacrKcxAoc;), eL L. GRASBERGER,
Erziehung und Un te rr ic h l Il, pp. 1 44- 1 45.
,

10
Despre salariul învăţăt orului, cf. C. A. FORBES, Teachers' pay
in ancient Greece, Lincoln (Nebraska), 1 942.

11
Fundaţia lui Polythrous (DITT. , Syll., 578) prevede trei clase, ai
eăror titulari v or primi 600, respectiv 550 şi 500 drachme pe an.
Reţin această ultimă cifră ca reprezentând salariul prevăzut
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pentru învăţător, celelalte două clase ţinând, cum vom vedea,
de învăţământul secundar.

12
Învăţătorului nu i se cere decât o calificare morală, fără a se
acorda importanţă competenţei pedag ogice. În acelaşi sens,
L. GRASBERGER, Erziehung und Unterricht, II, p. 1 62, 8 5 �
M . ROSTOVTSEFF, The Social and Economic history of the
Hellenistic World, pp. 1 087- 1 088.

13
IG, XII, 1 , 1 4 1 : nimic n u pennite identiticarea învăţătorului în
chestiune cu Hierony mos, fiul lui Simylinos, căruia-i este de
dicat frumosul basorelief funerar publicat de F. HILLER VON
GAERTRINGEN, ap. Bulletin de Correspondance hellenique,
36 ( 1 9 1 2), pp. 236-239, cum ar dori-o acesta.

14
Privitor l a De liberis educandis de Plutarch, cf. F. GLAESER,
De Pseudo -Plutarchi libro 1tEP1. 1tc<tOffiV U)'ffi)'T)C;, Dissertationes
philologicae Vindobonenses, XII (Viena, Leipzig, 1 9 1 8), 1 .
Caracterul aprocrif al acestui tratat, pe care nimeni nu-l mai
contestă începând cu WYTTENBACH ( 1 8 20), nu mi se pare
suficient demonstrat.

15
Orarul ş i c a l endaru l şcolar: L. GRASBERGER, Erziehung und
Unterricht, 1. pp. 239-240, 242, 29 1 -295; II, pp. 244-252;
P. GIRARD, L' Education athinienne, pp. 249-250; E. ZIE
BARTH, Schulwesen, pp. 1 53 - 1 5 5; K. FREEMAN, Schools of
Hellas, pp. 80-8 1 .
Punctul delicat este acela de a preciza repartiţia, în cadrul
zilei, a orelor petrecute la învăţător şi la profesorul de gimn as
tică. Ipoteza la care s-a oprit în final Grasberger a fost în gene-
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raI reluată de succesorii săi, încrezându-se în autoritatea sa, dar

ei n-au ţinut seama de faptul că această opinie, la care
Grasberger însuşi n-a ajuns fără ezitări şi reveniri, nu s-a bazat
pe mărturii destul de explicite, nici destul de omogene.
eare este problema? ( 1 ) Sub Imperiul roman, lucru sigur
pentru Orientul grec, ca şi pentru Occidentul roman, ziua şc o
lară este organizată în modul mmător: dimineaţa, încă din zori,
copilul merge la dascălul de şcoală (de şcoală literară); cf. te
racota ce reprezintă copilul purtat pe umeri de un pedagog
ţinând o lanternă în mână (M. ROSTOVTSEFF, . .. Hellenistic
world ( 1 ) , pl. XXX, 2). Acolo unde gimnastica continuă să fi
gureze în programul său, copilul merge după aceea la palestră,
pentru lecţia de exerciţii fizice; apoi: baie, întoarcere acasă,
masă de prânz. După-amiaza, el se întoarce la şcoală, pentru o
a doua lecţie de scris-citit: v. de ex. textele atât de explicite ale
lui Loukianos, Am., 44-45; Paras., 61 .
Dar acest orar era deja practicat îm epoca hellenistică pro
priu-zisă (secolele III-I a. ehr.)? Se pare că nu, dac ă judecăm
după versurile din Bacchides, care aduc în discuţie mărturia lui
PLAUT sau, mai bine zis, a lui MENANDROS (mort în 292 a.
ehr.): Bacchidele par să fi fost o simplă transpoziţie a Dublului
mincinos al acestuia. dacă nu chiar o traducere (atât cât se poate
conjectura din versul citat de STOBAIOS, 120, 8, reprodus
exact de Bacch., 8 1 6-8 1 7); în orice caz (eL A. ERNOUT,
Notiţă la ediţia sa, p. 1 1 ). critica nu descoperă nici o Uffilă si
gură de remaniere, nici de contaminatio .
Evocându-şi studioasa şi virtuoasa tinereţe, unul dintre per
sonaje spune: "Dacă nu aj ungeai la palestră înainte de răsăritul
soarelui, profesorul de gimn astic�l îţi aplica o pedeapsă
zdravănă" :
Ante solem exorientem nisi in palaestram vene ras,
Gymnasi praefecto haud mediocris poenae penderes (vv.
424-425).
Urmea:ă o evocarea a exerciţiilor gimnice, apoi:
Inde de hippodromo et palaesTra ubi revenisses domum.
Cincliculo praecinctus in sella apud magistrum adsideres:
Cum librum legeres, si unam pecavisses syllabam
Fieret corium tam maculosum quam est nutricis pallium
(43 1 -434) .
Astfel, ziua Începe prin palestra, iar lecţia de lectură
urmează .
Cum să conciliezi aceste dOU[l ordini de m[n1 urii? Nu tre
buie să ne oprim la ideea că Plaut (Menandros) descrie aici
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viaţa efebilor mari, de optsprezece-douăzeci de ani, care,
deveniţi mai mult sportivi decât elevi, şi-ar dedica întreaga
dimineaţă ginm asticii şi o singură lecţie din două, cea de seară,
literaturii; versurile 43 1-434, atât. de precise în pitorescul lor,
nu se pot referi decât. la şcoala primară, unde c opilul, învesmân
tat în mica sa tunică, aşezat pe un taburet, la picio arele
învăţătorului, se bâlbâie silabisind sub ameninţarea nuielei.
Pare dificil să nu recunoaştem autoritatea mărturiei
Bacchide lor (textul din PLATON, Prot., 326 b, nu o contrazi
ce: dac ă declară că se trimit.e copilul la paidottib după ce a fost
încredinţat profesorilor de literatură �i muzică, este vorba de
data, probabil mai tardivă, la care începea educ aţia fizică, şi nu
de ora la care, în fiecare zi, copilul mergea la unul sau la ceilalţi
profesori). Astfel încât, suntem conduşi la soluţia pe care am
propus-o în text: în secolul al III-lea a. Chr., educaţia greacă,
fidel ă originilor sale războinice, acordă încă primul loc gim
nasticii: cu ea începe ziua copilului; între aga dimineaţă îi este
consacrată, literatura mulţumindu-se cu o sing ură leqie, după
amiaza.
Apoi, în faţa importanţei crescânde acordate in�trucţiei li
terare, o lecţie suplimentară esk introdusă la încep utul
dimineţii. Transfoffilarea a putut consta la început, cum pre
supune, nu f[u-ă fineţe, GRASBERGER (II, p. 248 ), Într- o repe
tiţie făcută ac asă de pedagog: nu este om'c scena pe care o
evocă acele frumoase teracote ce reprezintă un personaj b {lrbos
ţinând copilului o lecţie de lectură sau de sCliere? (Cf. , de
exemplu, E. POTTIER - S. REINACH, La Necropole de
Myrina , pl. XXIX, 3 , nr. 287; A. CARTAULT, 2 e collection
Lecuyer, pl. XIX, nr. 1 2: dar nu este un fals?). Mai târziu,
această lecţie suplimentarll, foarte matinală (cL MART., XII,
57, 5; IX, 68; IUV., VII, 222-225 ), tre b u ie să fi fost transferat ă
la şcoala însăşi şi să fi devenit treptat lecţia prim; ip�tIă.
Ar fi interesant să putem data această in ovaţie ped ag ogică,
indiciu caracteristic al progresului literelor şi al reculului gim
nasticii. Aceasta din uffilă nu va mai înceta să pi ardă teren : în
secolul al II-lea al erei noastre, cel puţin pe pământ grec, ea
ocupă încă a doua parte a dimineţii (LOUKlANOS, Am. ,
44-45 , ne prezintă c opilul t'{l când exerciţii sub soarele cald al
amiezei); în secolul III, pe pământ l atin, ea a dispărut : c opilul
rămâne la învăţător până l a amiază, dup[\ masa de prânz se rcm
toarce la el, iar baia este mutată, conform uzaj u lui roman, la
sfârşituLzilei de muncă, înainte de cena (Colloquia des Herme 
neumata Ps. Dositheana, C. Gloss. Lat., I II , pp. 3 7 8 . 22 sq.).
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16
Calendarul scolar din Kos: c oloana rezervată lunii Artemisios
se tennină prin rubrica următoare (DITT., Syll. , 1 028, 43-45):
1t(p)0 (tplC(.Kaol) (mOOElSl[C;]/oloC(.O'Ka).,cov / Kcd KEcp<X).,(a)t "(
Ultima mentiune
rămâne sibilinică. În ce mă priveste, tra
'
duc fără rezerve (mOOElSlC; OloaO'KMCOV prin "examen colar";
sensul lui <X1tOOElStc;, de examen trecut de către elevi, este bine
atestat: PLUT., Quaest. Conv., IX, 376; DITT., Syll., 578, 3234; 717, 4 1 ; ef. 1 028, n. 1 6; Ins. Priene, 1 1 4,20; 1 1 3 ,30. Geni
tivul OlOaO'KaÂ.COv nu trebuie să ne ducă cu gândul la un examen
dat de învăţătorii înşişi. La Athena, în epoca imperială, aceste
probe sunt trecute de către elevi în faţa j30u).,i)-ului; ele sunt deci
echivalentul unei inspecţii, al unei verificări a învăţământului
primar, de unde expresia pe care o găsim aici. Dat fiind sensul
specific intelectual pe care-l c apătă OloaO'Ka).,oc; în greaca hel
lenistică, consider că aceste probe se opun celor numite
<xycovCxp\a, prevăzute pentru datele de 5,7, 1 1 şi 25 ale aceleiaşi
luni, şi care trebuie să fie probe sportive.
Pe de altă parte, la r. l l şi 25 trebuie să traducem, împreună
cu DITTENBERGER (n. 5 ad loc.), ,,�roV'tEC; prin "efebi" sau
prin "adolescenţi", clasă de vârstă intennediară între &vrli30l
(copii) şi efebii propriu-zişi? V. discuţia mea în L'Antiquite
Classique, 25 (1 956), p. 237, n. 1 .

ş

17
Absenţa tablei ,,negre" (la drept vorbind, dacă aceasta ar ti
fost în uz, ar fi fost vorba de o tablă "albă", ).,EuKcojla, album):
a se vedea cele câteva date reunite de GRASBERGER,
Erziehung und Unterricht, II, pp. 223-224. Unii erudiţi au mers
până la a vorbi accidental de "tăbliţe găurite, pentru a fi ag ăţate
pe perete" (astfel, P. BEUDEL, Qua ratione Graeci . . , p. 40); se
cuvine să avertizăm cititorul că este vorba de tăblite
' individuale
de mici dimensiuni: orificiul pentru agăţare este astfel dispus,
încât, suspendată, tăbliţa să prezinte rândurile de scriere verti
cal (ex. Jo urnal of Hellenic Studies, 29 [ 1 909], pp. 39 sq. ).
.

VI. ÎNVĂŢĂMNTUL ELEME NTAR

1
Metode pedagogice în şcoala primară: analiza cea mai precisă
rămâne cea a lui P. BEUDEL, Qua ratione Graeci liberos
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docuerint. papyris, ostracis, tabulis in Aegipto inventis, illus
tretur, diss. , Munster, 1 9 1 1 , pp.6-29.

