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ClJVÎNT ÎNAINTE 

Volumul de faţă pune la dispoziţia celor interesaţi, 
pentru prima oară în limba română, colecţia integrală 
de texte pe temeiul cărora studiem istoria filosofiei gre
ceşti pînă la Platon. Această delimitare, care satisface 
doar in parte comandamentele 1ogico-istorice (din etapa 
clasică includem doar începuturile) este impusă de un 
considerent de ordin practic, fortuit : redăm pe filosofii 
din a căror operă prăpădul distrugător al veacurilor n-a 
lăsat să subziste decît frînturi şi ne oprim la punctul 
PLATON - primul filosof de la care ni s-au păstrat texte 
integrale. 

Colecţia noastră cuprinde atît fragmente din opera 
pierdută a filosofilor, cît şi menţiunile şi comentariile 
antice asupra lor, aflate în tratatele vechilor autori, fie 
ei filosofi ori doxografi. 

Am utilizat într-o considerabilă măsură, ca în toate 
lucrările similare moderne, opera Die Fragmente der Vor
sokratiker, a lui Hermann Diels, căruia îi aducem aici 
recunoscătorul nostru omagiu comemorativ. Magistrala 
sa construcţie, continuată de Walther Kranz, a ajuns azi 
la a XII-a ediţie, de care ne-am slujit şi noi. 

Totodată însă unghiul de vedere sub care a fost întoc
mită prezenta reuniune de texte diferă de acela al tuturor 
colecţiilor asemănătoare de pînă acum, inclusiv aceea 
întocmită de Diels. Am luat în considerare nu doar pe 
filosofi, ci filosofia. Am. inclus aşadar tot ceea ce e suscepti-
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· bil să reliefeze şi să hotărnicească în chip mai expresiv 
filosoficul, văzut în perspectiva formării şi dezvoltării 
lui iniţiale în Grecia. Am cuprins deci : a. textele care 
prefigurează sau în care germinează vechea filosofie greacă; 
b. cele ce prezintă un interes filosofic nemijlocit, în opera 
autorilor ce aparţin - potrivit criteriilor moderne -
altor sfere de creaţie spirituală decît cea filosofică; 
c. textele - mitologice, sapienţiale etc. - prin raport cu 
care se configurează în mod mai expresiv filosoficul. 

Aceste considerente au diriguit şi întocmirea studiului 
istoric ce însoţeşte volumele de texte, dar o face nu fără 
omisiuni, în limitele extinderii pe care şi-a impus-o. 

Autorii vechi au fost grupaţi, fireşte, potrivit înrudiri
lor "de şcoală", dar s-a ţinut socoteală - nu în cazul 
filosofilor - şi de preceptul ce vizează gradul de maturi
tate logică a reflecţiei. A trebuit să procedăm deci, uneori, 
dacă nu prin încălcarea cronologiei, prin considerarea ei 
liberă, elastică. 

Acolo unde punctul de vedere literar nu a putut fi 
conciliat cu cel literal, primul a fost jertfit în folosul celui 
de-al doilea. Ori de cîte ori termenii pe care vechii autori 
i-au folosit, dîndu-le semnificaţii particulare sistemului 
lor - ca apeiron, logos, homoiomerii, nous - sau în cazul 
unor termeni ce exprimă sensuri proprii culturii greceşti, 
lipsiţi de corespondenţi în cultura modernă - spre pildă 
hybris - am renunţat la procedeul nefast de a le impune 
pseudo-echivalenţi din lexicul românesc şi i-am păstrat 
în sonoritatea lor originară. 

Atunci cînd, utilizînd lucrarea lui Diels-Kranz, ne-am 
îndepărtat totuşi de ea - prin omisiuni ori adaosuri -
am păstrat totuşi, de regulă, numerotarea de acolo. Numă
rul unui fragment Diels-Kranz circulă în lumea de specia
litate sub acest indice, devenit un fel de nume propriu. 
Se explică astfel ceea ce ar putea altminteri să apară o 
inadvertenţă în succesiunea numerică a unora din frag
mente. 

Transpunînd în alfabetul nostru vechile nume proprii, 
nu am procedat în mod unitar ; în cazul unor nume devenite 
într-un chip oarecare familiare, am păstrat transliteraţia 
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potrivit deprinderii instaurate, altminteri însă am proce
dat în conformitate cu fonetica veche greacă. Am scris 
aşadar Heraclit, iar nu Heracleitos, dar Hekataios, sau 
Alkmaion, iar nu altfel. Evident, o catalogare strictă, 
aici, nu e posibilă. 

În vederea întocmirii lucrării, am solicitat colabora
rea unora din cei mai preţuiţi filologi şi anume conform 
studiilor de specialitate în care au preferat să se angajeze. 
În atare condiţii, este firesc ca profilul diferitelor secţiuni 
ale volumului de faţă să varieze în raport cu modul în 
care s-au angajat autorii lor în tratarea temelor. Secţiu
nea şcolii eleate - purtînd titlul "Existentul absolut" -
poartă, evident, pecetea personalităţii ştiinţifice a pro
fesorului D. M. Pippidi, membru corespondent al Acade
miei R.S.R. Menţionăm în acelaşi sens secţiunea şcolii 
pythagorice - intitulată "Arithmo-magicul şi armonia'' 
-avînd ca autor pe profesorul M. Nasta. Se observă pe alo
curi moduri diferite de interpretare (dealtfel, orice traducere 
este o interpretare). Coordonatorii nu văd în toate acestea 
nimic regretabil. Coerenţa lucrării nu a avut astfel nimic 
de pierdut, cît despre cititori ei nu au decît de profitat. 

A�est prim volum cuprinde textele etapei preclasice 
a filosofiei elene, urmînd ca în volumul II să fie publicate 
textele existente pînă la dialogurile platoniciene. Voi. I 
apare în două părţi, din considerente editoriale. 

Strădaniile ne-au fost susţinute cu admirabilă dăruire 
de sine, de către redactorul de carte din partea Editurii, 
Idei Segall, căruia îi aducem, aici, mulţumirile noastre. 

Redactori-coordonatori 

Adelina PiatAowski Ion Banu 
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A. ETAPA VECHE 

I 
SEMNIFICAŢII IN TEXTELE INCEPUTURILOR 

a. PRIMII POEŢI. ORFICII. CEI "ŞAPTE ÎNŢELEPŢI" 

1. Grecitatea e o entitate ce apare dincoace de jumătatea 
celui de al doilea mileniu î.e.n. Studiile recente evidenţiază 
cu forţă mereu sporită antecedentele egeene ale celui mai 
vechi fond de civilizaţie greacă. Cultura minoiană aparţine 
însă unui cadru de continuitate ce se întinde departe în 
răsărit. Prin urmare, cunoştinţele noastre de azi dau un 
nou sprijin documentar, concret-determinat viziunii 
mai vechi, conform căreia geniul grec şi-a dobîndit stră
lucita sa individualitate nu în izolare, ci in interiorul cadru
lui global al lumii est-mediterane. Conştiinţa istorică a 
făcut să apară relativ tirziu demarcaţia dintre elinitate 
şi ceea ce numim Orient. 

Tema de ansamblu a relaţiilor de idei cu Orientul depă
şeşte programul pe care ni l-am impus. Sarcina pe care 
ne-o asumăm în prezentele pagini constă în reliefarea repe
relor autohtone de care trebuie să ţină seamă istoriograful 
filosofiei greceşti. Repere, într-un triplu sens: idei premer
gătoare, idei prin contrast cu care va dobîndi semnifi
caţii filosoficul şi în fine o anumită cugetare ce se substituie 
un timp oarecare teoriei fil osofice. Ne vom explica imediat. 

Delimitîndu-se, societatea greacă şi-a făurit codul ei 
ideatic, mai întîi in modalităţile poeziei - epice ori lirice, 
mitice ori laice - cum şi în cele ale preceptelor etice sau 
civice : epopeile homerice, poemele hesiodice, sentenţele 
religioase ale primilor orfici, lirica incipientă, sau maximele 
înţelepţilor, al căror număr trebuia să poarte emblema 
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solemnă a cifrei şapte. Toate acestea, în secolele VIII- VII; 
unele din ele, prin şi dincolo de persoana, nu întotdeauna 
certă, a creatorilor lor au exprimat cugetări colective. 

Filosofia, iniţial, şi-a reliefat intenţiile şi sensurile din
colo de personalitatea titularilor ei, potrivit liniilor de 
forţă instituite în această ambianţă. În textele de care 
tocmai am vorbit au prins fiinţă descrieri ale lumii, reflecţii 
de largă cuprindere, pe fundamentul cărora, sau prin 
contrast cu care, aveau să se contureze vreme îndelungată 
schemele filosofilor naturii. După cum semnificaţiile termino
logiei lor nu pot fi stabilite altfel decît pe temeiul textelor 
ce le preced, tot aşa nu-şi dezvăluie pe altă cale intenţiile 
autentice nici formulele lor teoretice. 

Vorbeam însă şi de o funcţie "substitutivă". În adevăr, 
cu totul alta este menirea menţionatelor scrieri în planul 
meditativ ce are ca obiect nu natura, ci societatea, omul 
şi comportamentul său etico-politic. Cum se va vedea, în 
filosofia greacă anterioară sofiştilor şi lui Socrate, cugetă
tarii privesc spre "cer", străini deocamdată de conceptul 
spec-ificităţii umane şi deci de o filosofie 

"
umană", 

dînd nemijlocit, în această sferă de preocupări, puţin, 
aproape neglijabil. Dar nici o societate, la nivelul atins 
de greci în aceste secole, nu se poate dispensa - nenumă
raţi martori orientali ne-o confirmă - de statorniciri în 
sfera relaţiilor etice şi politice, indiferent dacă dispune 
ori nu, sau nu încă de o metafizică. 

Înainte de cugetarea socială exprimată în abstracţii 
de tip filosofic şi constituită în sisteme -- sau cînd, cum 
nu e cazul Greciei, o asemenea cugetare nici nu se va naşte 
- există pretutindeni o înţelepciune a experienţei curente 
a vieţii, a tensiunilor sociale trăite de "omul de pe uliţă", 
ştiutor de carte ori nu, deci nu cu necesitate om de cultură. 
Acesta va avea poeţii, mitografii, moraliştii săi; intelectuali, 
care nu trebuie să fie filosofi spre a răspunde în modul 
care le e propriu comandamentului de a oferi societăţii 
în ansamblu sau grupurilor sociale particularizate în
tr-însa, discursul etico-cetăţenesc de care au nevoie. Întrea
ga lume mediteraniană a cunoscut reflecţii de acest tip, 
la modul propriu ori transfigurat, poetico-religios, produse 

XVIII 



SEMNIFICAŢII IN TEXTELE INCEPUTURILOR 

de intelectualii vremii, fie ei dascăli, curteni ori "profeţi" 
în Orientul Apropiat, sau, simplu, cetăţeni luminaţi, în 
polis-de greceşti. Numim această producţie intelectuală, 
sapienţială, spre a o distinge de cea filosofică, teoretică, 
pe care o precede, o însoţeşte dacă nu e în situaţia de a-i 
ţine locul. 

Ei bine, ceea ce nu au oferit făuritorii de sisteme a fost 
dat, în secolele VIII- VII, de către "înţelepţi", poeţi 
şi mitologi. A fost o sophia, care, încă nefilosofică, avea 
să persiste ca un succedaneu al filosofiei sociale şi dincoace 
de secolul VII. Ea, oricum, chiar după revenirea filosofiei 
"pe pămînt", ,-a continua să ofere o hrană spirituală cu 
caracter popular, foarte gustată, cu atît mai mult cu cît 
printre autorii ei figurau poeţi de talia unui Hesiod. Epoci 
de vid filosofic istoria a cunoscut, dar de vid sapienţial, 
niciodată. 

Rolul de care vorbim al sophiei nu exclude, evident - aici 
ea se aliniază reflecţiei prefilosofice despre natură - pe acela 
de a funcţiona ca mediu de cultură pentru încolţirea filoso
fiei sociale propriu-zise. Mai mult, aşa cum vom vedea, 
însăşi metafizica ce va urma va împrumuta, modificîn
du-i destinaţia, terminologia etica-politică şi economică, 
aproape niciodată integral epurată de vechile ei semnifi
caţii antropologice. 

2. Reprezentări ale cadrului geo-cosmic. Ne reţin mai 
întîi atenţia reperele de pe itinerariul ce conduce către 
viitoarea filosofie a "naturii". Cînturile homerice ne oferă 
un cadru geo-cosmic închis. Pămîntul, epuizat în limitele 
oicumenei*, ar fi un disc plat, înconjurat de fluviul Okeanos. 
El poartă, sprijinit de coloane marginale, bolta cerească 
din aramă, lume a divinităţilor uraniene. Dedesubtul 
pămîntului, Hades-ul, iar la adîncime mai mare Tartar-ul. 
Poetul Mimnermos va descrie ceva mai tîrziu, sub proba
bilă inspiraţie egipteană, drumul de noapte al soarelui 
pe sub pămînt. 

* oikournene - otxou[J.lV1J - ,.ceea ce e locuit", subînţelegîndu-se pă
mîntul locuit. (În privinţa accentelor : transcriind în alfabet latin terme
nii eleni, am adoptat procedeul de a reda oricare din cele trei accente 
greceşti prin accent grav). 
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uratJiene 
/Coloană susfimitoare 

/Fluviul Okeanos 

�i:ZZZ!ZZZ�:Zi!.., 
{)iscul terestru 

Schema structurii Universului homeric 

Două note mai ales sînt relevante în perspectiva istorica
filosofică. Prima, caracterul limitat al menţionatului cadru, 
evaluabil drept corolar sau, poate, punct de reazăm ante
deliberativ, al conceptului de absolut care va domina în
treaga filosofie greacă. A doua notă, dubla cvalifiere a 
spaţiului. Potrivit unei diferenţieri radicale, trei zone, 
profund diferite între ele sub raportul semnificaţiei lor 
calitative, subdivid spaţiul: zona superioară cvalifiată 
prin divinităţile uraniene ce o populează ; zona terestră 
ca "spaţiu uman" şi zona subterestră a divinităţilor infer
nale. Dar nici spaţiul locuit nu e omogen calitativ. Inter
vine un al doilea grad de eterogenitate calitativă, în vir
tutea căruia fiecare izvor, fiecare copac are "zeişorul" 
lui: "orice colţ de pe pămînt este o veritabilă persoană, 
dotată cu sentimente şi voinţă, asemenea omului, anima
lelor şi plantelor"1• În fiecare locuinţă, spaţiul sacru din 
centru ocupat de altarul pentru jertfe, sau locul rezervat 
în Agora cultului sacrificial, public au altă valenţă calita
tivă decît suprafeţele dimprejur. 

Timpul e închipuit în chip analog. Ne gîndim la cele 
cinci "vîrste" hesiodice ale omenirii, avînd fiecare domi-

1 E mi 1 e Mire a u x, La vie quotidienne au temps d' Hom�re, Paris, 
Hachette, 1954, p. 21. 
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nanta ei calitativă, ca Dike (optimitate), sau Hybris (cute
zanţă criminală) etc. Însuşirile atribuite zilelor, unele 
faste, altele nefaste, ce preocupă pe Hesiod se înscriu în 
aceeaşi viziune. 

Modalitatea potrivit căreia primii filosofi, numiţi 
"fizicieni", vor gîndi atît spaţiul cît şi timpul ca pe nişte 
entităţi omogene - fără să dea, evident, vreun enunţ 
formal în acest sens - se conturează doar dacă ne dăm 
seama de modalitatea opusă, precedentă a eterogenităţiî 
calitative. 

Nota unei anumite substanţialităţi a lumii e comună 
atît vechii literaturi, cît şi celei filosofice care-i va urma. 
În epopeea homerică, în poemul genealogie al lui Hesiod, 
în cosmogoniile orfice* ataşate numelor lui Orfeu sau 
Pherekydes, substanţa (singulară sau pl urală) este concepu
tă ca un gen de fizicalitate divers sacralizată. Semnificaţia 
decisivă e dată de sacralitate, nu de substanţialitate. Vom 
relua tema în detaliu cînd vom examina cîmpul meditativ 
al ionienilor. 

Calităţile variabile spaţio-temporale despre care am 
vorbit angajează nota raporturilor lăuntrice, proprii fiin
ţării Universului mitic. Despre mitul Destinului ne ocupăm 
în altă parte. Aici, reţinem tema divinităţii în vechile texte. 
Ea tinde să absoarbă în ultimă instanţă două tendinţe: 
una optimistă, în virtutea căreia Universul apare ca avînd 
un sens, o raţiune de a fi şi de a se comporta; cealaltă care, 
biciuită de imprevizibilul şi inexplicabilul din lume, de 
tot ce într-însa e resimţit ca non-sens, nu poate să nu caute 
voinţe şi intenţii ascunse, de dincolo de lume, deci inexplo
rabile, datorită cărora s-ar produce non-sensul. Zeul e în
totdeauna o transfigurare calitativă a unui summum 
omenesc, iar nu, ca în religiile de mai tîrziu, o sinteză 
logică de determinaţii ideale. Este, acum, o proiecţie cosmi
că a facultăţilor dar şi a caracterului, nu întotdeauna 
lăudabil, din om. După cum omul se apreciază pe sine 

• Precizăm : unii orfici au fost contemporan� cu primii milesieni; 
dacă-i catalogăm totuşi ca premergători. o facem deoarece, foarte pro
babil, nu fac decit să preia reprezentări orfice mai vechi. 
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cînd aservit, cînd liber, cînd ascultător de recomandările 
raţiunii, cînd capricios, ba chiar impulsiv sau crud, tot 
aşa vor fi considerate şi raporturile "naturale" traduse 
mitologic în comportările zeilor în raport cu umanul. Alte
ori, ca în versurile lui Semonides din Amorgos, întreaga 
capacitate de decizie va fi atribuită zeilor - să spunem 
forţelor extraumane - fără nici o instanţă mai înaltă. 
În această ipostază, omul se va simţi cu atît mai mic, mai 
nefericit, cu cît zeul, de astădată nesupus destinului, va 
fi mai liber să facă cu el ce vrea. Orb rămîne sensul vieţii 
dar numai pentru om, nu şi pentru zeu. 

Potrivit unei alte perspective, omul, dimpotrivă, supra
dimensionîndu-şi fiinţa, se va simţi în stare să comande 
naturii, chiar "divină" fiind. Îl vedem atunci instituind 
misterii - ne gîndim la cele orfice - al căror ritual îi dă pu
tinţa să se "preschimbe în Zeus", ori cel puţin să "impună" 
cerului, prin efectul magic al mitului agrar, a-i asigma o 
recoltă bogată. 

3. Meditaţia sapienţială. A vînd ca obiect în mod nemij
locit existenţa socială, relaţii şi opţiuni omeneşti, aceasta 
se va modela după caracterul angajării oamenilor în aceste 
relaţii. Într-o privinţă acestea au caracter universal şi 
generează imperative de interes general. Dar, întrucît se 
conturează de pe acum şi diferenţieri sociale, ele vor face 
ca anumite vederi politice şi etice să fie şi ele diferenţiate. 
Cele două modalităţi se disting vizibil. 

Cel ce parcurge, spre exemplu, maximele şi sentenţele 
celor numiţi, prin tradiţie, şapte înţelepţi ia cunoştinţă 
de articole ale unui cod de norme ce convenea, evident, 
grecilor din toate ambianţele sociale: nedepăşirea măsurii, 
cunoaşterea de sine, cultivarea învăţăturii, respectarea 
prieteniei, discreţia, devotamentul faţă de părinţi şi atîtea 
altele. Multe din îndemnurile date de Hesiod în Munci si 
Zile au o funcţie analogă. Poetul din Askra, spre deosebi�e 
de Homer şi de momentul cînd el însuşi scrie Theogonia, 
atunci cînd se referă la zei în poemul Munci şi Zile, e 
preocupat mai puţin de funcţiile lor cosmice, cît de rolul 
ce se presupune că-1 joacă reglînd raporturile sociale din
tre oameni. 
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Atenţia noastră e solicitată, în aceeaşi ordine de idei, 
de semnificaţia misteriilor, îngemănate de legendă cu nume
le lui Orfeu, dar spre care puteau trimite şi referirile la 
Musaios, ca "Prezicător", sau la Epimenides, ca unul 
ce-şi putea părăsi, după voie, trupul. 

Ca şi Hesiod, practicienii orfismului erau de regulă 
oameni din popor. Dar, potrivit schemei noastre, reţinem 
în acest moment, din multele înţelesuri ale doctrinei ini
ţiatice, orfice, pe cele presupuse a satisface interesele 
oriciruia dintre greci. E vorba de un comandament etic. 
Spre deosebire de mai toate congregaţiile care au instituit 
ulterior proceduri misterice, unde căutata fericire post
mortem era garantată iniţiatului cu condiţia simplei împli
niri a tehnicilor rituale, aici, în orfism, condiţia ce se im
pune este etică: practicarea binelui şi evitarea răului. 
Pe de altă parte, o diferenţă între secta orfică şi "înţelep
ţii" laici. Aceştia din urmă sfătuiesc spre 

"
bine" şi atit. 

Credinţa orfică introduce în plus sancţiunea, recompensa
rea binelui. Se utilizează mitul existenţei post-sepulcrale 
ca instrument de moralizare a vieţii "de dincoace", desti
nat deci practicii interumane. Exortaţia orfică este pusă 
nu în termenii combaterii răului, ci în aceia ai comuniunii 
cu binele. Cînd, în cuvîntul lui Orfen sau al lui Pherekydes, 
e preconizată împotrivirea faţă de soartă, sau cînd sînt 
denunţate faptele ruşinoase ale zeilor, nu e nicidecum 
vorba de ateism, ci de o religiozitate de alt tip, preocupată 
să sporească simţul responsabilităţii etice umane. Reîntîl
nim pomenitul ţel moralizator. Se ştie că tezele platoniciene 
despre dualitatea trup-suflet, viaţă pămîntească-viaţă 
eternă, despre felicitatea după moartea trupului a sufletu
lui celui "bun" sînt de inspiraţie orfică. 

I,uăm în consideraţie acum cîmpul diferenţierilor. Sîntem, 
spuneam, în secole de constituire a disocierilor sociale. 
În fază încă incipientă pe vremea lui Homer-Hesiod, ele vor 
căpăta un rol bine marcat abia în epoca filosofilor milesieni. 
Astfel, sclavii vor trece din condiţia domestică, puţin semni
ficativă, spre aceea cînd, treptat, dincolo de secolul VI, vor 
constitui principala forţă de producţie. Observaţia de mai 
sus se referă şi la disjuncţia dintre aristocraţie şi demos. 
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Literatura poetico-sapienţială a vremii oferă mărturii 
despre procesul apariţiei faliilor sociale şi adîncirea lor. 
Le reflectă, susţine ideile ce intră în conflict, se oferă istoria
grafului filosofiei ca primă arie în cîmpul constituirii varia
telor mentalităţi ideologice din sfera conştiinţei sociale. 
Ne vom da seama de importanţa pentru noi de a lua în 
considerare tema de faţă de îndată ce vom întreprinde 
dezlegarea marii enigme a apariţiei acelui "miracol" care 
va fi filosofia greacă preclasică. Dar prezintă interes şi 
in sine, ca problemă de conştiinţă socială (sapienţială), 
de ruptură în sfera conştiinţei. 

Lumea eroilor homerici este aceea a fruntaşilor gentilici 
- comandanţi militari, cîrmuitori şi judecători. Ei cultivă 
morala războiului, a temerităţii ce se poate consuma tot 
atît de bine în moarte eroică ori în aventură galantă. În 
calitate de distribuitori ai justiţiei nu sînt în situaţia de a 
se plînge de lipsa ei. Odiseu ucide pe peţitori în ciuda legii, 
pentru că ceea ce-l domină nu e spiritul justiţiei, ci patima 
de stăpîn şi soţ. Preceptele vieţii sobre nu sînt pentru ei: 
între două lupte, prea ar fi departe de ei gîndul de li se 
conforma. În lumea lor, cei nevoiaşi nu prea se bucură 
de audienţă; aşa că, în cînturile epopeilor aceştia aproape 
că nu apar, cu toate că ştim bine că există. 

Alta e mentalitatea căreia îi dă expresie poetul-ţăran 
în M unei şi Zile şi care e dominantă în poem, în raport 
cu locul ocupat de morala "comună". 

Luăm cunoştinţă de o gîndire şi o morală a muncii, prin
zînd corp în mediul cultivatorului de pămînt care luptă 
şi el, dar nu pentru glorie, ci pentru subzistenţă, nu cu 
ceilalţi truditori, ci cu brazda, cu clima, cu abuzurile judecă
torilor părtinitori, coruptibili şi cu propria sa slăbiciune. 
Iubeşte pacea, revendică dreptatea, îi e necesară austerita
tea. Gîndul său nu e ocupat de statutul moral al războinicu
lui, ci de calendarul muncilor agricole. Aspiraţia către 
dreptate domină gîndul său cu atîta obstinaţie, încît 
funcţionează nu numai ca forţă motoare actuală, dar şi 
printre criteriile care vor fi diferenţiat, pînă la vremea sa, 
închipuitele vîrste trecute ale omenirii. În protosociolo
gia poeziei epice, M unei şi Zile, spre deosebire de epopeile 
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homerice, ni se oferă chipul ambianţei sociale, nu în mod 
unitar, ci dedublat, în speţă în aducători de daruri şi de 
"mîncători" ai acestora. 

O diferenţă corespunzătoare în privinţa modului în care 
e privită divinitatea. Basileii homerici simt nevoia de zei 
îndeosebi pe cîmpul de bătaie dar ceva mai puţin în viaţa 
cotidiană paşnică. Problemele sociale nu-i frămîntă prea 
tare; spre a le rezolva dispun de propria lor forţă materială, 
brută, astfel, că, cel puţin în acest domeniu, nu prea trebuie 
să se adreseze divinităţii. Pentru ei, distanţa om-zeu nu 
e resimţită a fi foarte mare, în orice caz nu atît de mare 
încît să nu se vadă cîteodată "întovărăşindu-se" cu zeii 
în acţiuni comune. Cînd şi cînd, nu se vor sfii să-i trateze 
ca pe nişte simpi cama,razi de chef: zburdalnici, capricioşi, 
ba chiar nechibzuiţi, dacă nu de-a dreptul dezmăţaţi. Desi
gur, ceea ce e îngăduit stăpînului e permis şi cîntăreţului 
ce-i desfată pe oaspeţi. De aici, atît de omenescul chip al 
zeului homeric. 

În mediul lui Hesiod predomină sentimentul slăbiciunii. 
Zeul e solicitat în interesul recoltei, în interesul înlăturării 
nedreptăţii. E grivit deci cu mai mult respect şi cu mai 
multă teamă. In acelaşi timp, o amară experienţă 1-a 
făcut pe omul hesiodic să se îndoiască întrucîtva de bunele 
intenţii ale zeilor. Îi priveşte deci fără simpatie, fără nici o 
dorinţă de a da ochii cu ei. De aceea se va strădui să-şi 
sporească iscusinţa şi strădania în muncă, pentru ca, pe 
cît posibil, pe viitor să se descurce singur. 

Întrevedem în orientările pe care le-am expus două 
atitudini limită opuse care vor prolifera o gamă de poziţii 
intermediare. Le apreciem, pe de altă parte, ca puncte de 
plecare pentru atitudinile pe care le vom regăsi, cu modi
ficările de rigoare, în substraturile ideologice ale şcolilor 
filosofice ce le vor urma. 

Vorbind de evantaiul poziţiilor, consultăm acum lirica 
secolului VII î.e.n. şi spusele "înţelepţilor". 