2
Credinţe astrologice şi magice referitoare la alfabet:
DIETERICH, ABC Denkmăler, Rhein isches Museum, LVI
(1 901 ), pp. 77 sq.; F. DORNSEIFF, Das Alphabet in Mystik
und Magik2 , Leipz ig , 1 925. Alfabetul în ritualul hramului bi se 
ricilor: H. LECLERCQ, ap. Dictionnaire d' Archeologie chret
ienne et de Liturgie, 1, 1, c. 56- 5 8 ; IV, 1 , c. 389-390.

3
I stori a ant olo giilor şcolare hellenistice: O. GUERAUD
P. JOUGUET, Un /ivre d' ecolier ... , pp. XXIV-XXXI.

-

4

Lectură cu voce tare, l e ctură silenţioas[l: bibliografia proble mei
ap. H.- 1. MARROU, Saint Aug ustin et la Fin de la Cu/ture
antiqlle, p. 89, n. 3; d e adăugat: G. L. HENDRICKSON, ap.
Classica l Journa/, 23 (1 929- 1 9 30), p. 1 8 2; W. 1. CLARK,
ibid., 26 ( 1 93 1 ), pp. 698-700.

5
Codices et volumina da ns les bibliotheques juives el chre
tiennes: a se vedea, sub acest titlu, Notes d' iconographie de R.

VIEILLARD, ap. Rivisla di Archeologia cristiana, XVII
(1 940), pp. 1 43 - 1 4 8 , şi, în mod mai general: F. G. KENYON,
Books anei Readers in an ciem Greece and Rome, Oxford, 1 9 32.

6
Lun gi mea Papirusului Guerard-Jollgllet: este mutilat l a
început şi la mijloc (între r. 57 şi 5 8 ); editorii au reuşit în mod
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ingenios să calculeze întinderea celei de a doua lacune: 6,5 cm,
ceea ce duce ansamblul sulului la 2,485 m, plus lacuna iniţială.
La rândul ei, şi aceasta poate fi evaluată: lipsesc 14 sau 1 5
coloane la stânga, pentru a completa tabloul silabelor (după
cum era sau nu precedat de o coloană de vocale), să spunem
20-22 cm; în plus, pentru alfabetul a cărui existenţă o presupun,
3 sau 4 coloane, între 4 şi 6 cm; în sfârşit, un spaţiu liber, des
tinat să faciliteze ataşarea la bagheta de lemn terminală şi
rularea, ca şi la sfârş itul cărţii, unde ocupă 14 cm. Ne lipseşte
deci o porţiune c are poate măsura Între 25 cm sau puţin mai
mult (20 + 4 + x) şi 42 cm (22 + 6 + 1 4). Lungimea medie a
filelor asamblate cap la cap (KoÂÂll�(na) este de 1 5 , 5 cm. Ne
lipsesc deci una sau, mult mai probabil, două file (căci o sin
gură tilă, adăugată la ceea ce lipse şte celei dintâi, nu dă decât
un spaţiu puţin c a m prea restrâns: 1 5 , 5 + 9,5
25 cm), să
zicem o dimensiune de: 9,5 + 1 5 ,5 x 2 = 40,5 cm pentru
lacuna iniţial ă, iar pentru sulul complet, o lungime totală de:
2,4 8 5 + 0 ,405
2 , 8 9 m.
=

=

7
Preţul papirusului : N. LEWIS, L' Industrie du Papyrus dans
I' Egypte gre.co-romaine, Paris, 19 34, pp. 1 5 2- 1 57, căruia i-aş
reproşa că a recţionat excesiv împotriva opiniei prea pesimiste
(preţ de douăzeci de ori mai ridicat, ca urmare a unei confuzii
Între filă şi sulul-tip de douăzeci de file) a lui G. GLOTZ, Le
Prix du Papyrus dans I'Antiquite grecque, B ulletin de la
Societe Archeologique d' Alexandrie, 25 (1 930), pp. 8 3 -96; obi
ceiul, bine studiat de OLDFATHER, de a se folosi pe verso,
pentru copierea textelor şcolare, vechile documente de arhivă,
arată foarte clar că se gândeau de două ori înainte de a cumpăra
papyrus nou !

8
Uzul şcolar al maximelor în monostih: culegeri de sentenţe
apar în papirii din epoca ptolemaică: P. Hibeh, 1 7 (sentenţe din
Simonides, sec. III a. Chr. ) ; WESSELY, ap. Festschrift
Gomperz, pp. 67-74 ("chrei ai" din Diogenes, sec.! a. Chr.), dar
caracterul şcolar al acestor prime documente nu apare prea clar.
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Ezit totuşi să mă bazez pe ambiguitatea mărturiei lor pentru a
afirma că folosirea acestor maxime s-ar datora unui progres
pedagogic ce ar ti avut loc abia în epoca imperială.
A se vedea şi: J. BARNS, A new Gnomologium, with some
Remarks on gnomic Antho logies, în Classical Quarterly, 44
(1950), pp. 1 26- 1 37; despre acest gen literar: H. CHADWICK,
The Sentences ofSextius, Cambridge, 1959.

9
Număratul pe degete: cf. D. E. SMITH, lfistory ofMathematics,
Boston, 1 925, II, pp. 196-202; E. A. BECHTEL, The Finger
counting among the Romans, ap. Classical Philology, IV
(1 909), pp. 25-3 1 ; W. FROEHNER, ap. Ann uaire de la Sociere
franfaise de Numismatique et d'A rcheologie, VIII ( 1 8 84), pp.
232-238; J.-G. LEMOINE, Les Anciens procedis de calcul sur
doigts en Orie nt et en Occident, ap. Rel'ue des Etudes
islamiques, VI ( 1 932), pp. 1 -60; A. CORDOLIANI, Etudes de
comput, 1, ap. Bibliothe.que de l' Ecole de Chartes, CIII (1942) ,
pp. 62-65, şi articolul meu : L'Erang ile de Verite et la d(ffu sion
du comp ut digital dans l' amiquite. Vigiliae Christianae, 12
(195 8 ), pp. 9 8 - 1 03.
Două probleme se pun în legătură cu această temă: (a) data
apariţiei sale. Singurele expuneri ex professo pe care le pose
dăm sunt, pentru Occident, tratatul lui BEDA Venerabilul (sec.
VIII; P. L. voI, 90, c. 68 5-693): manuscrisele sunt însoţite de
curioase planşe ilust.rate), iar pentru Orient, câteva pagini din
RHABDAS (alias NICOLAS ARTAVASDOS din Smyma, sec.
XIV), text şi traducere ap. P. TAN NERY, Memoires scienti
(zques, IV, pp. 90-97. Dar unele aluzii, exacte din punct de
vedere tehnic, îi atestă folosirea în Roma imperială, încă din
sec. 1:
PLINIUS (N. R., XXXIV, 33) vorbeşte de o statuie a lui
Ianus, dedicată de regele Numa O), ale cărei degete înfăţişau
cifra 365; oricare ar ti fost data reală a dedicaţiei şi intenţiile
sculptorului, această mărturie atestă că romanii contemporani
lui Plinius cel B ătrân interpretau gestul lui Ianus după regulile
socotitului. A se vedea şi IUVENAL (X, 248 : un centenar soco
teşte numărul anilor săi pe degetele mâinii drepte) şi mai ales
APULEIUS (ApoI., 89, 6-7), HIERONYMUS (Adv. lovinian.,
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1, 3), AUGUSTINUS (Serm ., 1 75, 1), MARTIANUS CAPEL
LA (VII, 746).
Procedeul nu aparţine exclusiv mediului latin: o anecdotă
transmisă de PLUTARCH (Reg lmp. Apopht., 174 B) şi
AELIUS ARISTEIDES (XLVI D, 257; ef. SUIDAS, 1, p. 339,
3752) îl arată ca fiind cunoscut de toată lumea din timpul său
(sec. IT p. Chr.) şi, dacă anecdota are o bază istorică, încă din
sec. IV a Chr.: Orontes, ginerele regelui Artaxerses al II-lea
(404-35 8) îi enumera pe prietenii regelui, puternici sau demni
de milă după cum erau favorizaţi sau în dizgraţie, pe degetele
de la mâini, care semnificau pe rând zecile de mii (mâna dreap
tă sprijinită pe o parte sau alta a corpului) sau simplele unităţi
(mâna stângă întinsă în faţa corpului); ef. şi Antol. Pal., XI, 72.
PLINIUS (N. fI., XXXIV, 88) cunoştea şi o statuie a unui
om (probabil, Chrysippos) care număra pe degete, operă a
sculptorului Euboulides (II: ef. C. ROBERT, ap. PAULY-WIS
SOWA,VI, c. 871-875, s.v. Euboulides m. 10; ar putea fi datată
prin 204 a. Chr). HERODOT deja vorbeşte despre acest pro
cedeu (VI, 63; 65), dar nu putem fi siguri că ar fi vorba, încă de
pe atunci, de sistemul codificat de Beda. Într-adevăr, vasele cu
1i.guri roşii care par să reprezinte jucători de morra nu ne arată
o mimică ce s-ar putea interpreta în funcţie de aceste reguli (G.
LAFAYE, ap. DAREMBERG-SAGLIO, III, 2, pp. 1 8 89 b
1 8 90 b, s.v. Micatio; K. SCHNEIDER, ap. PAULY-WIS
SOWA, XV, 2, c. 1 5 1 6- 1 5 17, s.v. Micare). Totuşi, cf. poate una
dintre picturile de vase consacrate reprezentării vinderii uleiu
lui la Athena (Repre.se ntation de la vente de l' hude ci Athenes:
sub acest titlu, F. J. M. DE WAELE, Revue Archeologique, 5,
XXIII (1 926), pp. 282-295): este vorba de o pelike cu figuri
negre CE. PERNICE, IIf/JilN, ap. lahrbuch d. deutsch. archae 
olog. lnstituts, VIII ( 1 893), p. 1 8 1 ) reprezentând o negustorea
să ale cărei degete de la mâna stângă ar înfăţişa cifra 3 1 ; ef. şi
Ar., Vesp., 656.
Singurele monumente figurative, atestând folosirea sis
temului Beda-Rhabdas, ce urcă până în antichitate sunt acele
curioase plăcuţe de la Cabinetul de Medalii al B ibliotecii
Naţi onale, semnalate pentru prima dată de Froehner (art cit., în
aşteptarea catalogului lui J. Babelon, Coli. Froehner, voI. II, nr.
3 1 6-327, şi planşa noastră). Trebuie să fie vorba de jetoane
pentru jocuri; nu s-a găsit nici unul care să indice o cifră supe
rioară lui 1 6. Tehnica lor de fabricaţie permite să le asociem
industriei alexandrine de jucării din epoca imperială (de fapt,
majoritatea exemplarelor cunoscute provin din Egipt, iar unele
.

-

.
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din Roma). Din nefericire, data pare dificil de precizat: părerile
numismaţilor sunt împărţite; i-am consultat în această privinţă
pe domnii lBabelon şi P. Le Gentilhomme: primul înclină spre
începutul imperiului, celălalt pentru o epocă mai târzie, după
Constantinus.
(b) Unde şi când se învăţa acest fel de a socoti? Textele din
epoca romană ne arată că era folosit în mod curent (avocaţii, de
exemplu, se servesc de el la tribunal: QUINT. , XI, 3, 1 1 7; nu
văd de ce n-ar fi fost învăţat în şcolile primare: prin caracterul
său calific ativ (un simbol pentru fiecare număr întreg), pare să
se acorde firesc cu învăţarea număratului.