În poezia lui Tyrtaios, e vădită direcţia de gîndire a 
unui proaristocrat, intens preocupat de menţinerea ordinei 
tradiţionale. După cum cred cei de viţă nobilă, aceasta 
e bună, divină, făcînd ca şi justiţia ce se sprijină pe ea 
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să fie de asemenea zeiască. Poetul Terpandros, animat 
şi el de gindul menţinerii echilibrului social, se recomandă 
ca personaj ales de Pythia spre a salvgarda pacea socială. 
Archilochos nu are probabil încredere în mijloacele paşnice. 
Drept instrument ce-i procură cele trebuitoare, el glorifică 
lancea iar nu plugul. Vorbeşte cu totul altfel decit Hesiod, 
deşi ştie - o spune - că doar munca e propriu-zis produc
tivă. 

Ştiind că sentenţele celor "şapte înţelepţi" au fost distri
buite de tradiţie unuia sau altuia dintre ei într-un mod 
nu prea demn de încredere, ar fi poate recomandabil să le 
apreciem în bloc. Dar legendele au tîlcul lor. În speţă, 
gruparea - deşi nu tocmai stabilă - a îndemnurilor şi 
aforismelor, în serii individualizate lasă să se întrevadă 
siluetele mai multor tipuri de atitudine politica-morală. 
Respectăm convenţia, păstrăm personalizarea, dar ceea 
ce ne interesează în paginile de faţă este tipologia şi mai 
puţin numele proprii. Numele lui Thales şi Solon apar 
deci în textul nostru de două ori, o dată, convenţional, 
aci, şi abia în alte capitole în autentica lor istoricitate. 

Bias din Priene ne-ar oferi chipul unui moralist care, 
de la înălţimea poziţiei celui avut, priveşte mulţimea 
depreciativ şi care, ca şi Tyrtaios, poetul, intuieşte un util 
punct de sprijin în cultivarea bigotismului religios. Distin
gem în atitudinea atribuită lui Kleobulos din Lindos, fost 
cîndva tiran, linia de conduită a omului "simplu", ce se 
conservă, practicînd austeritate:: şi evitînd acte de escala
dare a condiţiei sale sociale. In Pittacos din Lesbos se 
conturează figura înţeleptului mînat de spirit practic. 
Totuşi, nu laudă îndeletnicirea de navigator, care va deveni 
orgoliul acelora, prin excelenţă practicieni, care sînt oamenii 
demos-ului. În Chilon din Sparta, bănuim un alt gen de 
om al societăţii de "sus". Vedem în el un raţionalist, pre
conizînd prudenţa şi reţinerea în relaţiile cu cei de "jos". 
Thales din :Milet, aici în calitate figurată, "sapienţială", 
se împacă destul de bine cu filosoful Thales, cind se arată 
simpatizant al vieţii de intelectual activ, rafinat. Prin cuvin
tele puse pe seama lui Periandros din Corint, vorbeşte un 
iubitor de democraţie. El înclină spre reforme, dar nu de 
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natură să nimicească fundamentele existente ale rînduieli
lor civice. În fine, Solon, atenianul, întruchipează, aici, 
pe conducătorul politic, aşa cum şi-1 dorea omul din popor: 
în actele de legiuitor, va să se presupună pe sine în condiţia 
celui vizat de lege, în actele de judecător, în condiţia celui 
judecat; să evite măsuri excesive, dar să nu renunţe la prin
cipiile sale; să-şi aleagă cu grijă colaboratorii, să fie cum
pănit în manifestări, iar opiniile sale să se sprijine pe consi
derente avînd forţa evidenţei. 

4. Momente prefilosofice. Lumea zeilor este, în vechea 
literatură, o lume de entităţi personificate, în virtutea 
unui demers pur poetic. Sînt însă figuri mitice care intere
sează prin funcţia semnificativă pe care o ocupă în proce
sul ce conduce spre cugetarea primilor filosofi. Tema va 
fi considerată mai îndeaproape în capitolul consacrat 
reliefării acestui proces. Ne mulţumim deci, aici, cu semna
larea ilustrativă a momentelor notabile, sub un triplu 
raport: acela al constituirii conceptelor teoretice ale io
nienilor ca acte de abstractizare filosofică; acela privind 
caracterul fizica! al menţioqatelor concepte; în fine, sub 
raportul exprimării teoretice a modalităţii de a fi a lumii 
fizicale. 

Sub primul din cele trei unghiuri de vedere se arată 
demne de relevat figuri mitice din Theogonia, ca: �;.ne.sis, 
Dorul, Vrajba, Uitarea, Discordia ; de asemenea� cele 
din poezia lui Alkman, ca: Buna Ordine Civică, Prevede
rea şi altele. Consemnăm tot aici tema hesiodică a J usti
ţiei ca .,esenţă" umană, cum şi pe aceea a orficului Musaios 
despre provenienţa tuturor lucrurilor din Unu. 

În sensul celui de-al doilea unghi de privire, pomenim: 
semnificaţiile fizicale asociate, la Homer sau Alkman, 
cu fiinţa unor zei ca Zeus, Hera, Thetis; mitul hesiodic 
al Haos-ului; momentul fizica! din miturile orfice. 

Privitor la reflecţia asupra modalităţii lumii fizice, luăm 
în considerare texte, precum cel hesiodic asupra universali
tăţii .,discordiei", sau acela din Pherekydes pe tema rapor
tului contrarietate-armonie. 

Scrutînd această veche literatură cu mai multă minuţie, 
am desprinde din ea un material mult mai bogat. Sus-men-
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ţionatele ilustrări sînt însă suficiente, cum se va vedea, 
spre a justifica teza asupra unor semnificaţii prefilosofice 
în cea mai veche literatură greacă. 

b. LIRICI AI SECOLULUI VI 

5. Secolul al VI-lea este timpul apariţiei, proliferării şi 
interopoziţiilor sistemelor filosofice. El este marcat, în 
planul cugetării sociale din cetăţile greceşti, de atitudini 
mai adînc delimitate decît în secolul precedent, de adversi
tăţi incomparabil mai acute, de mai multă claritate în 
manifestarea ataşamentului faţă de anumite straturi şi 
interese din polis. Vom vedea cît a fost de intimă legătura 
dintre această nouă condiţie şi apariţia filosofiei. Dar, 
despre social şi politic, cei ce vorbesc nedisimulat, neechi
voc sînt poeţii, iar filosofii deloc, sau aproape deloc. Aşa 
încît clarificările dobindite în versurile celor dintîi încura
jează pe istoriograful filosofiei în sforţarea sa de a desluşi 
subînţelesurile şi motivaţiile politice ale sentenţelor celor 
din urmă. 

6. Alcaios, Hybrias şi Theognis din Megara au fost 
partizani înflăcăraţi ai condiţiei sociale aristocratice. 
Alcaios, preocupat de înfruntările politice din Lesbos, 
patria sa, convins de superioritatea nativă a aristocraţiei, 
exprimă cu violenţă sentimentele şi resentimentele sale parti
zane. El exaltă principiul Cetăţii, dar văzută prin prisma unui 
militant pentru dominaţia oligarhiei. E semnificativ faptul 
că spiritul său civic conservator se îmbină cu bigotismul, 
invederat de imnurile de laudă consacrate zeilor. A fost 
mult ascultat şi urmat. Hybrias, în cele cîteva versuri 
ce ne-au rămas de la el, se exprimă la adresa duşmanului 
său, omul de rînd, cu o aroganţă şi brutalitate puţin obiş
nuite. 

Theognis, angajat şi el în luptele politice, este un aristo
crat pe care revolta populară ce şi-a atins scopul l-a ruinat. 
Pentru el condiţia privilegiaţilor, de o parte, situaţia celor 
"de jos", de altă parte, ar fi justificate prin compoziţia 
morală naturală, imuabilă a unora şi a celorlalţi. Cei "de 
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jos", prin care înţelege pe "cultivatori, exportatori, meş
teşugari, marinari . . . interesaţi în demolarea vechiului 
edificiu social"1, reprezintă "Răul", iar victoria lor, o 
victorie împotriva "Binelui", deci a firii. Elogiază aşadar 
tratamentul oricît de violent contra plebei. Cînd laudă 
înţelepciunea, se subînţelege că, după părerea lui, e apanajul 
elitei. Presupunem deci că şi ea, alături de valoarea etică, 
e considerată inerentă fiinţei celui născut nobil. El admite 
că zeii pot fi nedrepţi, dar interzice să li se ceară socoteală 
pentru aceasta. Am spune că la poetul din Megara, con
vingerea potrivit căreia casta din care face parte are ne
voie de zei, ca protectori ai vechilor rînduieli, e atît de 
puternică, încît solicită să fie slăviţi, chiar ştiindu-se că 
uneori încurajează injustiţia. 

7. Încă din ultimul deceniu al secolului anterior incepuse 
să se afirme cugetarea lui Solon din Atena, marcînd o 
mentalitate radical diferită. A fost o figură proeminentă, 
datorită şi versurilor, dar mai mult personalităţii sale de 
reformator şi cugetător. Independent de originea nobilă 
a familiei sale, se vădeşte receptiv faţă de glasul vremuri
lor noi care, în acel timp, favorizează ieşirea din obscuritate 
a demos-ului. Pentru acea vreme e nouă profesiunea sa 
de credinţă, în virtutea căreia toate îndeletnicirile -
comerţ, agricultură, meşteşuguri, poezie, divinaţie, medi
cină - au valoare egală2• 

Sistemul cenzitar pe care-1 introduce nu are caracter 
egalitarist. El restringe puterea economică a celor bogaţi, 
uşurează în mod notabil condiţia celor împovăraţi de 
datorii, dar nu face concesii demagogice poporului. Concep
ţia sa reformatoare poartă drept caracteristică ideea de 
înnoire prin persuasiune şi consens general3, care, fireşte, 
se va dovedi utopică. Principiul său de eunomie, adică 
ordine stabilă întemeiată pe solidaritate civică-, dincolo 
de inegalităţile economice şi sociale, care dăinuie şi pe mai 

1 J. C a r  r i ere. Theognis et le ărame potitique grec, in .,Pall a s", 
Toulouse, 1953, p. 3. 

2 Vd. Robert J o l y, Le theme Philosophique des genres de vie dans 
l'anliquite classique, Bruxelles, Palais des Acad4!mies, 1956, p. 13. 

1 Vd. P 1 u t a  r h, Solon, 15. 
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departe - poate fi apreciat ca premergător al conceptului 
de nomos, pe care aveau să-1 opună sofiştii celui dephysis*. 
în numele eunomiei, reazămul edificiului civic se instituie 
imanent iar nu transcendent. Sau, cum spune Zoe ·Petre, 
eunomia soloniană "nu mai e o forţă cosmică şi religioasă 
nemijlocită, ci un principiu de comportament civic activ, 
capabil să instaureze ordinea în cetate"1• 

Vernant, reluind o notaţie a lui Glotz, spune că reformele 
lui Salon sint prezidate de "spiritul geometric"2, în virtu
tea căruia cetatea începe să fie concepută ca spaţiu politic 
omogen, avînd un centru care doar el e privilegiat. Iată, 
credem, un prim act de desacralizare a spaţiului, aflat în 
contrast cu neomogenitatea calitativă din viziunea spaţială 
homerico-hesiodică. 

Promovarea, pînă la un punct, a libertăţii celor diu 
păturile mijlocii e susţinută la legiuitorul atenian de consoli
darea proprietăţii lor funciare. E o intuiţie practică a 
raportului dintre condiţia morală şi cea materială a omului, 
socotită preeminentă. Nu e singura perspectivă deschisă 
de reformele soloniene, considerării calităţii de uman: 
deşi crede în destin, caută să dezvolte în oameni spiritul 
responsabilităţii faţă de ceea ce intreprind ei înşişi, cum 
a reieşit, dealtfel, şi din teza asupra consimţămîntului în 
legislaţie. Salon priveşte omul în integralitatea fiinţei 
sale raţionale şi senzoriale. Implicaţia sensualistă a acestei 
consideraţii se ,-a înscrie în orizontul ideatic al ionienilor. 

Toate acestea nu ne sînt date la poetul reformator în 
plan teoretic, ci se desprind din gîndurile sale poetice, din 
normele practice pe care le statuiază. 

8. În spirit oarecum analog va cugeta realitatea din 
polis şi Phokylides din Milet. Acest contemporan al lui 
Anaximandros e departe de a crede, ca Theognis, că favo
rizaţii sînt cu necesitate şi dota ţi. Referindu-se la nobilii 
neînzestraţi, pare să vrea să-i consoleze: sînt norocoşi, 

* V. infra. p. CLXIX. 
• Z. P e  t r e, Formarea ideologiei democrate în Grecia, teză de docto

rat, manuscris, p. 25. 
2 J.-P. Ve r n an t, Mythe et pensie chez les grecs, Paris, Maspe

ro, 1974, p. 209. 
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adică, desigur, au norocul de a primi totul de-a gata, deşi 
n-o merită. Simpatia sa merge alături de cei aflaţi în con
diţie mijlocie. Animat de spirit civic, pune cel mai înalt 
preţ pe buna ordine din Cetate. 

Stesichoros din Himera preferă să-şi închine gîndurile 
nu zeilor, ca Phokylides, ci eroilor. Blamează pe cei ce 
acceptă veridicitatea povestei homerice a Elenei şi a aven
turii ei troiene. Ambele conduite îl desemnează ca pe un 
spirit critic neataşat liniei bigote a legendei populare. Atît 
el cît şi Phokylides par să nu se distanţeze prea mult de 
mediul ideatic în care se propagă mentalitatea filosofilor 
din oraşul 1 ui Thales. 

Un poet care oglindeşte capacitatea de expansiune a 
filosoficului, începînd cu a doua jumătate a secolului VI, 
a fost Epicharmos (moare în sec V). În vremea lui are 
răspîndire pythagorismul, trăiesc Parmenides şi Heraclit. 
Pe cît se pare, i-a plăcut să pună în versuri diverse opinii 
filosofice, fără să manifeste preferinţe nete. Astfel, pe 
tema fiinţei zeilor, găseşte cuvinte spre a reda toată gama 
părerilor din timpul său. Dacă va fi avut totuşi oarecare 
înclinare teoretică, atunci poate că aceasta îl apropia de 
pythagorism şi de viziunea dialecticianului din Efes. 

Poezia lirică a secolului VI ne oferă caleidoscopul pasiuni
lor care 1-au răscolit. Sublimate în tensiuni logice, ele dau 
socoteală, pe temeiul antecedentelor schiţate mai sus, de 
naşterea filosofiei. 



II 

NAŞTEREA FILOSOFIEI GRECEŞTI 

. .  Cercetarea trecutului şi îndeosebi a epocii gre
ceşti din istoria civilizaţiei omeneşti, dacă este făcu
tă în numele omului, pentru om, nu poate să fie 
decît contemporană. Istoria este o imensă lecţie de 
umanism prin faptul că �ntă}::eşte înc""§9._ejţa Ju pute
rile omului. Cei ce văd în îndeletnicirea istoricilor 
o evaziune nu ştiu ce este istoria "  

Pierre-111 axime .'>.chuhl 

1 .  Pe la începutul veacului VI dinaintea erei actuale, 
Thales din Milet atingea alu��C a vieţii sale, moment pe 
care îl considerăm demn de a marca începutul filosofiei 
europene. Cu mult înaintea lui, Mesopotamia prin 
textele Cuvîntul lui lvf arduk si Imnul către !star - trecuse 
pragul de la intrarea în filos�fie, fără însă a 

'
mai face după 

aceea paşi notabili înainte. În Egipt acel document incon
testabil filosofic, deplin filosofic, care a fost Inscripţia 
regelui Şabaka e anterior cu mai bine de un veac intrării 
lui Thales în istoria creaţiei teoretice. Dacă acceptăm 
prezenţele filosofice din izvoare anonime - de pildă 
I dzing şi In-fu dzing în China, anumite pasaje imperso
nale din Upanişade - atunci istoria celorlalte două mari am
bianţe filosofice antice, în afar� Greciei, anume cea chmeză 
şi ce;t indiană, începe sensibil înal.ntea celei elene ; dacă 
preferam msa, pentru a hotămici începuturile, momentele 
înscrise de personalităţi istorice cunoscute ca atare, U dda
laka Aruni în India - prezent în Chandoghia- Upanişad 
- şi Lao-dzî în China, atunci, ştiind că primul a fost cu 
aproape jumătate de secol mai bătrîn decît Thales iar 
cugetătorul chinez cu cîteva decenii mai tînăr, vpm nota 
că gîndirea filosofică nominalizată a ţîşnit Jn lume din 
cele trrl_q_ţl_l�-. �ai opUlente ale" ei cam în �cela�i t imp** . 

..... * <ix(l.-/j - momentul cul�ina�t i� viaţa unui gînditor, apreciat con
venţional in vechile surse doxografice ca asociat vîrstei de 40 de ani. 

* * Referitor la datele de mai sns v. cartea noastră Sensuri univer
sale şi diferenţe specifice în filosofia Orientului Antic, I, Ed. ştiinţifică, 
Bucureşti, 1967, p . 72 sq. ,  1 99, sq . ,  230, 266 sq. 
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Aşadar, împotriva modului de abordare a temei din 
mai toate lucrările de specialitate, unde filosofia Orientului 
e ignorată, t�111_a geue�i fi1o.sofiei nu este o problemă a 
istoriei filosofiei greceşti, nici măcar una a celei europene. 
Cvasicontemporaneitatea primilor filosofi în ambianţe total 
necomunicante între ele în acele veacuri timpurii ne obligă 
să obsen·:1m că tema depăşeşte chiar sfera istoriei filosofiei. 
Ea se cere dezbătută într-un cîmp ale cărui linii de forţă 
angajeaz{t epistemologia filogenetică universală, teoria 
culturii şi în ultima analiză istoria materială, socială şi 
spirituală în genere. 

Prin aceasta misiunea aceluia ce doreşte să introducă 
pe cititor în istoria filosofiei greceşti se circumscrie în mod 
corespunzător. Ea nu ţinteşte către problema naşterii 
filosofiei ; e conturată concret de chesti unea de a cunoaşte 
împrej urările apariţiei filosofiei milesiene, ca prim act de 
istorie a filosofiei elene. 

Este vorba de comprehensiunea apariţiei unui eveni
ment care, deşi delimitat în sensul celor arătate, nu e însă 
pri n aceasta mai puţin complex şi ca atare mai puţin 
tulburător. 

Filosofia î e utului milesian este prima replică, dată . 
în s ifitul unei viziuni fizicale asu lra Ill versu m, repiezeii: 
t iHi lui mitice care sat1s ăcnsl' nc•mc• de secole ceriiijBe 
cnTfşbmţet SOCÎalp a gr�cilor. J,i Sl:' cerea să Se sustragă 
m�ntaliHtţu in care Sl' n i'tscuser�t şi care părea o evidenţă 
naturală si s-o înlocuiască cu alta, elaborată de cîteva 
minţi înd�ăzneţe şi care părea, ca atare, artificială ; să 
admită di rînduiala din Uni vers, comod lămurită pînă 
atunci prin intenţii divine, s-ar s�tvîrşi în absenţa oricărei 
intenţii şi anume prin ea însăşi .  

Asemenea revendicări nu putea u fi acceptate, mc1 
m ăcar tolerate decît sub imperiul unei necesităţi dl� alt 
ordin decît cel teoretic. Impactul teoretic nu posedft în 
�inc decît arareori forţa de a se impune irezistibil şi ,  chiar 
cînd o are, nu stă în puterea noastră sii dovedim aceasta. 
Doar necesitatea întretesută în urzeala vietii sociale e 
snsceptibilă de a se in{pune inexorabil şi, oricum, nnmai 
sfera faptelor, în speţ{t a relaţiilor sociale, prin caracterul 
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lor material, ne oferă un punct de sprijin pentn dovedirea 
unei necesităţi. Deci, în cazul dat, doar la nin•Jul acestui 
gen de relaţii din cetatea greacă a secolului \"1 1 ,  putem 
spera să reliefăm în mod convingător cxplicaţi<c pro ducer i i  
c u  necesitate a unei traume ideatice atît de r ăscolitoare 
ca aceea constatată mai sus. 

2. Înainte de aceasta , se. impnn� conseuma::.., ;, 'nateria
lului intelectual asupra căruia �i-a exercitat n:;:esitatf·::� 
impulsul semnifi cativ. .<\vem în n:dere momentele din 
constiinta greacă anterioar�t .  Ele urmează a fi co nsiderate 
pe dour{ planuri. lJnn1, c�st-.- acela al sarci11ii pdilosoficc 
prezente îu gîndirea antuni lcsi anCt : celălalt 1 •Lo� se con 
t urează cind vizăm chtsti unc·a dew itizării act sL i sarcini ,  
;::tiind dt dru mul spre miksieni e s t e ,  folosind '·' expresie
a lui ::\estle, drum de la mit la }()gos. 

Primul plan n,, instruicşh:. dup�t cum am mai ::'-j •u-.;,, asup l<J. 
procesului logic către abstrac{iih filosrfice, asupra fondului 
fi::.ical de care procesul e asociat �i, în fine, asnpra modnlu : 
in _care c g-îndită fit'nţarett fizic al ului .  . 

I n  Tlzrogonia, poetul enunH:ri\ �ntităţi divilll". zămislite· 
de ::\ oapte, pr�cum Xemesis (insemnînd şi :.Pedeapsa) , 
\'rnj ba, Truda, Vitare:a . Durerea ,  Discordia �i nu puţin( ·  
<>..ltde. Sînt,  aşadar, 11e:rsonificări de condiţii -:au relulii  
sociak ţ;i  psihologice, cn ca ra cter general. 

Punctul de plec are este o l·xpt·ri.enţrt, care e . . empirică" , 
dar a dtrci cmpiricitate nu e cea a obiectclm- �ensibile ; 
L'a constă în multiplicitate:a relaţiilor sau st;tri1o:· umane , 
de: pedeapsă, Yrajbă, trudă, uitare sau altelL· . Poetul Sl' 
dezleagă de senzorial . su}nlllc condiţii umane· unui ac1 
de sinteză logică !'ji astfel apar, ca ţ!.CIIrralităţi, SL m ni.ficaţiik 
de· pedeapsă, vraj bă. tn;dă sau altele.  Ca urmarL· .  i<' naştci'l 
un ob·iect' person�ificat (dh·in) , d(•ci. reprezentat : j_o dsoniîi .. 
care a abstractiei. Produsul operatiei abstracti ..::ante invv
den:azrt faptul

' 
că, prin intc-rmcdi �l metaforei 1 ;oeticc sar. 

al un�i reprezentări plastice (ca statuia zei ţt:i ?\emesis) , 
s-a alptuit o trecere de la datul e mpiric la llll llrodus ("( • 
semnifică generalul -· Pedeapsa ca atare - dar concrr1 
imaginabil, individualizat. Raportul dintre act:st universa l 

�ernesis -- şi orice act i n dividual de pedt·psin.: • :•.te acum 
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�îndit în spirit biologic, de descendenţă, ca şi cînd fiecare 
act de acest fel ar fi zămislit (altă modalitate a empiricului) 
de către :Kemesis. Procesul de abstractizare, în demersul 
de explicare a lucrurilor, există, dar este de · la început 
�i pînă l.:t �firşit angajat în empiric, rămînînd în empiric. 

Cînd T hales va spnne "toate sînt apă", ca apă în general, 
d va me-rge pe un drum de abstractizare oarecum analog 
,.:eJni ce conduce spre enunţul "toate actele de pedepsire 
ţin de pc�·rsoana Pedepsei", ceea ce conferă semnificaţiei 
besiodice l uată ca exemplu un oficiu prefilosofic. Dar "apa" 
din sistemul lui Thales diferă decisiv, în două privinţe, 
de Neme:-;i� . hesiodică : ::tpa î.n genere e un concept, deci 
·•tcrepre;:cnluid (poate fi reprezentată o anumită apă, dar 
nu "apa in genere") ; apa în gc·neral e gîndită ca "esenţă" 
actuală a oricărui individual , iar un ca ascendent din care 
ar provcni (se prea poate să fie ,·orba şi de relaţia de ascen
dcnţă, d<ir nn ea conferă "apei" sensul filosofic). Relaţia e 
i n  planu! ln:;iculu-i (unh•ersal-indi,:idual), eliberat de repre
F.entare - F:�urilc divine ale lui Alkman ocupă un loc simi
lar celor hcsiodice. Peitho (Persuasinnea), Promatlzi:ia 
{Prevede:·e:l ) .  Poros . _(P

roiect-\Iijloc de acţiune) , Aisa 
(Soartaj s1at persomf1cări mitice al e nnor "forţe reale, 
de sine-'>t;:itătoare, care acţionează în viaţa socială �i în 
c 1 atură . ·  . . " ! . 

Toate <i!:\:�tea sînt generalizftri cn caracter mai mult 
:-:an mai r mtin restrîns. Cîud însă Hesiod, înfometat de 
dreptate, • sr;une că dadi aceasta disparl' dintre oameni, 
: thtuci femeile vor deveni sterile iar omenirea va dispărea 
::o i ea, el r<::dii, în formă metaforică )i din non biologizantă , 
< •  sentenţ:::i asupra esenţialităţii umane. Universahtl uman. 
: tstfel schiţat prin nota de dreptate, o va păstra atunci 
l'Înd va r•:<-lpărea în formă teoretică, la Socratc şi Platon. 

Fizicalismului ionian i-an premers vechi enunţuri fiTi
cale sau :-; ubstraturile fizicak a numeroase reprezentări 
:nitologic\: . Î n  lliada, zeul Somnc!lui se l audă că ar putea 

:-. 
1 A. P i ·1 t k . ,  \\"" s k i. j"l, J St l i / :fiu(ri fl,� a.U.-;Iracţ;i la A lknu.tn,  ia . .  Ana-

'<"lc Unive��; · �,ţ i i  C .  L l'arhn:I, S,·ria ştiinţe socinlc ", nr. l il --- 1 9<10, p. 
:�20. 
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adormi chiar apele lui Okeanos, "rîul diu care cu toţii, noi 
zeii ,  ne tragem fiinţa" . Zeus ar desemna cîteodată aerul . 
Astfel Scotia* E la Odiseea I, 63, spune că 

"
Zeus e numi t 

<•ridică-nori 1>" , descmnînd mediul care face ca "atunci 
cind va porii se îngroaşrt (în aer) norii să se ridice". Alteori 
este Hera asociată aerului, acuplarea Zeus-Hera de P\.' 
muntele Ida nefiind decît contopirea luminei - aici, Zeus 
- cn aerul. Entitatea hesiodică de , .Haos" mîtic, primor
dial a fost luată chiar în antichitate în sens fizica! de dtn, 
Zenon din Kitiou sau Probns, iar interpreţii moderni merg 
pe aceeaşi linie. Zcller crede că , ,haosul" a putut fi înţeles 
şi ca spaţiu concn:t , Burnet, ca abis, iar după. expresia lui 
Abel Rey, s-a putut degaja din noţiunea de haos tema 
unei materii "proteice:". Alkmau evocă pc Thetis ca a pi"i 
probabil primordială, avînd rolul de a prezida orîndui rL·a 
lumii . Aici , obserYă Ad elina Piatkowski, "Thetis se con
fundă cu raţiunea di\"ină"1 •  

Î n  literatura orfică, exemplele abundă. Unul din texk 
pomeneşte trei izvoare primordiale, Timpul, Eterul �i 
Haosul, considerate mitic, dar desemnate uneori ca fii w l  
anterioare Zeilor. Poetul Pherekydes, contem poran v u  
'l'hales, î n  una din versiunile păstrate, preia, dar înavuţe�tl� 
sub raportul valorii de abstracţie, o veche legendă orfică 
)i indică drept originii a tot ce există, Timpul, căruia ii 
sînt coroboraţi Zeus (Zas) , activ , şi Pămîntul , pasiv, şi 
din care se nasc Focul, Aernl :;;i Apa. 