10
Aritmetica' în şcoala primară: clasificarea papirilor matematici
trebuie făcută în manieră critică foarte severă. Nu trebuie să ne
grăbim să-i catalogăm ca "papiri şcolari" (cum procedează P.
COLLART, Melanges Desrousseaux, pp. 79-80) pe cei al căror
caracter este, pentru noi, modemii, elementar. Este extrem de
instructiv să constatăm C�l, în plin secol IV p. Chr., un adult cul
tivat, un funcţionar ca Hermesion din PSI, 22, 958, 959, simţea
nevoi a de a copia cu propria-i mână o tablă de înmulţire, în ace
laşi caiet în care, deşi redacta horoscoape, îşi ţinea socotelile
administrative. Cf. , de asemenea, în secolul VI, marile tabele
metrologice din P. London, V, 1 7 1 8, stabilind minuţios de
exemplu "convertirile" artabului şi ale fiecăruia dintre submul
tiplii săi în unităţi inferioare. Am fi tentaţi să vedem aici un
manual de învăţământ primar (la noi, "convertirile" sistemului
metric j oac ă În ele un rol atât de important ! ) ; or, aceste tabele
sunt scrise de mâna lui FI. Dioskoros, ciudat personaj, pe care-I
cunoaştem bine, "tip desăvârşit al nobilului de ţară byzantin,
mare proprietar la Aphroditâ-Kâm Ishqâv, protokometes, avo
cat, poet în fine, din când în când" (am vorbit asstfel despre el
în Melanges d' Archeologie et d' Histoire, LVU (1 940), p. 129).
Din moment ce oameni cultivaţi, ca ei, simţeau nevoia să-şi
confecţioneze asemenea agende, înseamnă că aceste cunoştinţe
elementare nu erau, realmente, primite la şcoală. Nu avem
motive să presupunem că acesta ar fi efectul "decadenţei": fap
tul că Socrate, În XENOPHON (Mem., IV, 4, 7) îl întreabă pc
Hippias dacă 2 x 2
5 nu dovedeşte nimic privitor I<l
învrlţământul aritmeticii În şcoala primară.
=
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Pentru a reveni la papiri, oricât de dificil de clasificat şi de
mărturii ambigue ar fi (astfel, P. London, III, 737, tablele de
adunare; P. Oxy., 9 (voI. 1, p. 77) verso; 669 , tabele metrolo
gice), unele sunt într-adevăr revelatoare: PLAUMANN
(ABKK, XXXIV /19 1 3/, c. 223) observă, în legătură cu
PREISIGKE, Sammelbuch, 6220-6222, că, îndată ce exerciţiile
artimetice se ridică la un nivel superior celui strict elementar
(astfel, tablele de fracţiuni, 1/2 sau 1/3, ale seriei de numere
întregi; înmulţire de tipul 19 x 55
4055; 78 x 76 = 5928;
adunări de numere fracţionare), scrierea, aici din secolul VII,
nu mai este cea a unui copil, ci aceea a unui adult De aseme
nea, P. Michaelidae 62: D. S. CRAWFORD, A mathematical
Tab/et, Aegyptus, 33 ( 1 95 3) = Me/anges G. Vitelli, 5, pp.
222-240.
=

11
Socotitul pe abac: ef. E. GUILLAUME, ap. DAREMBERG 
SAGLIO, 1, pp. 1 b
3 b, s.v. Abacus, II; HULTSCH, ap.
PAULY-WISSOWA, [, c. 5 - 1 0, S.v. Ahacus, 9; A. NAGL, ibid.,
Sllppl., III, c. 4- 1 3 ; 1 3 05 .
-

12
Concursuri muzicale pentru copii: am "'citat palmaresele epi
grafice care le menţionează, dar nu trebuie să ne grăbim să pre
supunem că ele interesau copiii de vârstă primară. Proba de
caligrafie de la Pergamon apare pe un fragment lipsit de con
text şi r{lmâne ambiguă (AM, 3 5 , 1 9 1 0, p. 436, nr. 20); "lectura"
ne este prezentată într-o altă inscripţie, alături de epopee, elegie
şi �Âo<; (cânt? poezie lirică? AM, 37, 1 9 1 2, p. 277, b, 1, 2-7):
context secundar; lectura în chestiune poate fi lectura expresivă
care, vom vedea, face parte din arta predată de gramatic, profe
sor de învăţământ secundar. Aceeaşi impresie pentru Chios
(DITT., Syll. . 959): lectura (r. 8) precede acolo imediat
,,recitarea din Homer", pa'l'co01.a, exerciţiu de nivel secundar,
probabil ca şi muzica, ce-i urmează; 1tatoec; în chestiune pot fi
cuvântul este elastic -- copii între 1 2 �i 16 ani. Mult mai clar
este cazul concursurilor din Teos (MI CHEL, 9 1 3); catalogul,
oricât de mutilat, ne apare clasând învingătorii în trei categorii
-
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de vârstă: lectura figurează în toate trei, caligrafia în cea a celor
mai tineri, dar aceştia din urmă nu sunt "primari", căci printre
probele lor găsim nu numai poezia (tragică, comică, lirică), ci
şi muzica instrumentală; or, charta epigrafică a şcolilor din
Teos (DITT., Syll., 578 : sfârşitul secolului III; palmaresul
MI CHEL, 9 1 3 , este din secolul II) prevede explicit că învăţarea
lirei este limitată la copiii din cei doi ani care preced efebia (r.
17-1 8): "clasa celor mai tineri" ("tineri" în raport cu efebia)
este deci, în realitate, una dintre cele două clase superioare din
cele trei prevăzute de chartă (r. 9).
Cf. totuşi Anth., VI,308: concurs de scriere, unde recom
pensa înving ătorului constă în optzeci de arşice; dar copiii mici
nu erau singurii pe care-i interesa acest joc: cf. admirabilii
Jucători de astragal din Herculanum, pictură în camaieu pe
marmură., la Muzeul din Napoli (O. ELIA, Pitture murali e
mosaici nel Museo Nazionale di Napoli, p. 40, nr. 49 (9562).

13
Despre 11000: din Sparta: A. M. WOODWARD, ap. R . M.
DAWKINS, The Sanctuary of Artemis Orthia at Sparta
(]o urnal of Hellenic Studies, Sllpplementary Paper, nr. 5),
Londra, 1929, p. 288; douăzeci şi două de inscripţii le
menţionează, şase dau vârsta învingătorilor, iar aceştia sunt, de
patru ori, mikkikhizomenoi: nr. 2, p. 297 (sec. II a. Chr.); 43, p.

319; 67, p. 332; 68 , p. 333.

VII. STUDIILE LITERARE SECUNDARE

Cariera mixtă (gramatică şi retorică) a profesorilor din Rhodos:
Berliner Philologische Wachenschrift, 1 890, c.

F. MARX,

1 007.

2
Canoanele de scriitori şi artişti clasici: mai recent, 1. COUSIN,
Etudes sur Quintilien , vol.l, Contribution il la Recherche des
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Sources de l' Institution oratoire, Paris, 1 935, pp. 564-570, care
rezumă aportul a numeroase lucrări consacrate subiectului de
erudiţia germană, în special disertaţiile lui J.BAZOSKA, De
Canone decem oratorum atticorum quaestiones, Breslau, 1 883,
ş i O . KROEHNERT, Canonesne poetarum, scriptorum, artifi
cum per antiquitatemfuerunt, Konigsberg, 1 897. În legătură cu
cataloagele de inventatori, ef. M. KREMNER, De Catalogis
heurematum, diss., Leipzig, 1 8 90.

3
Rolul alegerii şcolare în transmiterea manuscrisă a teatrului cla
sic grec: a se vedea în Introducerea la ediţiile lor (colI. B ude):
V. COULON pentru Aristofan (pp. X-XI), P. MAZON pentru
Eschyl (pp. XIV-XV), P. MASQUERAY pentru SofoeZe (p.
XIII), L. MERIDIER pentru Euripide (p. XX: Euripide a fost
favorizat; "teatrul ales" editat sub Hadrianus nu conţinea decât
zece piese, dar manuscrisele noastre L şi P ne-au păstrat încă
nouă).

4
Cei Ş apte Înţelepţi erau cunoscuţi încă din timpul lui PLATON
(Prot., 343 a), dar ei au fost popularizaţi în epoca hellenistică,
În special prin Apophtegmata ale lui DEMETRIOS din
Phaleron (H. DIELS, Fragmente der Vorsokratiker, § 73 a).
Asupra istoriei şi rolului antologiilor, am trimis deja la
O. GUERAUD - P. JOUGUET, Un Livre d'Ecolier. . . , pp.
XXIV-XXXI.
.

5

Despre ediţiile "politice" din Homer, a se vedea P. CHANTRAINE,
ap. P. MAZON, Introduction ci l'Iliade, Paris, 1942, pp. 23-25 ;
ele nu datează decât din 200 a. Chr., după BOLLING, Externa l
evide nce of intelpolation in Il omer, p. 4 1 . Cea mai bine cunos
cută (douăzeci şi şapte de lecţii) este cea din Marsilia, studiată
de S. GAMBER, L' Edition massaliotique de [' Iliade d' Homere,
Paris, 1 888. Despre cea din Athena, G. M. B OLLING, Ilias
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Atheniensium: the Athenian Iliad of the sixth Century, B. C.,
Lancaster, 1950.

6
Papiri şcolari din Homer: C. H. OLDFATHER, The Greek lite
rary texts {rom Graeco-Roman Egypt, a Study in the history of
civilization, University of Wisconsin Studies in the social sci
ences and history, 9, Madison, 1923, pp. 66-70; P. COLLART,
ap. Melanges Desrousseaux, pp. 76-79, nr. 1 4 1- 1 43, 145-162
(nr. 1 44 nu este de origine şcolară) şi ap. P. MAZON, Introduc
tion ci l' Il ia de, pp. 59-60; ef. J. S CHWARTZ, Papyrus
homeriques, în BIFAO, voI. XLVI, pp. 29-7 1 , în special nr. 6,
8, 9. M. HOMBERT, CL. PREAUX, Une tablette homerique
de la Bibliotheque Bodleenne, AIPhHOS, 1 1 (195 1)
Melanges H. Gregoire, III, pp. 161- 1 68.
=

7

Statistica papirilor homerici: P. COLLART, ap. lntrodllction ci
62 şi n. 1 : 'in 1941, se adunaseră 372 de papiri din
Iliada , faţă de 1 04 din Odiseea ; ei reprezentau aproape în tota
litate poemul ( 1 3 542 versuri din 15 693), în timp papirii odis
eici nu c onţineau decât 5 1 7 1 de versuri din 1 2 1 10.
1. S CHWARTZ, art. cit., publică 23 de papiri noi, conţinând
600 de versuri din Homer; cam 500 dintre ele "sunt versuri din
Iliada , din primele opt cânturi, în imensa lor majoritate".
L' Iliade, p.

8
Autorii din programa şcolară: G. H. OLDFATHER, The Greek
literQ1Y texes .!i-om Graeco-Roman Egypt, pp. 62 sq., precum şi
Catalogul său, pp. 4. sq., cu numele diverşilor autori; W. N.
BATES, The Euripides Papyri, AlPh, 1. 61 (194 1), pp. 469475; P. COLLART, Les ji"agments des tragiques grecs sur
papyrus, R.Ph., t. 17 (1 943), pp. 5-36, fără a mai vorbi de
cercetările mai ambiţioase, dar imperfect realizate, ale lui Sr. E.
REGGERS şi L. GIABBANI (ef. Chron ique d'Egypte, t. 18
(1 943), p p . 3 1 2-3 15; t . 24 (1 948), pp. 21 1-2 1 2). A se vedea mai
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ales, acum: R. A. PACK, The Greek and Latin literary texts from
Graeco-Roman Egypt, Ann Arbor, 1952, cu completările furni
zate de M. HOMBERT, Bull. Papyr., XXVI, REG, 1952, pp. 144147. Pe de altă parte, Egiptul nu înseamnă întreaga lume greacă,
nici papirusul singurul mijloc de a pătrunde în bibliotecile şcolare;
trebuie să ţinem seama de cataloagele epigrafice, ca cel de la
Athena, IG 2 U, 2363, în care figurează Sofocle (puţin reprezentat
în lucrarea lui OLDFATHER), Eschyl, Aischines, Hellanikos etc.
Catalogul din Rhodos (N. SEGRE, Rivista di Filologia, 1935,
21 4-222) nu interesează decât studiile superioare.

9
B. DUBOIS, La presence d' Euripide au programme des ecoles
hellenistiques, în: Paedagogica Historica , 2 ( 1 962), pp. 22-30.