În gîndirea "mitologilor" despre modalitatea dt: a fi. a 
lumii întîlnim Armonia (lipf.LOVt�t), 1\loira (f.Lo�po:) , Anc'mlic 
(ci.wxyx7J). Sînt entităţi mitice, reprezentînd, respectiv, 
acordul cosmic, destinul, inexorabilitatea. Acestea vor proli
fera variate interpretări. Întrucît zeitatea, care e inteli
gentă, e dominată de Destinul inexorabil, acesta c străin 
de inteligenţă, deci antomat. În această ultimă ipostaz;l, 
entitatea, demitizată, va deveni absolutitate mecam"r.:â 

• Scolie : com.-ulari tt sau explicaţie <lat<t ,·cehilor texte ue interprc ţi 
antid (sculiaşti). 

' A. P i n  t k o w s k i. Umbre şi lumini ·Îil domeuiul liricii vecl&i gr,• 
'"�·ti, în " Studii clasic<: ' " ,  11r. \'III, 1 966, p. !!54. 
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a rc-gularităţilor lumii materiale. Pe de altă parte, zeit at<::a v a  
putea fi lătl dat ă ca inteligenţă ce îm·inge ordinea brutală, 
in care caz dcterminismul orb va ceda locul noţiunii ele 
ordine cosmică raţională. 

Ht:siod atinge în lklunci �� Zile tc·ma "discordic·i" (cf;n
tradicţiei) ca sălăşluin d la "rădăcina" tuturor l ucruril or .. 
exprt"sie metaforică ce anticip<:ază conceptul de te11si u ne 
lăuntrică între contrarii, ca principiu de valc are n niveEal ă .  
M usaio:::, pod orfic, nu părăseşte reflexia teologală, dar, 
în cadrul act.stcia, ar fi schiţat imaginea unei lumi a 
că n.·i divc·rsit ate provine din Unu iniţiat şi s-ar rcîntoan:e 
în U11u . Această schiţă prefigurează în formă n:zumat ă 
toată reflecţ.ia ioniană asupra principiului fizica! primordi al 
unit ar �1 a raportu lui dintre acesta şi mul tiplicit �th:a 
corpuril or. Cît despre Jlherek:ydes, parc a relua JK He,;iod 
si a re zuma si el în continuare filosofia i oniană, în fon: < �da 
bnin·rsului 

'
constituit din "lucruri contrare ", comluse 

către "arm onie, înţeleg<.:re . . . şi unitate". 
Dar între ontologia mitică schiţaHt pînă acum şi -... ca 

mik:siană intervine o adîncă schimbare . 
S-a obsen·at că ambianţa miturilor oferea ul în.--aş1 

unele piese a căror plurivalenţă se arăta susn:ptibi l�t să 
5ustină si. fidelitatea religioasă - cum arăt ase is�• ,ria 
lungilor ��:cole anterioare -- dar şi. fizicalismul, dacă t_· rau 
altfel direcţionat e . In toate cazurile pc care le-am reţiu u t ,  
s e  observă o bh·alenţă , Î n  virtutea cărei a c:ntităţile în 
caud pot fi  privite şi ca ipost a ze ale i ntenţionalităţii di1: iue 
din lume, dar şi a ltfel , în care caz, la materiali şti , apa ni �c 
arat ă în fi zicalitatea d, Armonia în funcţia de e:chil ihru 
cosmic. l\loira ca raport riguros între evenim€:nte, An�:'tnke 
drc·pt necesit ate a ordinei universale . Aşadar, atribute 
şi rc:laţii iluzorii într-un caz, n:ale în celălalt . Mit urile 
sînt promoYate către niYele mai înalte ale abst racţiei ,  
pînCt aproape de punctul în care simpla condiţie a cred.in
ţd se arată prea slabă spre a mai rezista, gata ."ă ct:d•:ze 
loenl abstracţiei realiste, filosofice. Vorbind de apari ţia 
fi losofiei milesiene J.- J. Goblot spune : " Filosofia se n<\:;;t e  
din ceea ce nl·agă : ea neagă mitologia . . . dar în acela�i 
timp i�i înfige rădăcinile intr-un sistE·m de n-prezvt:t �� ri 
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rm t1ce de care se desface cu încet ul , printr-un proces de 
raţionalizare progresivă" 1 •  

Conceptele colective, î n  special cele religioase, au o struc
t ur.�! snsceptibilă de o mare mobilitate şi adaptabilitate. 
M o hiplele re la te din corn plexul structural pot, în anumite 
condiţii, să-şi schimbe în mod semnificativ valoarea şi 
si stemul de legături infrastructurale în care sînt prinse. 

3. Raporturile congenitale ale l umii greceşti cu civili
zaţlile Orientului Apropiat au avut contribuţia lor la acumu
lar-.:a de idei fizicale, ce ne preocupă aici. Cu titlu de curiozi
tatt: înscriem aici o informaţie a lui Poseidonios, transmisă 
de Strabon, după care atomismul grec ar fi fost preluat 
de l a  " Filosoful Mochos", fenician, ce ar fi trăit "înaintea 
răz-ooiului troian" . Relatarea e, sc-nţelege, fantezistă dar 
de;l;jtă iaptul că în lumea greacă Il ărea firească invocarea 
unor antecedente intelectuale orientale, în ca z ul de f;:,ţă 
ak fizicalismului atomist. De mult a fost relevat faptul 
crt apa, acest "principiu" al lui Thales, apare adesea in 
dc,l· .nnente egiptene cu mult mai vechi drept obîrşie a 
l t: ;nii .  Apsu-Tiamat originare, ale mesopotamienilor, a u  
dl: asemenea caracter acvatic ; Tohu vavohu din mitul 
coo:;mogonic mozaic, mai bătrîn decît Thales cn vreo :;;ase 
v v.-. ..:ari, spune acelasi lucr u ca si Haosul hesiodic. Princi
pil:) cauzalităţii ma:teriale este' afirmat într-un act laic 
llh:-'opotamian din sec. VII - o scrisoare a medicului Arad
Na nai către regele Assarhaddon� - aşadar dintr-o regiune 
cu care hinterlandul Miletului avea contact di rect. Cit 
pri n:şte elementul Timp, întîlnit în repetate rîndnri în 
h·xtde pomenite adineaori, pare să nu fie altceva decît 
Zn· .m A karana (timpul nelimitat, totodată fizical dar şi 
obie-ct d:: veneraţie religioasă) de originii iraniană şi prel uat 
d"' poeţi caldeeni� .  

4. S ă  n e  întoarcem însă către iZ\'oarele grece şti . Notam 

' J.- J. G o b  1 o t, L'ave nenuJut dl! la pensie ration11ell� el /,; " m iracle 
pu' , în " I,�t pensec", nr. 1 04 - 1 962, p. 85. 

" Yc.l. S,·nsuri Hnivorsate . . _ in filos. Orientului antic, p. 9 1 .  
'' Ve.!. J. P r 7. y l u  s k i, Lr1. Grande Decsse. Payot, Paris, 1 9:i0. p.  

1 89,  rlup:t J. H i d c z, Les eco/es chalde� nnes s o u s  A'n:andu• ,.t 1<->  Se/e
uci.i•·s, ::.Vkl auf!:CS Capart, 1 93S,  p. 4 1 .  
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mai sus dominaţi a m ultiseculară în l umea grl cească a 
viziunii rnitke asupra realit ăţii. Dacă examinăm condiţiile 
in care s-a putut produce, în secolul ce ne interesează, act ul 
de demitizare, atunci se impun atenţiei noastre doi fact ori, 
unul intrinsec religi ei greceşti, altul de urdinul activit:'tţii 
i storice. Pri m ni este absenţa u nui saccr doţi n C el car:J.cler 
statal . Celălalt constă în experi�::nţa cxpediţiilor geografice 
spn· zările cele mai îndepărtate ale o1·cumenci. Psi hologia 
constituită în atare co11 diţii a faymizat închegan a i dwlo
giei iaici zante, pri elnic medin de cultură, la r!II Clul ei, 
al :filosofiei materialiste. 

In mai toate civilizaţiile antice rel igia pozitivrt se rezuua 
pe doi piloni : sentimente şi credinţe de o partv �i de aită 
parte puterea instituţi onali zată a preoţi mii,  care constit uia 
o cas1 il oficializată, uu in:st nnn<�nt al txclu;;i vitătii putt:rii 
de stat . Era chiar identificată cu aceast a elin urmă în regim a
riie tcocraticc, atît de caracteri stice societ ăţilor de : !p 
trib ut a P .  În Grecia nu existu decît primul din aceşti pi!.ni .  
Preoţimea greac�1 n u  avea caracter ,;tatal , n u  îndepli :, ::·a 
o funcţie politică deţinătoarc ele putne şi autoritate ad:ni
nistrativă. Nu exista o cast�t sacenlotală. Ateul avea de · 
luptat îm potriva unor doctrine rel igioase, dar adVL·r:>arii 
săi pri !lcipa1i eran mireni (credincio�i cv uu a1Jarţi 1:, au 
cle rului) ; an�a de luptat împotriva i deilor şi sentimE-n l <:lor 
bigote din mulţime, dar acestea aveau caracter prokic, 
capri cios, ţinînd de cut uma privaHt, iar nu de d n·ptul  
public. Dacă fanaticii simţeau că, prin aţîţan·a opi riil·i 
publice spre a obţine măsuri materi ale spont ane co � t t ra 
blasfemiei, nu au şanse de succes şi eă e pref('ra bil ",:·, se 
adreseze organelor puterii , atunci aveau nevoie de· sa i�>.: t.i
uni j udiciare emanate de la instanţele: politi ce l a i ce: . �·: u 
exista nici u autoritate sacerdotal ă oficial ă ,  aut ntH ; : ; ; ă, 
.:::u caracter represiv. Cînd, în Egipt, Amenophi� al lV-ka, 
d..:venit Ahnaton, s-a răsculat contra religiei ofi c i ale ,  a 
dt:danşat reacţia triumfătoare a tagmd prcoţe :;;ti !.lin  
::\Iemphi.s. În Grecia o forţă cît d e  cit comparabillt, i n  

1 Y<l. htcrart:a nua.strcl., ... ·L·�.:pra itli'lnaţin·n i i  s(:t/ah , , a siatic�: · ' �  J ş i  1 ! .  
3n . . ltc·Yist.l de fil.,st•fie", nr. :! �i :l din 1 96G. 
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s:�rviciul aparam religiei oficiale, nu a existat. ::\fediul de 
cultură al gîndirii antifideistc a beneficiat neîndoielnic, pe 
plan atît material dt şi psihologic, de această imprejurare. 

Să trecem la celălalt factor. În veacul VIII, începe în 
metropolt.·le greceşti vremea colonizărilor şi, implicit, a 
navigaţiei departe în largul mării. Ea atrage pe portuari, 
dar continuă să fie privită cu antipatie de ţărani, ca Hesiod, 
sau de Pl.ttacos, "înţeleptul" conservator. Navigaţia era 
unnl din efectele imediate ale ascensiunii forţelor de pro
ducţie despre care vom mai vorbi. Ea antrena după sine 
d�zvoltarea meşteşugurilor şi, prin urmare, a comerţului, 
mai ales maritim. 

Dar navigaţia, inlesnind în chip sensibil călătoriiJc în 
di recţii multiple şi la distanţe relativ mari, a constituit 
nn ;;timulator eficient al observării. unor largi spaţii geogra
fic.: pînă atunci necunoscute. Ea a făcut mai nec�::sară şi 
ob;'.:-rvarea cerului, a astrelor. Efectul cel mai spectaculos 
con-;ta îu faptul că geograficul descoperit dezminţea la 
tot pasttl mitologicul.  Două exemple demonstrează profila
xia antimitologică pe care o opera sporirea cunoştinţelor 
geografice. lVIilesianul Hekataios demonstrează, în urma 
unor observaţii geografice, inconsistenţa mitului Ccrherulni 
şi a altor mituri, iar neobositul călător care a fost hardu!
fi l( l";of Xenofan a dobîndit, aflînd obiceiurile tracilor şi ale 
ethiopienilor, argumente care arătau că zeii au fost inchi
pniţi dL· oame11i, şi anume după chipul şi asemănarea lo r.  
Mi�c:area geografică dezvăluie urmaşilor lui Homer că, 
mergînd pe mare, nu descoperă nici un inferu1 şi nici un săla� 
de iiinţe monstruoase, că spaţiul este omogen sub raport 
cai itativ (lipsit de cvalifiere mita-magică) , că Universul 
esh· lipsit de mistere şi fantomc. Populaţiile de navigatori 
an fost primele în Grecia cărora a început lumea să le 
J:.::z ·d.luie secretul teoretic al unităţii şi unifonnităţii ei 
calitativ�, materiale. 

" Principiile" ionienilor - apă, c'tpeiron, aer, foc - prin 
nni\·ersatitatea lor, vor face pasul decisiv către lichidarea 

1 Tradiţia mitologidt :L schimbat la un moment d.1t topica. .,lumii", 
sit. : >iml lHJ'vrnul şi Tarlarut la suprafaţa prunintului, pe cel.llalt ţărtn 
< > 1  L�i Okcan"s. 
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cYalifiuii spaţiului. Dealtft:l, şi a timpului. Pent m Jun('ţ ia 
antimitologică a practicării navigaţiei , pledt:ază şi a n  
argmm: nt negativ : exemplul Arcadiei, regiunea cent ral rt 
a Pl"loponesnlui,  iz olată prin relief de coastele mării ; ca 
a rămas mai mult decît oricare altă regiune a Greciei re
t ranşat ă în lumea miturilor celor vechi ,  străi nă de zbucium 
spiritual, deci de progres intel ectuaP , şi pri n aceasta 
"feri ciHl",  dnpă o tmdiţional ă expresie. Staţionarea topolo
gică c corelată cu stagnana spirituală, proliferînd idoli . 
Ea e limit ativă . Or, "expa nsiunii Universului sideral :;;i 
al orizontului geografic îi corespunde o ilimitaţie a con�t i i u
ţd pt::rsonale"2 . 