10
Critica alexandrină a vulgatei lui Homer: P. CHANTRAINE et
P. COLLART, ap. P. MAZON, lntroduction ci l' Iliade, p. 1 3
(din 864 de lecţiuni cunoscute din lliada lui Aristarchos, numai
80 au trecut în toate manuscrisele noastre, 1 60 în majoritatea
lor, 76 în jumătate din ele, 1 8 1 într-o mică parte, 245 în mai
puţin de zece manuscrise, 1 32 nu figurează în nici unul); 1 6,
73. Privitor la scholii, P. CHANTRAINE et P. LANGUMIER,
ibid., pp. 15- 1 6, 73-88.

11
Opera de gramatici a stoicilor: J. STERN, Homerstudien der
Sto iker, Lonach, 1 8 93 ; C. WACHSMUTH, De Cratete
Mallota . Leipzig, 1860; J. HELCK, De Cratetis Mallotae
sUte/iis criticis quae ad Odysseam spectant, Dresda, 1 9 1 4.

12
Tablele Iliace: L. COUVE, ap. DAREMBERG - SAGLIO, IU,
1, pp. 372 a 383 a, s.v. lliacae (tabulae); LIPPOLD , ap.
-
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PAULY- WISSOWA, II R., IV, 2, 1 8 86- 1 896; K. B ULAS, ap.
Eos, Suppl., III ( 1 929), pp. 1 24 sq . Toate provin din Italia;
nimic nu indică totuşi că ele ar ti o creaţie a pedagogiei romane,
nici că ar fi fost concepute special în vederea iniţierii copiilor
latini în legendele greceşti. Caracterul lor şcolar a fost contes
tat, din cauza micilor lor dimensiuni; dar pedagogia antică este
mai individuală decât a noastră: nu era necesar ca aceste tăbliţe
să ti fost, precum hărţile noastre de perete, contemplate la
distanţă, de întreaga clasă. Caracterul şcolar mi se pare demon
strat de inscripţia celebrei Table Capitoline (lG, XlV, 1 284:
E>eooOOpT\OV Jlage 'taţw 'OJlitpou), care ne permite să-i atribuim
compunerea unui gramatic, altfel necunoscut, cu numele de
Theodoros. D acă, aşa cum s-a crezut, aceste reliefuri aveau ca
racter votiv sau decorativ, ele puteau reproduce şi tăbliţe cu
destinaţie şcolară, de execuţie, poate, mai puţin luxoasă.

13
Critica de text: (otop9co(nc;, emendatÎo ) în şco ala antică:
H.-I. MARROU, Saint A ugustin el la Fin de la Culture
antique, pp. 21 -23 .

14
Text pregătit pentru lectură: o tăbliţă de lemn (P. Berlin, 1 3 839)
prezintă pe verso versurile B, 1 46- 1 4 8 din Iliada , copiate de
mână de un elev; versurile sunt separate printr-o bar[l, cuvintele
printr-un accent: foto, ap. W. S CHUBART, Einfii. hrung in die
Papyruskunde, pl. III, 3; transcriere apt P. BEUDEL, Qua
ratione Graeci liberos elocuerint, p. 4 1 .

15
Exegeza alegorică a lui Homer: P. DECHARME, La Critique
des TraelitÎons religieuses chez les Grecs, Paris, 1 904, pp.
270-354; K. MUELLER, ap. PAULY-WISSOWA, Suppl., IV,
C. 16-20, s.v. Allegorische D ichterrerklărung. şi cele două mari
teze ale lui 1. PEPIN, Mythe et Allegorie, Paris, 1 9 58, şi

444

F. BUFFIERE, Les mythes d' Homer et la pensee grecque,
Paris, 1 956.

16
Interpolări de sentenţe moralizatoare în textul păstrat din
Homer: a se vedea ipotezele (căci nu sunt decât ipoteze) ale lui
V. BERARD Introduction il ['Odyssee, TI, pp. 237-29 1 : "la
grosse sagesse".
,

VIII. STU DIILE ŞTIINŢI FICE

1
La ce epocă se referă mărturia lui Plutarch despre învăţământul
ştiinţelor în Diogeneion (Quaest. Conv., IX, 736 D)? Pare
imposibil s-o detenninăm cu certitudine. Plutarch spune doar:
,,Ammonios, fiind strateg, instituise la Diogeneion un examen
pentru efebi (sic: în realitate, după cum am văzut, acest colegiu
primea "mellefebii", tinerii c are intrau în efebie în anul urmă
tor), care învăţau literatură, geometrie, retori că şi muzică". Mai
multe personaje au purtat numele de Ammonios şi despre nici
unul dintre ele nu putem afinna că ar fi fost strateg; întrucât
Plutarch nu consideră necesar S[l precizeze, putem fi tentaţi să
presupunem că este vorba de Ammonios cel mai cunoscut de
către autorul nostru: al doisprezecelea din articolul pe care
PAULY-WISSOWA (1, c. 1 8 62) îl consacră lui Ammonios,
adică filosoful platonician căruia Plutarch i-a fost elev la
Athena şi despre care vorbeşte, sau pe care-l face s5. vorbească,
de mai multe ori în opera sa (cf. Introducerea lui R. FLA
CELIERE la ediţia sa a tratatului Despre E de la Delphi (Sur
l' E de Delphes, Annales de l' Un iversite de Lyon, 3, Lettres, 1 1 ,
pp. 8 - 1 0); am fi astfel aduşi în epoca lui Nero. Dar nu e vorba
decât de o ipoteză.

2
Am consacrat istoriei lui E'YK'UKÂlOC; 1tUtOElU un capitol din teza

mea, S aint Augustin et la Fin de la Culture antique, Paris, 1 937,
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pp. 2 1 1 -235. Ţin să subliniez cele două puncte în legătură cu
care mi se pare azi necesar să corectez teoria la care mă oprisem
atunci: (a) apariţia acestui ideal al formării spiritului nu trebuie
să fie raportată, cum voiam, la generaţia care-i urmează lui
Aristotel; după cum am văzut, ea era de fapt net formulată de
Platon şi în acelaşi timp de Isokrates, de acord în a adăuga
matematica instrucţiei literare; nu este deci necesară descalifi
carea (op. cit., p. 22 1 , n. 1 ) mărturiei lui D IOGENES LAER
TIOS (II,70) despre Aristippos. care-i compara pe cei ce negli
jau filosofia după ce studiaseră EYKUKÂtCX Jlcxa"Jlcx'tcx cu
pretendenţii Penelopei: (b) nu mai sunt atât de sigur că acea
concepţie despre E"{KUKÂtOC; 1tCXtOelcx în sensul de "cultură gene
rală" în opoziţie cu "cultura propedeutică" ar fi rezulatul unei
"alterări", datorate decadenţei învăţământului secundar în
epoca romană (op. cit., pp. 226-227). Integrând retorica, pro
grama acestei EYKUKÂtOC; 1tCXtOelCX depăşea, încă de la origine,
domeniul învăţământului secundar propriu-zis. Ea putea satis
face pe deplin un discipol al lui Isokrates; numai filosofii,
urmaşi ai lui Platon, se considerau obligaţi să-i confere un ca
racter strict propedeutic. Îmi menţin însă, cu toate criticile lui
A.-l FESTUGIERE (ap. Revue des Etudes grecques, LI!
/l 9�9/, p. 239), părerea că aceastfl programă nu defineşte altce
va decât un ideal, foarte rar şi imperfect realizat în practică. A
se vedea, în sfârşit, ceea ce am avut ocazia să-i opun lui M. P.
Nll... S SON, Die hellen istiche Schule, în: L'Antiquite Classique,
25 (1 956), pp. 236-23 9, şi lui F. KUHNERT, Allgemeinbildung
und Fachbildung in der Antike, Berlin, 1 96 1 , în Gnomon,
1 964, pp. 1 1 3 - 1 16.

3

"Enciclopedie" este un concept modem: ef., din nou, teza mea,
Saint A ug ustin... , pp. 228-229 : limba greacă nu cunoaşte decât
EYKUKÂtOC; 1tCXtoeicx; forma de EYKtlKÂt01tCXtOeicx nu se întâlneşte
decât în manuscrisele lui QUINTll... IANUS (1, 10, 1) şi este,
fără îndoială, o corupere datorată copiştilor. Cuvântul enciclo
pe die apare în secolul XVI (în engleză: Elyot, 153 1 ; în
franceză: Rabelais, 15 32) şi a fost recreat, sau cel puţin regân
dit, în funcţie de o etimologie care-l leagă direct de KUKÂOC;
(ciclul complet de cunoştinţe umaniste), pe când în greaca
hellenistică adjectivul EYKUKÂtOC; avea o valoare derivată mult
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mai slabă: ,,în circulaţie" de unde "curent", "comun", sau chiar
"care revine periodic", adică "cotidian", "de toate zilele".

4
Extensia variabilă a programei presupuse de E'Y1dncÂ.tOC;
1t<XlOEt<X: a se vedea mărturiile citate de mine ap. Saint Augustin
, p. 227, n. 1 (VITR., 1, 1 , 3 - 1 0; GAL., Protrept., 1 4, pp.
38-39; MAR. VICTOR, ap. KEIL, Grammatici La tini , VI, p.
1 87; Schol. la D. THR., ap. HILGARD, Grammatici Graeci,
ITI, p. 1 1 2; PHILOSTR., Gym., 1 .
" '

.

5

Programa de E'Y1d:ncA.tOc; 1t<xtOEl<X la filosofii hellenistici şi
romani: a se vedea tabelul Întocmit ap. Sa int A ugustin . . , pp.
2 1 6-2 1 7 : HERAKLEIDES din Pont (D.L., (D.L., V, 8 6-8 8),
ARKESILAOS (D.L. , IV, 29-3 3), PS. KEBES (Pinax),
PHILON (De cong".. pass . ) , SENECA CEp. , 8 8 , 3 - 1 4),
SEXTUS E:rvtPIRICUS (planul din Contra Math ematicos )
ORIGENES (Ep . ael Greg., 1 ; ef. EUS., H. E. , VI, 1 8 , 3-4),
ANATOLIOS din Laodikeia (EUS. , RE., VII, 32, 6; HlER. ,
Vir. III., 73), PORPHYRIOS (TZETZ., Chil., XI,532),
LACTANTIUS (lnst., 111,25 , 1 ); cf. ibid. , p. 1 89, pentru Sf.
AUGUSTINUS (De Ord., II, 1 2, 35 sq.; 11, 4, 1 3 sq.; De Q uant
an., 23, 72; Retract. , 1, 6; Cong ., IV, 1 6, 30), ş i tabelul lui
F. KUHNERT, op . cit., pl. h.-t.
Pentru data apariţiei septenarului artelor liberale, Între
Dionysios Thrax şi Varro, îl unnez pe F. MARX, Prolegomena
la ediţia sa CELSUS, ap. COfPUS Medicorum Latinorum. 1,
Leipzig, 19 1 5 , p. X (cf. Sai m Augustin al meu, p. 220, n. 2).
.

,

.

6
Istoria geometriei şi a aritmeticii greceşti. Există mai multe
cărţi elementare privitoare la acest subiect (cea mai bună mi s-a
părut D.E. SMITH, History of Mathematics, 2 vol., B oston,
1925), dar trebuie oricum consultată lucrarea lui 1. GOW (A
short histofY of Greek mathematics, Cambridge, 1 8 8 4), pe care
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multe dintre lucrările mai recente se complac în a o plagia.
Desigur, un studiu aprofundat nu va ignora lucrările clasice ale
lui M. CANTOR, V orlesungen iiber Geschichte der Mathema
tik, 1 4 , Leipzig, 1 922, şi P. TANNERY, La Geometrie grecque .

Comment son histoire nous est parvenue, ce que nous en sa
vons, 1. Paris, 1 8 8 7, şi articolele reunite în ediţia postumă a alor
sale Memoires scientifique, I-IV, Paris-Toulouse, 1 9 1 2- 1 920.

7
Despre ştiinţa muzicală greacă, cf. (în afară de L. LALOY,

Aristoxene de Tarente, şi de Th. REINACH, La Musique
grecque, la care am trimis deja): M. EMMANUEL, Histoire de
la Langue musicale, 1, Paris, 1 9 1 1, pp. 6 1 - 1 65 ; Grece (Art
greco-romain), ap. H. LAVIGNAC, Encyclopedie de la Mu
sique, 1, pp. 377-537.