Expansiunea geografică - colonizări , comerţ m aritim -
parti cipă la actul de răsturnare a raportului om-Imn .. :. 
Î n  n,nJiguraţia mitică homero-hesiodică, omul e un :; u b
ordonat al spaţ i ului inchis, delimitat de Okeanos. Conştiinţa 
migrat oare ce ia act de această finitndine, o denunţă şi 
comprom ite raportul de subordonare. O "lume" care în
cetează de a m ai i nclude in sine subiectul poate, implici t ,  
să dn·ină obiect de investigaţie al subiectul ni degajat . 

S. Toate acestea constituie, sfl spunem , "matuia", sub
stra tnl propice să se of ere adu! ui t eoretic n.Tol uţionar 
săvîr�it de Thales. Acest su]jstrat de idei şi dispozi ţii psiholo
gice poate să j ustifice posibilitatea cotiturii spre antimitolo
gism materialist, nu însă şi 11t'ccs1·tatt'a schimbării de direcţie, 
ca act "formal". 

Continuînd deci , investigaţia se îndreaptă acum către 
viaţa economica-socială a Miletului. 

Interpreţii iz,·oarelor sînt de acord să constate avîntul 
economic neegalat al acestui oraş egeean. Este "podoabă 
a Ioniei", scrie Herodot . O veche inscripţie îl glorifică drept 
"cel mai vechi oraş al 1 o ni ei şi metropolă a numeroase 
şi mari cetăţi din Pont, din Egipt şi din toate celelalte 
regiuni ale pămîntului locuit".  Oraş matern a nouăzeci 
de colonii, este piaţa de încmcişare a drumurilor de comerţ 

1 Vu. \" i c t o r  n c r a r  u, De /'orig ine des cultes arca<hnrs, Porb. 
pa.�f'.iu:.  

• G. G u s d o r f. Lts scienus llumaincs et la pensie oNidentale, II.  
Les (wigi1n• rlrs uinur.< lmma inr.<. P:!ris. T'nyot. 1 9fl7. p. 4R7. 
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ale Europei , Asiei )Î Africii. În Milet se prelucrează p1e1 
şi m �tale preţioase din Lydia, lînă din Phrygia, dnepă 
din Colchicla. Se fabrică şi se exportă mobile, oale, coYoare, 
stofe vopsite cu p urpură. Acthritatea portului e clocoti
toare. Numeroasele lui contoare de pe litoralul Mării Negre 
exportă gria, peşte sărat, sare, sclavi, vite cornute, cai , 
lenm, fier, cum şi aur şi chihlimbar aduse din Nord1• 

Uc:z\·oltarea rapidă a meşteşugurilor, deci a atelierelor 
meşteşugăreşti, a comerţului cu produsele acestora deter
mină intensa J>roliferare a categoriei sociale de proprietari 
d� ateliere şi de neguţători. Comerţul maritim impune 
avi!ltnl , .industriei" constructoarc de vase. Proprietarii de 
şantiere navale, piloţii, cadrele subalterne ale flotei ,  cămă
tarii, prosperă în aceeaşi proporţie. Se adaugă proprieta ri i 
d:.: miuc. Acestia, alături de oamenii mcsteşugurilor s\ 
cnm �rţului, îm'prennă cu .,lumpenproletariatul" 'citadin Şi 
cn propriet arii agrari mici şi mijlocii formează păt ura socială 
a dcmos-nlui2. 

Se Îll :-Jti tuie astfel în Milet, ca şi în alte cetăţi port uare. 
c : ·. nt a fost d::: pi ld(t Efesul, o dedublare socială în sinai 
cl«s<�i de oameni liberi, proprietari reali ori virtuali de sclavi . 
Vechea ari stocraţi<: gentilică, formată cu prioritat-;; din 
marii proprietari funciari, care domi na în cetate in virtu
tea unor stdvechi pri,·ilegii, îşi vcd� pntcrea politică dis
ptttatrl d'� d4inr1torii de av�ri mobiliare ; dar aceştia din 
mmă, d-::::;;i tot mai numeroşi şi deşi j oacă un rol economie 
h)t mai însemnat, nu îndeplinesc un rol politic corespunză
tor . Antagonismul mental dintre cele două categorii sociale 
este efectul contrastului dintre puterea polit ică şi cea 
economică de care dispune, în Cetate, fiecare din ele.  Engels 
notează : " Proprietatea mobiliară, adică averea bănească . . .  
a crescut din ce în ce mai mult . . . şi a devenit un scop 
În sine. Prin aceasta . . . s-a creat vechii puteri a aristocra-

1 Vd. G. G 1 o t z, Histoire grecque, I. Paris. 1 925. p. :.!73 ; P.-M. 
S c h u h l. Essai sur la formtdioJJ de la pensie grccque, Paris. P. U. F., 
p. 1 6 9 - 170. 

2 Vd. S. O u t  s c h e n k o, C!asses ct stnectures de classe dans la 
societe esclavagiste antique, iti ., Recherches iutemation ales a la mmiere 
du marxismc", Paris, nr. 2, 1957, p. 107. 
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ţiei o concurent(t biruitoare a industriasilor �i comu ci<'.J:ţi-
lor ho.-rati" 1 •  

' ' 
b 1 

�<:: :;;tie că iz\·orul nemijlodt al acestor bogăţii em aproa; ><:: 
(�xclttsiY m tmca sclavilor, al d"'tror număr ajunge să fie c u  
tilrqml mnlt m ai mare decît acela al cet ăţenilor liberi . 
Dar sda,·ii nu aveau cuvînt, iar revolta lor apărea "Cetăţii" 
ca 1 1 11 act cont ra naturii . Ţăranii liberi nu j ucau în geE'�tal 
un rol politic independent , ci erau antrenaţi, duprt intt:r�:sc, 
in acţi u ni politi ce, Ja remorca uneia sau celeilaltt.: di n c::le 
do u ă  pătmi menţionate mai sus. 

G. Portretul social �i psihologic al , ,nobilimii" , de!'c<. ·n
deuţ.i îndepărtaţi ai basileilor hom erici, este accia al u w>r 
oameni care se cousid(:rrt stăpîni şi diriguitori 1nin na�tc :n: 
;;i pri a presupusa lor structură morală , în virtutea 6u f:ia 
doar ci ar fi fo::;t "cei bnni", prin subst anţa di,·in:t cu c a r e:  
s e  cn�d im·esti.ţi. Ei iuvodt în favoan�a lor autorita1:t:a 
vE:chi lor instituţii, se sprijin�t pe v<:nerabi!itab�a h�găminL :
lor n�J igioase, simt forţa lor i deologică armat ă  de putcn·a 
tradiţki mitologice . Ideologia politidt a aristocraţiei �,,_: 
contopeşte cu ideologia religioasă a miturilor. Ltgendck· 
m i t ice:,  străl ucitoarelc poveşti fantastice alin;(�JJ t(�ază t t i. U
talitatea conserv atoare, tradiţionalistă. LLgile ll(·scrise aris
tocratice din cetate slut 

"
legi divine" �i ca atare la fei de 

intangibile ca şi autoritatea zeilor. Cretanii atribuie lcgik� 
lor lui Zeus, spartanii l ui A pullon. Ordinea di n natur8. 
apare a st:: confunda , susţinută mitologic, cu ordinea din 
societate ; ne-o spune gîndirea poetică a lui Theogni;;,. 
Zeu!; , , . tată al zeilor si al oamenilor", t::ste totodat rt dirigui
tor al nat urii , patrat{ al funcţii lor Yitale, arbitru al feri�irii 
oamenilor �i garant al ordint.:i publice. Aristocraţi a cetă
ţilor se pretinde a descinde din zei : Thesens, strămo�ul 
legcndar al aristocraţiei atcniene , c. după legendă, fiu al 
lui I>oseidon ; Cadmos, odraslCt divină, este presupus fonda
tor al Thebei şi părinte legendar al aristocraţiei heoţieue. 
Iat{t n:rst:ri ale lui 'l'yrtaios : "însn�i Cronidul (Zeus) . . .  

1 F r. E n g e 1 s, Orig inert ja 111ii1• i .  " trnţ•riettlţii privat� .. - .' a stat":." ; .  
in K.  JII a r x - P r .  E n g e 1 '· t ' i'r r,·, rnl. 2 1 ,  E•l . Pc,)itk;1, ] 91;:;. 
p. J J -1. 
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a d;.ruit acest oraş (Sparta - N.�.) .  Heraklizilor"1 - adică 
aristocraţiei spartane . Tot Tyrtaios spune că zeul Apolion 
n iirdonat prin oracol "ca basileii , cinstiţi de zei ,  ţara s-o 
cîr muiască . . .  şi ca oamenii din popor să asculte de legiui
rile lor"2. Salon, contemporan mai tînăr al lui Thales, 
spune celor din mulţime : "Nu puneţi pe seama zeilor sufe
rinţele pe care le înduraţi, ci pe seama propriei voastre 
laşităţi ; i-aţi crescut şi apărat pe tirani şi drept urmare 
vă aflaţi într-o amară servitute"3. Cuvinte din care rezultă 
hlamul contra aserţiunii, neîndoielnic de origină aristocra
tică , conform căreia zdi erau desemnaţi ca au tori ai opre
siunii existente : în acest fel, suferinta devenea imuabilă 
ca şi aceştia, adevăraţii vinovaţi, civili , fiind astfel exone
raţi dL� răspundere. Reamintim de Eu.nomt:a proaristocra
tului Tyrtaios, prin care, "spre deosebire ele isonomie, 
n:i vechi înţelegeau Luna orînduire într-un stat în care 
coudiţiik de trai nu erau egale pentru toată lumea"�.  
lilogi ul ordinei civicL', ca ordine între inegali, se vrea auten
t !  !i cat prin voinţa Z('ilor. 

ii. liajul dintre religia tradiţională şi ideologia proaristocra
tică era temeiul actelor normative administratiY-judiciare. 
În virt utea invocaţiei consangvinităţii dintre autoritatea 
divină �i cea civilă, actul normati,· ca şi sentinţa j udiciară, 
d:tte amîndouă potrivit conştiinţei edil Ltlui ori j ndecătoru
hl i ,  îşi sorh�au in(aililJila j uste ţc din substanţa divină, 
h·stată de ascendentul zeiesc descendentulni select . 

Instrumentele celor de sus erau, spune Charlcs Parai n .  
"armele propriu-zise, religia şi  monopolul dreptului"5 • 

La polul opus, potrivit sugestiei ce se desprinde din c: u \· in
tde lui Salon, se întrevede interesul de a înmăn un�hia 
adversitatea antiaristocratică a demos-ulni cu actul de a 

1 T y r t a i  o 5, Eunomia, 2 (Pr. 1 ) .  
a Ibidem, 3 (Fr. 2) . 
3 S o 1 o n, Sc1'isoare către Philocypros, B. 
• A. P i a  t k o w 5 k i, Sparta., oraş al culturii în sec. VII î. c. n. , 

in ., Studii de literatură univer�ală", 1956, p. 1 98 (titlul de Eunomie 
pare să fi fost dat poemului lui TyTtaios ulterior, de către Aristotel) . 

• C h. P a r  a i n, Les caract�res de la lutte de classes dans l 'anliq uill 
elassique, în .. La Pcn5ee ", nr. 108, 1963, p. 1 7. 
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:.vlumbri autoritatea divinităţii, ca presupusă garantă a 
dominaţie i aristocratice. 

7. Opoziţia dintre cele două conduite ideatice dobîndeşte 
o acuitate particulară în condiţiile asprimei cu care se 
derulează luptele politice dintre depozitarii lor. 

Noua pătură socială atacă rînduielile politice care asigură 
domnia in cetate a celor puţini, privilegiaţi prin naştere, 

deci împotriva aristocraţilor şi în favoarea unui regim 
Pnlitic al demosulni. Fn text din Tucidide, care caracteri
Zl:ază o situaţie de mai tîrziu, comună multor cetăţi greceşt i. 

c dătător de seamă în acest sens. "Grecia - scrie Tucidide 
dcYenise mai puternică, iar bogăţiile mai numeroase decît 
în trecut : atunci , odată cu creşterea bogăţiilor, se stabiliră 
tiranii în majoritatea timpului ; mai înainte nu existau 
decit «basilei1> ereditari, dispunind de pri,·ilegii cktt:r
m i nate' ' 1 .  

Ştim, tot prin 'l'ucidirle, că epitc.:tnl ele "tiran" era dat 
i 1 1  această epocă, de regulă, aceluia care .smulgea puterea 
din mîinile aristocraţiei , sprij inimi u-se pe dcmos. Comen

tind cuvintele de mai sus ale lui Tucidide, P. Guiraud 
�)rccizca;r;ă d1 h:nomenul începe să apar['!. pe la anul 700 
î .e .n.  · · ·· a�;adar cu mult înainte de timpul a utorului Ră :·boiu
lai pcloponcsiac - şi anume, ca urmare a apariţiei unei noi 
. .  clase dl: îmbogăţiţi" dl� pc urma comerţului şi a industriei�. 
grup social care, în l upta împotriva aristocraţilor, se sprijinft 
pe tira ni . G uiraud menţionează în chip expres şi l\Iiletul 
printre c\:tăţilc care au cunoscut acest fenomen. 

Cum am arătat, poezia lirică a timpului - la Alcaios, 
Hybrias sau Theognis -- se făcnse ecou al dramatismului 
conflictului. Tyrtaios apelase la spiritul civic al poporului 
nu fără a lăsa să transpară şi o uşoară ameninţare, cerîndu-i 
prin gura lui Apolion să fie credincios, "să nu uneltească 
ceva rău împotriva cetăţii"3. Reproducem şi cuvîntul lui 
Hybrias, care exaltă forţa materială crudă cu care cel din 
mediul social "de sus" îşi impune conservarea prerogative-

' T u  c i d i d e, Războiul peloponesiac, !, 12. 
2 P a u  1 G u i r a  u d, La main d'oe wl!re industrielle dans l'ancimne 

t;rece, Paris, Alcan, 1900. 
a T y r t a  l o s .  EunJ»>4ia. 3 (Pr. 2) . 
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lor : , . Mare îmi c·.ste bo:;t�j· ia : l :mcc:a şi �abia . . .  imi apăul 
pielea ; prin acestea semăn, J >rin acl:stea secer, J 1riu acest<:a 
:-::int n umit stăpîn de către cei iurolJ;� : . . . Ei Îih�L mi îndrăz
nesc să aih<t lance �-i sabie . . . Toţi cad insrăimîntaţ.i 
la pilmîllt, sub genunchi ni Ju� u " ! .  Sau, Thc.:oguis din M('
gara : , .Omul săr ac, dintr-o c.la.Ht s-a-uavuţit , · i ar bogat o t : ,  
doar intr-o singură noapte. a sărJ.cit. C. l cu m:utc.: u-a•• : ;  
izbîndă, dar nechibz uitnl si-a dstigat, ]n S('hir, J 'u. faimtl. 
Deşi de neam prost, el part

'
e a av�1t de ciustir,· . . .

. 
Calcă·· I J  

pi cioare poporul prost . . . , ;.o\'(:ştv-1 c u  vir.fui <::ocuţit �,; 
Jă1�ci i ,  pune-i gîtul sub ,i ugu1 cd gren . . .  " 2 .  

Int r-o situaţie în care ascensiuue<l d, mas-ului �; : o::;tilitatl'<l 
dintn: grupurile angaj ate în lllj lt {< frec, C\"i<kn1 • c<>. nici t:n 
.td de mijioace să nu fie negEiat. , : . diunea dt.- j os trebui(· 
-:ă ii condus anumite minti te:c rl · t : c� clar\' �J(,

·
i ,_;are sr:r• · 

înţelegerea faptului că nu
' 

l:ra � · : :  l'ntinţă �;", ; �l.: ocoÎittc 
conzpron1-iterea ideologici rdigioas- . ca uua ce 1 , > :  ··e proc! a
mafii ca o lcgiti11Ut1'C a po:iţi1lor ce c o iisl-ilm·au ubi, ,·, ut atacul11·; 
jJopular. 

Instinctiv, ::;poutan, in ambiti.nţ. �'dor ce luptu , :  :a:potriv:;. 
dominatiei poEtice a aristocratic·! " trebuit w u, , ·si tate s;L 
a11ară �nii care priveau cu �i mpati-: ncgaru< �:utorităl i i  
spirituale a mitmilor, a zeilor, a mitologiei. P�t tun bămti 
că în sînul ambiantei democratic(: opozitionish din cetatc: t 
.:;reacă s-au ivit di:-;poziţii C(: încnraj au 

'
ten din; d�:: raţion�:

�istc, ideile conform cărora lumea nu a fost org<. : J {zat{t ck r-c·i 
::-i nn depinde de ei, deci nici de prr. pu�ii lor lumeşti pe 1 '� ; , : . 
· .odai, aşa cum nn depinde pe plan cos1:1i c.  Astid, rcprczl' l l ·  
ti'i.rilc: fizicale despre 11 atmă, autoht ont: ş i  import��te, ca r< 
:;c: acumulează în chip latent, aveau să fie cu pasiona!� 
Lecesitatc chemate la viată teoretică si expresi<: . A fost tn: 
i mperativ zămislit în adîncul psihologiei proprii p[thui i  
sociale legate de progresul meşteşugurilor şi  al comerţului .  
Miletul a fost primul pe planul răscolirilor economice �i. 
sociale. Trebuia să fie şi primul unde acel imperativ s[t ii. 
fecundat conştiinţa filosoiidi în direcţia materialistă. 

1 H y l, r i  a s, l�r. 1 .  
" T  li e o g n i  s, Prima , ft·gie (fr. I l  şi 1 5) .  
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Vorbind •le religiozitatea aristocraţiei nn vrem să spunem 
că doar \'.'t ; >romova spiritul credi nţei . Constatind apariţia 
la adver:;arii ei a unei cugetări laicizante nu ne gîndim să 
negăm C:1. :·-:Jigia continuă sfl. rămînă un fenomen spiritual 
gent>ra1 . \'i:.tssa dcmos-ului, cu atît mai puţin ramu ra sa 
ţărăneasc::i., nu s-a desprins nicio da trl d(_· religie. Starea de 
spirit "orm.irionistă" schiţată mai sus a constat probabil -
ca stare .. -nh:ctivă - dintr-un amestec iudlcit de tendiute 
iconoclast • ·  şi bigote, pe un fond confuz de �temeritate �-;;i 
fridt, de: r �· voltă şi supunere în raport cu zeii. In cel mai bun 
caz, nu m�r.i mult decît un nel ămurit spirit antiteist arare
ori mfut •. a isit şi cel mai adesea înăbuşit. Formaţi într-un 
astfd eL mediu, filosofii materialisti au iesit doar ei din 
accastii sl.t f(· amhigui't .  "\ u fo5t �ing�uii in a '  căror conştiin
ţă s-a ptl':ttt împlini ncccsiratca scm nalatâ, dîndu-i-se expre
sie teord ică. Ei au extcriorizat tendinţe retinute si contra
carate cEa mentalitatea mulţimii ,  nt1cînd-o: ltipcrt

'
c!ic, pin�t 

la conscdnţele logic<: couse<.·\·(_·n�c cu sine, adică pin fl la 
materi ali .;;mul antiteist. 

Acest materialism Ilr>:::.::lasic e:;tL-, ,.;punem, antiteist . un 
atei st . Primii rnateriaEşti --- anteriori lui Protagoras ::;i. 
Den111crit - nu neagă :formal existenţa zeilor, nici măcar 
J I U  pron nnţă îndoieli explicitr.: prh·itoare la fiinţarea lor. 
L�i doar Stl!)rimă atribtt(iif<, lor prin aceea că, în fapt, sînt 
transfera t •-: în aria elementdor m ateriale, arătate ca "prin
cipii" .  CÎ til !lltl atitudinii faFt de zei nu transgresează dec i 
Ja ei cîm;x1! tezelor fizicale despre natură. Chestiunea rxis
tenţe1; zei lor avea caracter nu practic, ci speculativ şi avc.:a 
să .fi-: Ul'J.hătută într-o etapă istorică ulterioară. Or, potri\·it 
celor cons c.- u ma te de noi mai sus, ceea ce ordinea zilei im
pmiea c e r necesitate cugetătorului reformator era doar 
chestiunea jJractică a funcţiilor zeilor, nu mai mult. Impnl
snl politic prescrie religiozităţii dimensiunile ei : nici unul 
nici cea1 a1tă nn depă�esc condiţia practică a "suprimării" 
atribuţiilor divine. 

8. Semnificativ nu e numai faptul că filosofia în cauză 
a apărut tocmai în oraşul Milet şi tocmai la apogeul istoriei 
sale economice dinaintea invaziei sterilizante a medo-perşi
lor. Semnificativ, în sprij inul punctului de vedere exprimat 
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l ll � li s u s .  �: �i faptul că biografia primi lor Jilosofi îi desem
nează ca a t asat i uhlrilateral mediului demos-ului . 

'rh ales, pri{n�l iii osof de orientare fizicală, antilt:istă este 
în ac(�la�i timp, sub raport politic, un prodemocraF �i în 
ansa inh !u  un spi ri t animat de idei novatoare ct· rt'fledi"t 
intr-un .î d  sau altul mentalitatea celor din pătura socială 
i n ai ata:;;e.  Aidoma acestora, a fost un călător peste mări . 

I nh:resat ca �i ei în promovarea na\·igaţici , a putut fi 
cono;iderat autorul unei , ,Astrologii nautice " ,  probabil 
ln<t;mal de îndrumări astronomice pentrn piloţii de vase . 
Fa p·,· ul de a fi prevăzut o eclipsă solar�t se înscrie î n  acr�ea7i 
< > !'(line ele preocupări. Interesul său pentru ob;;crvarca 
natnrii şi a raporturilor reale ce o domină a j ucat �m rol 
<k seam{t îu a-i statornici celebritatea : povestea duprt care. 
toi cătî nd cn ochii spre cer, ar fi căzut într-un puţ, arat{L 
z'il îndelet11 icirile sale de " naturalist" erau atît de popnlan� 
î twît. intraseră în anecdotă. Spiritul , ,popular" îl anirn{l 
�: �dtfd .  amtm�: prin ai:)titudinile l ui comerciale, despre 
crcrc, mai în gl umă, mai în serios, de asemenea se dusese 
\'(·stea. Preocupările sale tehnice --- ar fi propus regelui 
�.ydici abaterea riului Halys - merg pe o linie analogă. 
1 n fine, consemnăm atitudinea sa politică : a mi litat pentru 
confederarca cetăţilor ioniene în lupta contra c nceritorilor 
pcrşi.  Era atitndinea unni iubitor al dcmos-ulni ; în adevăr, 
.,_·;ml r�:zultă dintr-o relatare a lui Herodot, care are in vedere 
în mod expres �i :Miletnl (dar atinge o perioadă ceYa mai 
nm1ă) , în Ionia alternatt\'a politică era : ori atitudine pro
(kmocratică, ori una de supunere faţă de pcrşi1 • 

În conştiinţa unei personalităţi care cutnula cunoştinţe de 
iizid �i cunoştinţe despre pntinţa unei viziuni fizicale 
asupra naturii, înţelegerea faţă de conflictul social-cultural 
la care asista, luciditatea inutilităţii explicaţiei teologice şi 

,. T 11. l' a  p a  d o  p o 1. cercetind cugetarea celor "şapte înţelepţi", 
creue a putea eticheta ideologia lor ca fiind în gener.1l democratică. (V. 
Inceputurile ideologiei democrate. antice, în " Revista de filosofi<! ' ,  nr. 10, 
1968, passim} . Cum am văzut, aprecierea se confirmi't •har 1:1 unii. iar 
nu la toţi, cum crede Tll. Papadopol. 

' H o:> r o d  o t IV, 1 37 ; \'. şi R. C o Il e  n, . l tltents, 1nre democratie, 
Pari�. Fayrml, i930, p. 69 -70. 
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a imiJC:rioasci cerinţe politice de a renunţa la L<l, simpa
tia pentru cei socialmente interesaţi în această n·u unţare, 
într-o asemenea conştiinţă, spunem, erau cotJceiitrate toate 
condiţiile spre a face ca apariţia material ismului. iilosofic, 
drept transformare a unei put i nţe în act, să con stituie o 
ncCt'si!ale. IJresiunca spiritual ă dicientă a unei atare nec L·.si
tăţi putea găsi un cîmp de acţiune doar în minţi alese. 
Constiint a filosofică este re\·endicată social, dar ; lrodt;s�i 
indi� idu;t i .  

. 

9. Dedublarea socială si ideatică de care vorbim e ;-,uL
ordonatft entiUtţii unitar� de polis. În secolul ce se aflrt 
în atenţ:ia noastră, Cetatea greadt este deja o consistentă 
rvalitate, ca monadft economico-socială, ca norm ă j nridico
politică de ordine civică, unitară şi coerentă, ca principi u 
ideologic component al mentalităţii membrilor d. Luptele 
politice, oricit de Yio1ente, îşi au raţiunea lor în cadrul 
coordonatelor menţionat e mai sus, nu în afara lor, cn atît 
mai _l.)nţin împotriva lor . Fenomenele de conştii nţă traduc 
în lim baj ul care le e propriu această stare de fapt. Cum sta
tut ul put-is-ei îşi so arbc auton·tatca din lrgi - încă nescri
se -- armate religios, nu poate Ii vorba, în pomenitde 
cotl l i ictc, de m·işcarc colecHvii antite]stă. Un partid politic 
nue să atace statutul religios, ca atare, al polis-ei ar fi la fd 
dt: p uţin posibil ca unul ce ar urmări nimicirea d fizică. 
În uumele unei anumite linii politice, pot să Sl: exprim(: 
manifest critici la adresa unui anumit mod de a angaja 
divinitatea tntelară, clar nu mai mult . J.lilitanţii carl: sut-�iu 
o politică democratică pot fi, unul sau altul, adepţ i ai ant i
tt·ismului , dar acesta nu poate fi aflat în proporţie de mas,·ii .  
Filosoful material ist poate fi şi om politic, dar construcţia 
sa filosofică rămîne într-o sferă de difuziune ideatică ce 
m1 e coextensivă cu aceea a politicii la care a aderat, 
de:;;i se poate observa că, în ultima instanţă, politica prefe
rată degaj f1 căile filosofiei sale şi , la rîndul ei, aceasta din 
urmă nu rămîne fără efecte politice. Repetăm : materialis
mul timpului ca meditaţie antiteistă, este, în raport cu sta
rea de spirit a colectivităţii politice democratic\:, subli
marea într-o formulă netă şi intenţionat conturată a ceea 
ce s-a putut afla dincolo, cel mult într-o modalit c.h· difuză, 
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semicon�t i.:ntă, <·ontradictoric. Ca atare , ca lJrodus al 
extremei consecinţe logice, el e suscepti bil să angajeze 
doar indi \·idualităţ i . nu colectivităţi. 