8
R. G. H. WESTPHAL a îmbinat studiul ritmicii greceşti cu cel
al ritmicii muzicii noastre clasice; cf. binecunoscutele sale
lucrări: Die Fragmente un d Lehrsătze der griechischen
Rhythmiker ( 1 8 6 1 ) şi Allgemeine Theorie der musikalischen
R hythmik seit J. S. Bach (1 8 8 1 ).

9
Privitor la astronomia greacă. Poate fi reluată totdeauna cu
interes: l-B . DELAMBRE, Histoire de l' Astron omie ancienne,
Paris, 1 8 1 6; a se vedea apoi: P. TANNERY, Recherches sur
l' Histoire de ['Astronomie ancienne, Paris, 1 8 93; 1. HART
MANN, Astronomie, ap. Die Kultur der Gegenwart, III, 3, 3,
Leipzig, 1 92 1 .

10
Despre învăţământul ştiinţelor în şcolile neo-platoniciene: F.
SCHEMMEL, Die Hochschule von Konstantinopel im N.
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Iahrhundert, ap. Neue Iahrbucher das klassische Altertumsge 
schichee und deutsche Literatur, 22 ( 1 908), pp. 1 47- 1 68; Die
Hochschule von Athen im IV und V Iahrhundert, ibid., pp.
494-5 1 3 ; Die Ilochshule von A lexandreia im IV und V. Iahr
hundert, ibid. , 24 ( 909), pp. 43 8-457; O. SCHISSEL VON
FLESCHENBERG, Marinos von Neapolis und die neoplato 
n ischen Tugendgrade, Athena, 1 9 28 (şi recenzia lui E.
BR EHIER, ap Revue d'Histoire de la Philosophie, 1 929, pp.
226-227 ); C. LACOMBRADE, Synesios de Cyrene , hellene et
chretie n, Paris, 1 95 1 , pp. 39-46, 64-7 1 .
.

11
Învăţărnânt ul astronomiei:

cf. H. WEINDHOLD, Die Astro
der antiken Schule, diss., MUnchen, 1 9 1 2 (lu crare
excelentă, dar autorul nu şi-a dat seama de concluziile ce se

nomie

In

desprind din datele pe care at ât de bine le-a asamblat); de adău
gat L. ROBERT, ap. Ewdes Epigraphiques ee Philologiques
(BEHE, 272 ), Paris, 1 93 8 , p. 1 5 .

12
Aratos din S o ]oi figurea.lă în compania muzei Urania, ca
reprezentant tipic al ştiinţei astronomice; de exemplu, pe un
skyphos de argint din tezaurul din Berthouville: Ch. PICARD,
Mvnuments Pior. t. XU '/. 1 9 50, pp. 56-60, pl. V, şi în g eneral :

K. SCHEFOLD, Die Bildnisse der antiken Dichter, Rulner und
DenkeJ� Bâle, 1 943 . Despre viaţa şi opera l ui Aratos, vezi
re centa

e di1i e

critică,

cu

traducere

şi

comentariu,

.l

Fenomene lor. semnat ă de 1. MARTIN, Firenze, 1956; v. şi
V. BVES CU, ediţia lui CICERO,

1 94 1 , pp. 1 5 sq.

IX-XI.

Les Aralea, Paris-Bucureşti.

ÎNVĂŢĂMÂNTUL SU PERIOR

1
LXOAui.. E1tloei1;e1.C;, uKpouO'e1.C;: este dificil să dai un sens pro
priu exact fiecăruia dintre aceste trei cuvinte, care servesc, pe
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rând sau în concurenţă, la a desemna conferinţele ţinute în
gymnasion. 'E1tlOEl�lC; (cf. S.v. W. SCHMID , ap. PAULY-WIS
SOWA VI, 1, c. 53 -56) însearrmă în mod foarte general "confe
rinţă" în opoziţie cu "concurs"; în epoca hellenistică, termenul
pierduse de mult accepţiunea tehnică de "demonstraţie,
expunere demonstrativă, conferinţă-eşantion", pe care i-o recu
noscusem în timpul primilor sofişti: la retori, genul epideictic
se opune elocinţei politice şi judiciare. Cf. evoluţia lui cX1tc:xpX"
(cX1tCtpXE0'9at), la început conferinţă sau audiţie oferită ca
"premiţii" zeului unui sanctuar ca cel din Delphi, apoi, în
sfârş it, conferinţă pur ş i simplu sau concert (L. ROBERT, ap.

Bibliotheque de l' Ecole pratique des Hautes-Etudes (Sciences
historiques et philologiques), fasc. 272, pp. 3 8 -45 .
'AKp6c:xmc; este propriu-zis o "audiţie",dar termenul era
folosit atât pentru un conferenţiar, cât şi pentru un muzician
(ex. ap. L. ROBERT, ibid., pp. 1 4- 1 5 ; Hellenica, II, pp. 35 -36).
I.X0Â." trebuie să fi avut, probabil, o culoare deja mai " şcolară"
(cf. infra , n. 6).

2
Săli de conferinţe în gymnasii: şi aici mă limitez la a trimite la
XI: Le gymnase, institution
intellectuelle", pp. 3 1 6-3 36.

1. DELORME, Gymnasion , cap.

"

3
Învăţământul "secundar" în gymnasion: nu trebuie să insistăm
prea mult asupra distincţiei pe care am făcut-o între învăţă
mântuI "secund ar" şi învăţământul "superior", distincţie
comodă pentru clasificarea materiilor, dar care nu corespunde
întotdeauna, în practică, unei diviziuni a activităţii în stabili
mente diferite. Vedem aici învăţământul "superior" al efebiei
asumându-şi şi studiul "secundar" al clasicilor; Plutarch, dim
potrivă, dacă i-am interpetat bine mărturia, ne- a aratat elevii din
Diogeneion, care se pregăteau pentru efebie, abordând dej a
programul "superior", prin retorică (n. 1 a l capitolului prece
dent).
Pentru a stabili existenţa unui învăţământ al matematicii se
invocă uneori (astfel, OEHLER, ap. PAULY-WISSOWA, VI, 2,
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c. 20 1 4) o inscripţie copiată la Gallipolis (ap. A. DUMONT,
Melanges d'Epigraphie et d'Archeologie, Paris, 1 892, p. 435 , 
nr. 1 00 x (sic), şi n u 1 00 a) , î n onoarea unui geometru
Asklepiades, încoronat de către efebi, copii şi mamele lor "pen
tru valoarea sa şi devotamentul faţă de ei": acest text nu ne
spune că Asklepiades i-ar fi învăţat geometrie; el este probabil
un binefăcător al şcolilor şi gymnasion-ului cetăţii, la fel ca
Polythrous la Teos sau Eudemos la Milet.

4
Inscripţie publicată de Em. POPESCU în Studii şi cercetări de
istorie veche, 7 ( 1 956), pp. 346-349.

5

Conferenţiari ambulanţi : ef. clasicul studiu al lui M. GUAR
DUCCI, Poeti vaganti e conferenzieri dell' eta ellenistica,

ricerche eli epigrafia greca nel campo della letteratura e del
costume, ap. Memorie dell' Accademia de i Lin cei. Scienze
morali, 6, II, IX (Roma, 1 929), pp. 629 -665; dosarul său tre
buie, bineînţeles, completat cu do cumentele publicate sau
studiate după aceea, de exemplu de L. ROBERT, ap.
Bihliotheque de l' Ecole pratiq ue des Hautes- Etudes, 272,
pp. 7 sq.

6
Conferinţe izolate sau cursuri continue? Pentru Eretria,
chestiunea pare clară: DITT. , Syll., 7 1 4, 8- 1 0, îl felicită pe
gymnasiarchul Elpinikos "pentru a-şi ti îndeplinit efectiv
funcţiile timp de un an întreg, pentru a fi procurat pe cheltuiala
sa un retor şi un instructor de scrimă, care şi-au ţinut în gym
nasion lecţiile pentru efebi şi copii, fără să mai vorbim de alţi
cet ăţeni" (EI_l!.lOVE'IlO'CXC; EV 'tC!> ),ullvCXO't� Ot' evtcxu 'tou, Kcxl
1tCXptO'XEV EK 'tou iOlou PTt'topa 'tE KCXt ()1tÂ.0llaXov otnvE C;
EO'X0Â.a�ov EV

'talC; ăÂ.Â.o tC;
45 1

'tC!>

'tolC;

)'U)'VCXO'l,!) 'toiC; 'tE 1tCXtO'tV KCXl tpTt�OlC; KCXl

�oUÂ.0lltVotC;) .

La Athena, citesc chiar dt poporul felicită efebj i pentru că
au asistat tot anul la cursurile filosofilor etc., în inscripţia lG 2 n,
1 030, 3 1 , dar este vorba de o restaurare. Ideea de asiduitate,
deşi exprimată în manieră mai vagă, este totuşi net fOffilUlată în
inscripţiile pe care le-am utilizat în text. S-ar putea astfel obser
va că expresia regulat folosită pare să facă distincţie Între
"lecţiile (oxoÂ.c:xl.) gramaticilor, retorilor şi tilosotilor" şi "ceea
ce se numeşte cXlepoOO"ElC;": aş interpreta fără ezitare "c ursuri
continue" Într-un caz, şi "conferinţe" suplimentare, mai mult
sau mai puţin izolate, în celălalt.

7
Biblioteca în gymnasiile hellenistice: cf. E. ZIEBARTH, Aus
1 3 1 - 1 32 (Athena,
Halikamas, Corint, Pergamon); L. ROBERT, ap. Bulletin de
Correspondance hellenique, XLIX ( 1 935), p. 425: Etudes ana 
toliennes, p. 72, n. 7. J. DELORME, Gymnasion, pp. 33 1 - 332.
M. ROSTOVTSEFF a reunit documentele referitoare la bi
bliotecile existente în Egipt ap. Social anei economic Hiswry of
lhe hellenislic world, p. 1 5 89, n. 24. dar nu mi se pme sigur că
este! vorba de biblioteci �colare.

dem griechischen Schulwesen 2 . pp.

,

8
Concursuri literare la efebii atenieni în anii 1 8 0/1 8 1 -- 1 9 1 /1 91
p. Chr. : cf. P. GRAlNDOR, Etudes sur l' Ephebie auique SOIIS
l' Emp ire, L Les conco urs ephebiques, ap. Musee bel,s,; e, XXVI
(l lJ22) , pp. 1 66- 1 68 . Inscripţiile menţionează de asemcnea
efebii care s-au distins rostind "discursul exhortativ" (Â.oyoC;
1tpO'tpE1t'tlKOC;), adresat concurenţilor la începutul conc ursului
(lG2 , II, 2 1 19, 23 1 , 234; posedăm chiar textul unuia dintre
aceste discursuri, considerat demn de onoare pentru .,imprcsie'·
(lG 2 , Il, 229 1 a; cf. 1, 4). Este, şi aceasta, o fonnă de activitate
literară la efebi, dar nu pare să ti făcut obiectul unei competiţii.

9
Concursuri de morală: a se

vedea inscripţiile reunite de
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J. OEHLER, ap. PAULY-WISSOWA, VII, 2, c. 20 1 4 şi M. P.
,

NILSSON, Die hellen istische Schule, p. 47.

10
În chestiunea, atât de mult studiată, a Mouseion-ului din
Alexandria, consider suficient să trimit la articolul sintetic al lui
MULLER-GRAUPA, S.v MouO"Etov, ap PAULY-WISSOWA,
XVI, c. 80 1 -821 . Mai recent, M. ROSTOVTSEFF, The Social
and economic history of the hellen istic world, pp. 1 084- 1 0 85;
1 596, n. 3 9 . G. FAIDER-FEYTMANS, MOYIEION, Musee,
în: flommages ci Joseph B idez et el Franz Cumont, Bruxelles, f.
d., pp. 97-1 06: H. I. DE VLEESCHAUWER, Les biblio
theques pwlemeennes d'A lexandrie, Pret oria, 1 95 5 ; E. G.
TURNER, L ' Erudition a lexandrin e el les papyrus, în
Chronique d'Egypte, 37 ( 1 962) , pp. 1 3 5 - 1 52.
.

11
Despre succesiunea bibli otecarilor M ouseion-ului ş i cronologia
lor, cf. P. Oxy., 1 24 1 şi articolul lui G. PERROTTA, ap.
Athenaeum, ] 928, pp. 1 25- 1 56.
,

12

Suntem destul de prost in formaţi în pliv inţa învăţământului
desf�lşurat la Mouscion: ef. inducţiile lui MULLER-GRAUPA,
art. cit. supra, c. 809-8 1 0; v. şi M. N. TOD, Sidelights on Greek
Philosophers. JHS, 1 9 5 7 p. 1 3 8.
,

13

Privitor l a cariera, epoca ş i operele straniului personaj care a
fost Anato Jios din Laodikela, ef. ansamblul informaţiilor
reunire de mim� în Srlint A.ugusân el la Fin de la Culture an
tique . p. 2 1 7 , n. 8.
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14
Distrugerea sanctuarului Serapeion: a se vedea textele reunite
ap. G. RAUSCHEN, larbucher der christlichen Kirche unter
dem Kaiser Theodosius dem Grossen, pp. 3 0 1 -303 ; data a fost
rectificată de O. SEEK, Geschichte des Untergangs der antiken
Welt, V, p. 534.

15
Mouseia în afara Alexandriei: R. HERZOG, ap. Urkunden zur
Hochschulpolitik der romischen Kaiser, Sitzungsberichte ale
Academiei din Berlin, Phil.-hist . Klasse, 1935, XXXII, pp. l 005-

1 006. Privitor la situarea şi arhitectura acestor ,,Muzee", vezi
preţioasele lămuriri ale lui G. ROUX, Le Val des Muses et les
Musees chez les auteurs anciens, ap Bul/etin de Correspondance
hellenique, 1. 78, 1 954, 1, pp. 3 8-45 . Despre Mouseion-ul din
Efes, ci: mai ales J. KEIL, Aertuinschriften aus Ephesos, ap.
lahreshefte ale Institutului arheologic austriac, VIII ( 1 905), pp.
1 28 sq şi P. WOLTERS, ibid., IX ( 1 906), pp. 295 sq. Despre
Mouseion-ul din Smyma, L. ROBERT, Etudes anatoliennes, pp.
146- 148 . Bineînţeles, g�lsim şi în alte locuri inscripţii privitoare la
"membrii Mouseion-ului" (emo MoucrEi.ou, ef. corplls-ul acestor
texte ap. P. LEMERLE, lnscriptions de Philippes, Bul/etin de
Correspondance hellenique, XLIX ( 1 <)35), pp. 1 3 1 - 1 40, corectat
şi completat de L. ROBERT, Etudes anatoliennes, p. 146), dar
nu este vorba de "muzee" locale: sunt personaje legate, cu titlu
efectiv sau onorific, de marele Mouseion din Alexandria; acesta
este cazul în special pentru majoritatea inscripţiilor din Athena.
J. H. OLIVER, care le-a publicat, a crezut că ele ne dezvăluie
numele "Universităţii" din Athena: The Mouseion in late Attic
inscriptions, ap. HESPERIA, III (1 934), pp. 1 9 1 - 1 96; ef. ibid.,
IV (1 <)35), p. 63 , n. 26; dar opinia sa a fost respinsă de P.
GRAINDOR, Le Nom de l' Un iversite d'Athenes sous L'Empire ,
ap. Revue belge de Philologie et d'Histoire, 1938, pp. 207-21 2.

16
În legătură cu avocaţii hellenistici şi absenţa oricărui
învăţământ organizat al dreptului, ef. M. ROSTOVTSEFF, The
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Social and economic history of the Hellenistic world, p. 1 095;
1 600, n. 49 (care subliniază necesitatea unei cercetări aprofun
date a problemei).

17
Despre locul medicinei în civilizaţia hellenistică, cf. din nou
M. ROSTOVTSEFF, ibid., pp. 1 08 8 - 1 094, şi bogatele mate
riale bibliografice reunite la pp. 1 597- 1 600, n. 45-48.
Privit or la "arhiatrii" din epoca hellenistică şi din sec. 1 a.
Chr. Ca nu fi confundaţi cu cei din Imperiul târziu: aici, p. 402),
vezi L. COHN-HAFT, The p ublic Physicians of Ancient
Greece, Northampton, Mass., 1 956 (Smith College Studies in
History, 62), precum şi completările aduse de 1. L. ROBERT,
Bul!. Epigr., REG, 1 9 5 8 , nr. 8 5 .

18
Privitor la istoria şcolii din Knidos: ef. J . ILBERG, Die
Aertzschule von Knidos, ap. Berichte ale Academiei de Ştiinţe
'
din Leipzig, Philol- hist. Kl., 76 (1 1)24), 3. Asupra cer ei din
Kos, v. nota lui R. HERZOG în lahrhuch al Institutului arheo
logic german, 47 ( 1 932), Arch. Anz., c. 274-276, şi cartea sa
mai veche, Kosische Forsch ungen und F/lnde, Leipzig, 1 8 1)9,
pp. 1 99-208.

19
Istoria medicinei greceşti a fost bine studiată: lucrărilor enu
merate de ROSTOVTSEFF (supra, n. 16) li se pot adăuga, în
Franţa, A. CASTIGLIONI, HislOire de la Medecine , trad. fr. ,
Paris, 1 1)3 1 , şi, pentru magnifica sa ilustraţie, [M.J LAIGNEL
LAVASTINE, Histoire de la Medecine, de la Pharmacie, de
l' Art dentu ire et de l' An veterinaire, I, Paris, f.a. [ 1 936]. Cea a
în văţământului medical propriu-zis a fost mai puţin studiată:
pot fi reţinute mai puţine date precise din vechea lucrare a lui
Th. PUSCHMANN, Geschichte des medicinischen Unter
richts, Leipzig, 1 8 89, pp. 6 1 -70, decât din artic olul lui
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S. REINACH, ap. DAREMBERG-SAGLlO,

1676

b, s. v.

III, 2, c. 1 673 a -

Medicus.

Despre micile tratate din Corpus Hippocraticum (care nu ar
dec ât din secolele I-II p. Chr., în afară de 1t. ir\,epou, c are ar
urca până la sec. ITI a. Chr.) , ef. U. FLEISCHER, Unter
data

suchungen zu den pse udohippokratischen Schriften, Ilapayyt:
Itfal m:pi irrrpdU, un d m:pi t:V(jXl1ţlO(f1)Vll�, (Ne ue de utsche
Forschun gen, Abt. klassische PhiloLogie, X), Berlin, 1 939.

20
Studiile lui G aleno s : pasajele autobiografice din opera lui

G alen os pot fi găsite, reunite şi pu s e în ordine de R. FU CHS ,
ap. Th. PUSCHMANN, Handbuch der Geschichte der Medi
zin, l, Jena, 1 902, pp. 374-37 8 .

21
Al eg erea ambasadorilor: oratorii sau sofişli i nu sunt singurii

ce

îndep line sc această îns[trcinare; cetăţile dekgă bucuros �i
fi l o s ofi: în

1 5 4, at enieni i

au trimis la Roma şe fii

a

trei dintre

cele patru şcoli tilosofice ale lor, pe stoicul Diogenes. peripa
teticianul Kritolaos şi academicul Kameades. Putem c o nstata şi
aleg eri mai neobişnuite: Thyatiros t rim ite împăratului Hel io
gabaI un atlet (lGR, IV, 1 25 1 );
nios că acest

lucru

L. ROBERT conjecturează ing e

trebuie să fi e datorat relaţiilor pe care le-ar

ti putut stabili cu lumea curţii imperiale În calit at e a sa d e înalt
de nrn it ar al "xystei", adică al a sociaţiei generale a atle ţilor pro
fesionişti (ap. Etudes anatoliennes, pp. 1 1 9- 1 23 ). C a uz.: ana
loge produc acelaşi efect: Kos va delega foarte natural, p en tm
o ambasadă în Creta, pe unul dintre medicii săi al diror renume
era bine stabilit .

22
Retori trimişi în amhasadă: sub dictatura lui Sy ll a, celebrul
a fost trimis de cetatea sa, Rhodos, pentru a regle
menta cu senatul roman problema recompenselor datorate rh o
dienilor (ClC., Brut., 3 1 2); tot în timpul Rep ublic ii, X en ok les

retor Melon
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vine să apere în faţa senatului provincia Asia, acuzată de

mithridatism (S TRAB . , XIII,

6 1 4) ;

sub Domitianus, Skope

lianos este delegat de aceeaşi provincie pentru a protesta faţă de
edichll i mp erial care ffiterzicea cultivarea viţei de.; vie în afara
Italiei

(pHIL O S TR. ,

"\I:S. ,

1, 2 1 , 520);

Aelius Aristeides obţine

de la Marcus Aurelius un aj utor s ub stanţial pentru reconstruirea

178 (ARSTD. , XIX-XX K.;
cf. A. BOULANGER, Aelius Aristicle, pp. 3 8 7-3 8 9) . Acestea
nu sun t , bineînţeles, dec ât câteva exemple. În secolul al V-lea
încă, Synesios din Kyrene a fost ales episc:op de Ptolemais (cca
410) , deşi nu fusese încă botezat şi, ca bun discipol al Hy patiei,
acest neo-platonici:m co n vi ns avea multe obiecţii contra cre
din1 ei ; nu s-a întâmplat asta în primul rând penu'u că
Smymei, lovită de cutremurul din

compatri oţii săi contau pe prestigiul şi talentul său oratoric pen
tru

a

face din el un mediator pe lângă guvernanţi şi împ ărat ?

23

BLASS , Die
griechische Beredsamkeit in dem Zeitraum von Alexander bis
Augllstus, Berli n, 1 8 65 (mult mai puţin precisă decât marea sa
Auisc:he Beredsamkeit2 . 4 v oI . . !:-- eipzig , 1 8 R7-1 898); E. NOR
DEN, Die Antike KUl1stpr()sa 3-4, Leipzig, 1 9 1 5 - 1 923 ; A.
BOULANGER, !\e lius Aristide el la Sophistiqlle dans la
Province el' Asie au IJe siecle de n()tre ere. Paris, 1 923, pp. 371 08; A. OLTRAMARE, Les Origines de la diatrihe rvmaine.
Geneva, 1 9 26; W. K R OL L ap. PAULY- Wr SSOWA, Supp l.,
VII, c. 1 039- 1 1 3 8, �.v. Rhewrik; şi cele două Berichle al e lui
E.RI CHTSTEIG. lp. G. B UR S lA N. lahresberichl, 1. 234
( 1 1)32), pp. 1 - 66; 1. 23 8 (1 933), pp. 1 - 1 04, c o mpletat de cel al
lui K. GERTH, ihid., t. 272 ( 1 94 i ), pp. 72-'252.
Elocinţa greac[l în cp oc a hel lcnistidl şi romană: F.

24
Caracterul de şc o ală al cu lturii hel lenistice (şi romane) este un
fen omen de decaden�ă? Am crezul acest lucru, dup{( alâţia alţii:

ef. lucrarea mea Suim Augustin
pp.

8 1) -94 ; nu

Retractatio,
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et

fu Fin

de la Culture amique,

mai su n t Însă atât de c onv in s (eL ibiel., ed. a 4-a,

pp.

672-674).

25

Termenii de retor şi de sofist nu sunt, în principiu, echivalenţi
(deşi, în fapt, au sfârşit prin a fi practic sinonimi): p{r�(JJp este la
început (de la Aristofan la Strahon) oratorul în deplinul sens al
cuvântului, cel care vorbeşte în adunarea poporului şi la tri
bunal; O'oq>tO''tTtC; este, dimpotrivă, tehnicianul, profesorul, al
carui cuvânt nu iese din şcoală. Sub jnfluenţa polemicii platoni
ce, titlul a suferit mai întâi o oarecare descalificare; apoi, în
epoca imperială, a doua sofistică îi re aureşte într-un fel bla
zonul, dând elocinţei epideictice a sofistului un conţinut şi o
importanţă politică. Retorul, dimpotrivă, tinde să nu mai fie
decât profesorul care nu este decât profesor, cel legat exclusiv
de regulile formale ale artei. Cf., asupra acestei evoluţii com
plexe, precizările din LIDDEL-SCOTT-St. JONES, S.vv.;
A. BOULANGER, Aelius Aristide, p. 76, n. 3; W. KROLL, ap.
PAULY-WISSOWA, Suppl., VII, c. 1040; H. VON ARNL.l\t1 ,
Leben und Werke des Dio von Prusa , p. 67.

26

,.Cor, thiasos, frăţie" aplic at �l la cercul de elevi ai unuia şi
aceluiaşi profesor: ef. L. GRASBERGER, Erziehung und
Unterricht im klassischen Alterlum, III, pp. 409-4 1 0.
27

N-am mai avut în franceză nici o expunere a legilor retoricii,
dupfl A. E. CHAJGNET. La Rherorique et SOI1 Histoire, Paris,
1 8 8 8 (scrisă imediat duprl rdorma din 1 8 85, pe care autorul o
deplfmge: cL prefaţa sa, p. VII); pentru mai multă exactitate:
R. VOLKMANN, Die RhelOrik der Griec' hen und Romer im
s)'stematischer Uebersicht dargeste llt2 , Leipzig, 1 8 8 5 ;
W. KROLL, ap. PAULY-WISSOWA Suppl.. VII, c . 1 039- 1 138,
s. v. Rhetorik.
28

Elogiul în concursurile muzicale: J. FREI, De Cereaminibus
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thymelicis, Diss., B âle, 1 9 00, pp. 34-4 1 , co mpletat de
L. ROBERT, Bibliotheque de l' Ecole des Hautes- Etudes, fasc.
272, pp. 1 1 sq., în special 21 -23 .

29

Despre "cheironomia" sau limbajul simbolic al gesturilor
mâinii, cf. 1. COUSIN, Etudes sur Quintilien, t. 1, Contribution
a la recherche des SOllrces de l'lnstitution oratoire, Paris, 1 935,
pp. 625-627, precum şi clasica lucrare a lui C. SITTL, Die
Gebărden der Griechen und Romer, Leip zig , 1 890, pass.
30

Canonul oratorilor: cf. supra. p. 258, n. 2, din cap. VII al părţii
a d oua.
31

Atticismul: shldiul de bazfl rămâne importanta lucrare a lui
W. SCHMID, Der Atticismus in seinen Hauptvertretern, 4
voI., Stuttgart, l 88 7- 1 896. Problema atticismului, a naturii şi
istoriei sale, a alimentat în Germania savantă a anilor
] 880- 1 Y OO una dintre acele magnifice dispute care contează
în i st ori a fil o l ogiei: E. ROHDE, W. SCHMID , E. NORDEN,
U. von WILAMOWITZ-MOELLENDORF ş i - au măsurat
forţele rând pe rând; a se v ed e a b i lanţul, ap. A. B OU
LANGER, A.elills A ristide. pp. 5 8 - 108; W. KROLL, ap.
PAULY-WISSOWA, Supp l., VII. c. 1 1 05- 1 1 08 : el nu est e
chiar pozit iv...
32

Despre Demetrios

din

Phaleron, cf., mai recent, E. BAYER,

Demetrios Phalereus cler Athener. Tubinger Be itrăge
Altertumswissenscha.fi, XXXVI, Ttibingen, 1 942.
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33

Privitor la "controverse" şi "suasorii", ef. lucrarea clasică a lui
H. BORNECQUE, Les Declamatiol1s et les Declamateurs
d' apres Seneque le Pere, Lille, 1 902; Les Sujets de Suaso ria
chez Les Romains, ap. Revue J' Histoire de La Philosophie et
d' Histoire generale de la Civilisation , 1 93 4, pp. 1 sq,;

W. MOREL, ap. PAULY-WISSOWA, Xv, 1 , c. 496-499, s.v.
Melete ; ib id., Il R. , IV, 1, c. 469-47 1 , s. v. Suasoria ;
W. KROLL, ibid., Suppl. , VII, c. 1 1 11)- 1 1 24.
34

Ş ederea la Athena a Sf. Basilios şi Sf. Gregorios din Nazi,mz:
cf. S. GIET, Sasimes, une meprise de saint BasiLe , Paris, 1 1)4 1 ,
p . 3 1 , n . 1 (pentru B asilios: 3 5 1 -355; pentru Gregorios, 35 1/se
pare/-356); P. GALLAY, La Vie de sa int Gregoire de Na:ian:e,
Lyon, 1943, pp. 36-37: "În jurul anului 350" -- ,.prin 35 8-359".
A consacra opt ani studierii retoricii i se pare normal lui
LIBANIOS : O,.., 1, 26.
35

Privitor la aceste elogii "paradoxale" (termenul tehnic ar fi
"adoxale" , căci teoria antică distinge, cu obişnuita sa minuţie,
tipurile de elogii, Evoosa, ăoosa, Cxl-Hploosa, 7tapâoosa: R het .
Gf: , III, 346, <;1- 1 9, MEN.), ef. A. STA.NLEY-PEASE, Tlzings
VI-,ithoul honor, ap. Class ica l Philo log)', XXI (1 926), pp. 27-42.
de unde: 1. COUSIN, Etudes sur QlIimilien, 1 , p. 1 1)2.
36

Frumuseţea formalfl a retOrIca: am schiţat deja această
apreciere, ap. Saint Augustin et la Fin de la Culture antique, p.
83, unnându-i pe NIETZSCHE şi mulţi alţii, de exemplu
L. PETIT DE JULLEVILLE, L' Ecole d'Alhenes au Ne siecle
apres Jesus-Chrisl , Paris, 1 868 (nu trehuie să ne grrlbim să
dispreţuim aceste vechi lucrări), pp. 1 04- 107.
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37

În legătură cu c:inicii, a se vedea D. R. DUDLEY, A History oI
Cynicism {rom Diogen es ta the sixth century ·a .d., Londra,

1937, în special pp. 26 sq. , 59, 122.
38

Asupra originii şi componentelor acestui ideal al "vleţll
filosofice", ef. expunerea lui W. JiGER, Ueber Ursprung und
Kreislauf des philosophischen Lebensideals, ap. Sitzungs
berichte ale Academiei de Ş tiinţe din Berlin, Philos.- hist.
Klasse . 1928, XXV, pp. 390-421 .
39

Despre femeile-filosofi din antichitate, trebuie citită încă
vechea lucrare a lui G. MENAGE, Historia Mulierum ph ilo 
sopharum (tradusă în franceză ap. Vie des p l us illustres
philosophes de l' ,1 ntiquite, Paris, 1796, II, pp. 379-469); (;1'. M.
MEUNIER, Prolegomencs la volumul său , Femmes pythago
riciennes, Fragments et Lettres, Paris, 1 932.
40

Convertirea la tilosofie: cf. infoTInaţiile din lucrarea mea Saint
el la Fin de la ClI lture amiqlle, pp. 161 sq. , în special
169- 1 73 ; A. D. NOCK, Conversion, the old anei new reLigion
from Alexander tILe great to Augllstine ofHippo, Oxford, 1 933,
pp. 164- 1 86.
Aug ustin

41

Pentru convertirea lui Dion din Prousa, vezi clasica lucrare a lui
H. VON ARNTM, Lehen und Werke des Dio von Prusa, Berlin,
1898, pp. 223 sq.: L. FRAN�OIS, Essai sur Dion Chry
sostome . P ari s, 1 92 1 , pp. 5 sq.
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42

Succesiunea scolarchilor şcoliI Of filosofice de la Athcna: ef.
tabloul dat de K. PRĂCHTER, a� . F. UEBERWEG, Grun driss
der Geschichte der Philosophie 1 , I, pp. 663-666.
43

Epiktetos la Nikopolis: a se vedea, mai recent şi concis,
M. SPANNEUT, în Th. KLAUSER, Reallexikon fiir A ntike und
Christentum, s.v. Epiktet, col. 600.
44

Erudiţia modernă s-a preocupat mult de diatrihă, nu fără a
întâmpina riscul de a osifica Într-o măsură acest gen de contu
ruri instabile; mă limitez aici să trimit la articolul Diatribe din
acelaşi Rea llexikon.
45

Istoria tradiţiei doxografice hellenistice a fost reconslituit�l, nu
fără oarecare îngăduinţă în ipoteze, de H. DIELS, în Pro
legomena la ediţia sa Doxographi Graeci2 , Berlin, 1 1)29.
46

Explicarea de texte la filosofi. de exemplu în leg[ltura cu
Epiktetos: ef. I. BRUNS, De Schola Epicteti. Diss, KieL 1 8 97,
pp. 3 sq.; J. SOUJLHE, lntroduction la ediţia sa de Entretiens
(colI. Bude), pp. XXXIII sq.
47

Cunoaştem mai puţin direct, mai puţin precis şi mai puţin con
cret ," iaţa cotidian{l dintr-o şc o ală filosofică decftl pe cea din
şcoala gramaticului sau a retorului; e L mteresantele inducţii ale
462

lui W. BOUSSET, liidisch-christLicher Schulbetrieb in Alexan
dria und Rom, pp. 1 -7, şi A.-l. FESTUGIERE, Le Logos her
metique d' enseignement, ap. Revue des Etudes Grecques, LV
(1942), pp. 77- 1 08.
48

L. DELATTE, Les traites de la Royaute d' Ecphante, Diotogene
el Sthenidas, Paris, 1 941 (Bibl. de la Faculte de Philosophie et
Lettres de l' Unil'ersiti de Liege , 97).
49

Lupta dinlre filosofi şi retori pentru supremaţia în educarea
tineretului a fost analizată în modul cel mai fericit de H. VON
ARNIM, în introducerea la Leben lInd Werke des D io van
Prusa, pp. 1-1 14 (Sophislik, Rhetorik, Philosophie, in ihrem
Kampj um die Jugendbildung); pentru perioada care ne intere
seaza aici, pp. 37 sq.
50

Persistenţa opoziţiei cultură filosofică/ culturrl oratorică în
Evul Mediu: cL informaţiile furnizate de mine în Saint
Aug ustin et la Fin de la Culture antiq ue, p. 1 73, şi în: Revue
du Moyen Age Latin , 1, 1 945, p. 20 1 , unde trimit, în leg�ltură
cu Sidonius şi CI. Mamertus, de la A. LOYEN, Sidoine
Apollinaire el l' Esprit precieux en Gaule, Paris. 1 943, la P.
COURCELLE, Les Letlres grecques en Occident2 , Paris,
1 948, pp. 223 sq.
51

Asupra interesantei şi nuanţatei poziţii a lui Dionysios din
Halikamas, cf. de exemplu G. KAIBEL, Dionysios 1'011 Hali
karnassos und die Sophislik, ap. Hermes, XX ( 1 885), pp.
497-5 1 3 : W. R. ROBERTS, ediţia comentata Dionysills of
HaLicarnassltS, On literary Composition, Londra, 1 9 1 0.
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52

Dezbaterea dintre filosofi şi retori în privinţa "tezelor" a fost
studiată de H. VON ARNIM, în introducen.:a citată, la volumul
său Dio von Prusa. pp. 93-96.
53

Retorica, anexată de stoici la filoso fie: ef., din nou, VON
ibid., pp. 78-79 (textul cel mai clar este: D.L., VII, 4 1 :
"Stoicii arată că logica se divizeaât în două discipline, retorica
şi dialectica").

ARNIM,

54

Despre Philon din Larissa. a cărui filosofic este at ât de deschis�l
retoricii, încât îl face să apară ca un reprezentant al vechiului
ideal al primei sofistici , ef. tot VON ARNIM, ibid. , pp. 97 sq.
55

A se vedea, mai ales pentru Thcmistios:
Educa tio n În

G.

DO WNEY.

lhe Christian Roman Empire : Christian and
Pagan Theories under Constantine and h is Successors, în:
Speclli/lm, 37 ( 1 957), pp. 48-61 .

56

Stabilimenk ale şcolilor de filosofie la Athena, la sfârşitul se
colului al IV-lea: cL finele observaţii ale lui W. S. FERGU
SON, He lle nistic Athens, an h islOrica l eJSay, Londra, 1 9 1 1 , pp.
60-61 , 104- 1 07, 129, 2 14-2 1 6.
57

Despre Herodes Atticus, P. GRAlNDOR, Un
antiqu e . fUmde Atticus et

milliarda ire

sa Famille, Rfcl!e i l des 1i"aval/X de

l' Universite e:syptienne, VII. Cairo, 1 930.
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58
As i an i smul

a fo s t cel mai adesea studiat în rel aţi e cu atticismul
lucrările la care trimit l a n.3 1); critica, cum se întâmplă, a
solidificat u n e ori aceste concepte, pe care nu trebuie totuşi să le
tratăm ca şi când ar fi substanţe chimice cu proprietăţi detenni 
n ate !

(cf.

59

Regii Pergamului, protectori ai studiilor în afara regatului lor:
în capitolul II, 2, p. 1 87, liberalităţile în favoarea
şcolilor din D elph i sau Rhodos; W. S. FERGUSON, l/ellenis
tic Athens. pp. 234-236, ni-i arată pe Attalizi copleşind filosofii
atenieni cu binefaceri, în loc să- i atragă în propria lor capitală,
c um fac, în ac eeaşi epo că, alţi regi hellenistici.

le-am studiat,

60
Despre şcolile din Rhodos şi forţ a lor de irad iere : F. DELLA
CORTE,

Rodi e l' isliLU::: ione de i pu b blici swdi nel ll sec% a .
del!' Accademia di Torino, 74,- 2 ( 1 939), pp. 255-

C . , ap. l1rti

272.
Privitor l a Poseidonios (c�monizat de

K. GRONAU, Posei
1 9 1 4 ; K . REINHARDT, Po se idonios.
MUnchen, 1 92 1 ; J. HEINEMANN, Poseidonios, B reslau ,
! 92 1 - 1 928 ), am ar{ltaL pentru originea pro g ramei celor şapte
arte li lx�rale, în ce m[lsur[l fasci naţia ex ercitată asupra erudiţilor
donios.

Leipzig ,

contemponmi de numele marelui filosof rhodian putea conduce

la

aberaţii (ap.

p. 2 1 5 ) :

Saim A ugustin et la Fin ele la Culcure amique,

nu sunt singurul C:ire

a

reacţionat

împotriva "mitului

lui Poscidonios" : e L J. F. DOB SON, Tlie

Poseidon ius myth. ap.
Classical QuarterZy, 1 9 1 8 . pp. 179 sq. , în sp eci al 1 8 1 ;
P. B O YANCE. Etudes sur le Songe de Scipion, Paris, 1 936. p.
87: K. PR 1}MM . Re ligionsg eschichtliches J{andbuch fii,. elen
Rawn der aitchrisllichen Umwelt. Frei burg am Brisgau, 1 943.
pp. 1 5 8 - 1 5 9 ; şi dej a M. eRO ISET,

"p.

în recenzia lu i la Reinhardt,

Journal de s Savants, 1 9 22, pp. 145-1 52.
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61
Poziţia d e mijloc a l elocinţ�j rhodiene, între asianism ş i atti
cism: ef. A. B OULANGER, Ae li u s Aristide, p. 6 1 .
S ă amintim în trecere, la ceialal1 ă extremitate a lumii gre
ceşti, şi şcolile din Massalia: s1nUucirea lor, deş i cu

un caracter

mult mai limitat, a aju ns pânfl la Roma; în primul secol a Chr. ,
multe familii romane îşi trimit acolo fiii

să se iniţeze în cultura

greacă, priv in d Massalia ca pe un c�ntru mai liniştit, m,ti puţin
costisitor, mai sigur din punct de vedere moral decât şc oli le din

Egeea; ef. M. CLERC, Massa lia, llisto ire de Marseille dans

L 'Amiquite, Il, Marseille, 1 929, pp. 3 14 sq. , 1, 1 927, p. 463.

62

A. W.

PARS ON S , A Family

of

Philosophers,

cea a lui

T. Flavios Pantainos, preot al Muzelor ce patronează filosofia

[fondator al unei biblioteci căreia i-am des c operit regulamentul
(Annee Ep i g r. , 1 936, nr. 79 ) 1, de care autorul îl apropie, alră ca
acest lUCIU să fie destul de plauzibil, pe profcsorul lui Clemens
din Alexandria --, al Athens anei Alexandria , in: Hesp e ria ,
Suppl., VIn (Melanges Th. L. Shear), pp. 268-272.

63
Pentru La Sophiseique dans la Provina d' Asie au l/ e sie cle de
notre ere, trimit încă o dată la frumoasa teză a lui
A. BOULAGER, Aclius Aristide, Paris, 1923, care pmută acest
subtitlu; cf., în s p ec i al , pp. 74- 1 08 , 1 6- 1 9, 37-57.

64
Pri v itor la şc ol il e din A.n1 iochia,

a

se vedea cele două teze ale

lui P. PETIT, L iba n iu s el la vie m unicipale el Amioche au /Ve

siecle apres ]'-C . . PdtiS, 1956, pp. 67-68; Les Etudiants
1 956 (Etudes Prosopographiques, 1 ).

de

Libanius, Paris,
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65
Privitor la viaţa studenţilor din ,.universităţile" Imperiului târ
ziu, vezi A. MULLER , Studentenleben im 4. lahrhundert n.

Chr., ap. Philologlls, LXIX ( 1 9 1 0), pp.

292-3 1 7; rămâne în că

profitabilă lucrarea lui L. PETIT DE JULLEVILLE, L' Ecole
el' Athenes

au

!Ve siecle, Paris, 1 868: dincolo de amplificarea

oratorică, obi şnuită în acea perioadă, se po ate discerne un real
efort de a gândi subiectul, de a cIabora materia. F. SCHEM

MEL, dimpotrivă, sub pretextul obiectivităţii, se limitează la o
temă defilare de fişe în seria de arti cole la care deja am trimis

(supra, p. 44 1 , n. 1 0).
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Educaţie antică. Educaţie modernă. - Traiec toria
evoluţiei sale. - De la nobilul răzbu inic la scrib. Scribul oriental. -- Educaţia scribului oriental. - Scribi
minoici şi mycenieni .
I. OR IG INILE ED U C AŢIE I C L A S I C E : DE LA
HOMER LA lS OKRATES
1. Educ aţia homeri c� . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Interpretarea istorică CI l u i Homer. -Cavalcrism homeri c .
- Cultura cav alereasc:t. - Chiron şi Phoinix . Reminiscenţe cavalereşti . .- Homer, educator al Greciei.
-- Etica homeril:ă. - Imitaţia eroului.

25

II. E du caţi a spartană. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cultura arhaică a Sp artei. - Militară şi civică. SP011ivă. - S i muzicală. -- Marele refuz. -- Educatie de
stat. -- Inst �qie prcmilitar[\. - O morală totalit�ă. _ .
Educaţia fetelor. -- Mirajul spartan. -- Iluzii pierdute.

4]

III. Despre pederastie ca educaţie. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .
Erosul grec, camaraderie războinil:ă. -- Murala pe de rastic:l. - Erosul viril, met odă pedagogică. -- Educatia
nobilă în secolul al VI-lea. -- Reminiscenţele ei : rap�rturile dintre profesor �i elev. .- Sappho educatoare.
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IV. Vechea ed u caţie atcniană. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ea nu mai este mil itară. - Democratizarea traditiei aris
tocratice. - Apariţia sco lii . - Educaţia fizică. - Educaţia
muzicală . . - Educaţia prin poezie . .- Educaţia li terară. Idealul KALOKAGATHIEI.

73

469

V. Aportul novator al primei sofistici. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88

Primele scoli de medicină. - S i d e filo sofie. - - �oul ideal
politic.

-� Sofiştii ca

edu ..: at orL - Me�eria de profesor.

-

Teh n i ca po litică. - Dialectica. - Retorica. - Cultura ge

nerală. - Umanismul sofiştilor. -- R eac ţia so cratică. -

In tel igenţ a împotri v a sportului.

Vl. Maeştrii tradiţiei clasice: 1. Platon. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Micii so cratic i. - Cariera şi idealul pohtic ale lui Platon.

1 09

- Cercetarea a de vărului. - Organizarea Academiei. Utopie şi anticipaţii. -- Educaţie eLementară trad iţionaLă .

- Rolul mate matic i i. -- Ciclul studiilor filosofi ce. Măreţia şi solitudinea fd osofului.

VII. Maeştrii tradiţiei clasice: 2. Isokrates... . . . . . .. . . . . ... . . . . .. . . . . . . .
Cariera lui Isokrates. - În văţ.ământ ul s e c undar. - În văţă

1 35

mântuI retoric. - Valoarea sa educativă. -- Umanismul

lui Isokrates. - Isokrates contra Platon. - Spirit de
fineţe,

spirit

geometric. - Cele două coloane ale tem

plului.
II. TABLOUL EDUCATIEI CLASICE ÎN EPOCA

HELLENISTlC�

.

I. Civilizaţia "Paideia"-ei . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stadiu! problemei. - -

Educaţ i a în cenlrul civilizaţiei hel
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lenistice. - Religia cullllfii.
Il. Instituţiile educative . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

In struc ţia publ ic ă. - Ea este o probLemă municipală. .-

Efebia attică. -- EvolUţia sa în epoca hellenistică.

1 68

-

Efebi a în afara Athenei. - Magistraturile efebice. -

Ab s enţ a şco lil or de stat. - Fundaţii �colare. -

Ş coli pri-

vate. - - Prestaţi i şi fund aţ i i de întreţinere. - Jocurile si
sărbătorile, sanc ţiune oficial[l.

III. Educ aţia fizică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189

Educaţie fizic[1 şi sport. - Cursa c u p iciorul. - Săritura

tn lungime. - Aruncarea discului. -- Aruncarea suliţei. Lupta. - Pugilatul. - Pankralion. -- Învăţământul gim
nasticii. - - Exerciţii de ml ă d ie re . - Îngrijire:.! c orpul ui . Gyrnn asi i şi palestre. -- Declinul gimnasticii.

IV. Educaţia artistică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

215

Desenul. - Muzica inslrumenlală: lir<l. - - Cântul acom

paniat şi corul. - Dansul. - Reculul m uzi l' i i în cnlmră şi

educaţie.

v.

Ş coaLa primară . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Absenţa gr��diniţei de copii .

... Preceptorul sau peda

228

gogul. - Răspândirea şc olii pri mar e . -- Loc alurile şco-

470

Iare. - Conditia învătătorului.

Scoală si
. educatie.
,

Orarul c la sel o�. - Cal �ndaml şcol dr.

VI. Învăţământul elementar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ...

CitituL - Alfabetul. . - Silabele. - Cuvintele. - Texte si
an t olo g i i . - Recitarea. -- Cărţi, c aie te şi t ăbli ţ e. '

240

S criere a . - Socotitul. - Pedagogie sumară şi brutală.

VU. Studiile literare secundare

..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .

Clasicii . . - Homer. - Alţi clasici. - Filologie savantă şi

25 5

învăţământ. - Plan şi meto dă în studiul autorilor. Lectură şi recitare. - Explicarea tex tu l u i.

_.

Val oarea

morală a studiului. - Stiinta gramaticală.- Exercitii
,

practice de redactare.
VIII. Studiile stiintifice

ţ.ămânlul

Învă

'

.

. . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .................

matematicii. - Idealul de EfKYKAIOL

TIAI�EIA. .. Geometria.

-

Muzica.
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Reculul studiului ştiinţeior. .. Aratos �i s tudi u l literar <lI
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...... ......... .. .. . ..
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Cultura

gen erală

a
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