10. Cel ce investighează factorii motori ai apa riţiei filoso
fiei grecc�ti.. în Ionia secolului VI, va trebui să lllt negli
jeze facto rul tensiune. El transpare din incordarea fără 
prececlenl a năzuinţelor şi pasiunilor social- umane care 
au învollmrat atunci cetatea. O asemenea încordare exis
tenţială .1 supus şi mi.nţik la o concentrare ;.;imetridL. Or .  
ach tl dr: abstractizare filosofică este maximum d e  încor
dare logică de care c capabilă cugetarea. Reprezentarea 
mitică arc pentru individ caracter nativ. Aici accentul 
cade pe reflecţie colectivă pasivă. Este o iniţiativr\ ce tHlre 
adversar sau, dacă vrem , adversarul ei este rezistenţa 
brută a forţei fizice, naturale sau umane· . Filosofi a autentică, 
asemenea actului poetic sau invenţiei ştiinţifice, nu este 
nativă, ci dobîndită printr-un chi nuitor efort adi7• al minţii . 
Ba arată mai întotdeauna spre individ, spre e ul creator 
ce s-a ridicat deasupra colectivităţii sale cu un cap, uneori 
. .  cu capul care i-a fost tăiat", cum ar spune Stanisla w 
J erzy Lcc . Este întotdeauna în duel cu altul, chiar prieten , 
sau cu sine, este rezistenţă ofensivă , nu brută , ci patetică. 
În acest început de secol, cugetarea unui ionian fără liniţ;te . 
geometru şi filosof, a apărut ca tipică pentru spirit ul 
propriu întregii cugetări greceşti : acela , .al aspiraţiei către 
o cunoaştere prin certitudini", avînd, în acelaşi timp, 
.,conştiinţa faptului că pentru om cunoştinţa ştiinţific dove
dită nn este singura modalitate a c unoştinţei "1 .  Nu c 
singura,  căci mai există şi cea filosofică. 

Apariţia filosofiei gre ceşti reprezintă o im:ersare în sfera 
condiţiei spirituale . Străvechea înţelepciune, . , domestică" 
se legăna În îmbrăţişarea legendelor despre reaL Omul 
contemplă se nsul lumii dat în poezia homero-hesiodică, 
dar, întrucit acest sens e comunicat de mit şi se vrea 
epuizat în acesta, întrucît apare ca jucîndu-se pe o scenă 
ce depăşeşte pe om, acesta prea p uţin îl gîndeşte. Prin 

1 K a r  1 v o n F r i t  z, Gru-ndproblem� des Geschichlr dN antiken. IVis
senschaft, W. de Gruyter, Berlin - New York, 1 97 1 ,  p. 759. 
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nmtrast, iilosofia, indiferent de orient are - ca act prin 
care omul construieşte ceea ce miutt:a sa preti ude a fi 
de ordin ul sensulni lumii - e act de preluare, prin filosof, 
a misiunii generatoare de sens. Filosofia este saltul din 
domeniul sensului recepţionat în domeniul inn.>rs al sen
sului conferit. 

Filosofia în genere , cea materialistă îndeosebi, uimeşte 
dar şi nelinişteşte. Nu comite ea oare hybris, crima de nesoco
tire a prerogativelor divine, trufaşă aspiraţie a omului de 
a se înălţa peste condiţia sa, de a se inst itui mai puternic, 
mai. liber decît îi este ingă.duit ? Theognis, pentnt care 
"hybris e cel mai mare rău"1, denunţă . .  vauele speranţe"2 
ale celor ce cred "a şti" ceea ce e doar de competc-nţa zeilor. 
Cînd însă filosoful materialist, ca Anaximandros, tratează 
corpul universal ca pe un bulgărL· substanţial pe care cutează 
"rt-1 "spargă" în inele, comite cc:l mai temerar gest ele lty
hris. 

Materialiştii epocii, mai mnlt ckcit filosofii nematerialişti , 
scoteau tainele naturii de sub imperiul i usondabiki iscu
�inţe dh�ine şi le aduceau "în bătaia" dibăciei iscoditoare 
umane. Impotriva a ceea ce avea să creadă Platon şi dupr. 
d mulţi . pînă azi, filosofia materialistă a acestei epoci a 
tost un mare şi îndrăzneţ act de consacrarc practică a 
spiritului. E grăitor în acest sens faptul dt primul filosof 
a fost şi g'-'ometrn. Teorematica lui Thales, matematica 
in genere este orgoliul substanţei noeticc. Ea presupune 
"o purifica re interioară a spiritului care, în u rma deşteptării 
sale, se leapădă de elemente străine (de servituţi mitice 
- N.N.) . . . păstrînd numai ce îi este propri u"3• 

Ruptura de tradiţie , considerarea corpurilor perceptibile 
drept cu totul altceva decît ce păreau a fi, preluarea poverii 
unei imense responsabilităţi mentale, iată ce pretindeau 
primii materialişti greci să între prindă concetăţenii lor. 
Pt'ntru atunci, cutezanţa de a se cere aşa ceva, de a se 

1 T h e o g n i  s, Prima elegie, Pr. 3. 
2 Ibidem, Pc. 2. 
3 ,.A chile " - Parado:ult. rlmte in , fenome·nologia spiritului, Bucureşti. 

Hd. Ştiinţific!, 1969, p. 246. 
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pune în circulaţie o schemă făuridi de om, pot fi calificate 
drept miraculoase. 

1 1 . Tabloul schiţat mai sus, în care se relid \.:<�L;l atît de 
viguros apariţia lui Thales din l\tlilet, cupri ude însă, i t :  
linii mari, elemente care conduc spre înţelegerea unor ew·
uimt:Hte de dincolo de persoana lui, în timp �i ::'J:<:ţin. Este· 
,·orb�� de înt reaga etapă precl asică a filosofi L-i greceşt i ,  
de la rnilesieni la Empcdocles :;;i A naxagoras. (,rl ,:ia Mare, 
Elea, Efesul, Colofonul , Agrigentul ,  mai apoi _-\. ':< aa -- cl:
tăţi unde filosofii ttapei vechi au fost primii - :• :t tr.:.:c ul 
prin coordonate istorice analoge. ln cadrul acb"(<j;· coordo
nate, devin inteligioile , ·ariatele atitudini, ctl ! l :  , , ,  r n·acţia 
filosofi ca-religioasă a lui Pythagoras, fizic; . ; ; ,;n ul lui 
Heraclit, sau încli narea unui Anaxagoras coll\;r_, : -. .  > '· n t .:::r1 trl 
fiz ical şi noetic. 



nr 
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Cd mai iute e spiritul . căci t�karg7l pretntincleni 
Ct•n mai tnre e necesitate,l, dtci domneşte peste toa
te. Cel mai înţelept e timpul. did descoperă toate. 

Thale> din Milet (D. L. I ,  35 . 

1 .  THA LES DL.V Jl!LET (at•rox .  rj-4:0 -- 550 L·.11 . )  
aparţine, sub raport spiritual, dup[l c um s-a arătat, acc:lei 
-;;oci.::tăţi d�namic<::, depozitară rle energii proaspete, ce se 
dezvoltă în acest veac în cetăţile portuare ale Ioniei. Ar fi 
Iost primttl căruia i s-a dat n umele d'� fuţelept. Despre 
preocupări le sale am vorbit mai sus. Sub raport biografic, 
cel mai s·�mnificativ e fapta! cii a călătorit vreme îndelun
gatTt în Orient, că o mare parte din răstimpul absenţei 
�ale din G-recia 1-a petrecut în Egipt. Cercetările mai noi 
'.Lrată cu maximă probabilitate că Thales a pntnt. prevedea 
o eclipsă to tală de soare (probabil cea din 28 mai 585) , 
(:omentînd tabelele astronomice bahilonir.::ncl . 

2. Pătrnus de spiritul năz uinţelor anticonservatoare ale 
de:nws-ului, Thales s-a orientat către gîndnt potrivit căruia 
ieşirea din modul de viaţă tradiţional se leagă de părăsirea 
vechii vizi nni asupra cerului şi. zeilor. Se va fi gîndit că 
ruptura de vechiul mit o poate săvîrşi cel mai hi11e chipul 
unui unlve:rs în care forţa germinativă şi constitutiYă de 
l ucruri sl nu aparţină zeilor, ci chiar lucrurilor arătate de 
legende ca fiind făurite de zei. Toate ar avea o origină 
corporală comună şi totodată o substanţă actuală comună, 
tot de ordinul perceptibilităţii, o substanţă care s-ar păstra 
me.reu aceeaşi de-a lungul tuturor schimbărilor şi a cărei 

1 L e  n i  s B 1 a n  c h e, L'rfdipse de Tt.,lles et ses problemes. in ., Revue 
philos. de la Prance et de l'.!trauger". ur. :!. 1968, pa..isÎlu. 
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!-'chema Cnin,rsului la Thalcs 
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forţă prodncti v ă  s-ar împlini în virtutea propriei llL:Ct:;;iFtţi . 
. ·\ceasta ar fi apa, "clement şi principiu al lucnnilor" . 

Nn sînt încă formulate conceptele de materie sau matc�ria
litate. :iVIilcsianul are în vedere unitatea lumii, o nui tat , 
legată de un ansamblu dat de însuşiri perceptibile. Cou
ceptele de mai sus apar cercetătorului modern une st LHlia
ză pe Thales, în formă practicâ, în enunţul său de ap8. uni
versală, dar nu în formă teoretică. Nu avem ddiniţia lor. 

Principiul apei este chemat să dea un fundament teoretic , 
fizica! raportului dintre diversitatea şi unitatea Univer
sului , într-o modalitate ce are un antecedent mi1 :c .  contra
punîndu-se.; în acelaşi timp acestuia, în prim ul rînd priH 
opoziţia dintre fizic şi miti c .  Pe de altă parte.  gîndirea 
mitologică recunoaste în lume diversitatea si armonia 
dar fără nici o pre�cupare privitoare la relaţia ' dintr.:: de.  
Tocmai de aceea, ele sînt închipuite în mod capricios , 
cînd ca fiinţînd laolaltă, cînd ca succedînd u na alteia. 
lipsite în fond şi una şi cealaltă de orice stringenţă. Fiind 
imaginate ambele ca efecte ale unor voinţe divine superioare 
lor, se presupune că zeii pot oricînd interveni spre a modi
fica starea existentă a lucrurilor . Există ordinea mi:;;cilri i 
soarel ui , dar Hera o poate modifica după dorinţiil,  Atena 

1 llituia, X VI I I ,  230 -- :!33. 
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-de asemen�a1, Zeus cu atît mai mult2. Există o anumită 
ordine a corpurilor cereşti, pe care Zeus o poate interverti3• 
Conceptul thalesian de " apă", prin contrast cu toate aces
tea, reprez:intă afirmarea relaţiei necesare dintre ordinea 
unitară a l umii şi diversitatea acesteia, în sensul că ambele 
sînt luate ca atribute ale s ubstanţei unice. 

La filosoful din Milet, substanţa universală "persistă 
in ciuda schimbărilor suferite", după cum relateazrt Aristotel 
(Thales, fr. A 1 2) .  

E aşadar implicit recunoscut ă legătura dialectică dintre 
unitatea materială a lumii şi diversitatea ei calitativă. 
Diversitatea apare ca multiplicitatc în unitate. Este o 
c.kscoperire filosofică fundamentală, chiar dac ă deocam
dată lipsit�t de o explicitare definitorie. Unitatea implică 
legătura între ceva şi altceva, adid't multiplul. Atîta vreme 
cît unitatea şi diversitatea sînt date: ca atare, în mod dis
juns, temeiul lor rămîne în afara substanţei unitare, ceea 
ce implică un factor volitiv extramaterial, în speţă mitic. 
Thales a prezumat caracterul material al unităţii şi a 
presupus legătura dintre unitate �i multiplicitate ca ncce
-� ară, neputînd fi călcată. Nici una din cele dou ă  laturi ale 
-contradicţiei şi nici identitatea dintre ele m1 sînt încă la 
Thales concret întemeiate. 

În acest punct, o remarcă a elinistei Clemence Ramnoux. 
În concepţia lui Thales, caracterul monist al principiului 
are destinatia nn de a reuni forte sau corp uri ireconcilia
bile, ci de � aduce laolaltă ceea �e e dispersat4• Spre dc.'Ose
bire de autoarea franceză credem că această teză nu e 
<.�omună tuturor ionienilor. Imediat după Thales, continua
torul său Anaximandros va introduce tema unităţii celor 
opuse. Thales ne apare mai arhaic decît succesorul său, 
mai aproape decît acesta de reprezentarea mitică, populară 
a Universului : un Univers fără tensiuni lăuntrice. 

1 Odiseea . XXIII, 305 - 309. 
• lliada, II . .t05. 
3 lliada, VIII, 1 9 - 27. 

4 C 1 e m e n e  c R a m  n o u  x, J., diudoi'f>cmcnl cwti-logiqtt� rles ;'wlcs 
,'!Yecqu<S, ln .. L::t dialectiqnc:. Actes du xrve cong�es <le� snt'iet.:� de 
philn5. de la n�ue fran<;ai:-:c", P. V. �.. Paris. 1 9119, p . .t�. 
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3. I ntim legată de probl ema de m ai su� ( ·�t e· ace · , · ; •  
a raportul ui materie-s)lirit . O enunţare a v r c mwi r:q1o 1·:. 
înt re ele nu ne-a dat filosoful miksian �i nki nn parc: :,; :  
f i  văzut a i c i  O ] ' robJ em [l cont urat ă ca atare . J.� i a V O JI J i t  
într-un fel d i n  care r;are să rezulte că socotc ;; �i l u L·r u r i k  
nc·însuflc:ţit e  ca avîud " su flet", dînd c a  cxt·mr>lu magnd ! l l  
�i chihlim barul . l)ut U"ta d e  atracţie a acestora < 1  r fi vi'tdit  
însufletirea materiei . A ceastă insufletire ar fi  n t răsi"t1. 1 J L-, 
generaÎ ft a m ateri�·i . Dar tocmai prin a'ceasta apare, credl'll l ,  
d eosebirea di ntre Thaks �i repre-zentarea mit ologi d ,  pot ri
vit dt reia sufl etul ar :fi ce\·n de si ne-stătător. C( ·rcd arca 
lui Envin Rohde spri j i ni'L a cest mod de a ·n·dca 1 •  fi;ra 
yorba, într-o ip ost az ă a reflc·c-ţiei mitice, de :on� ktclc n :or 
morţi , desr)rc care popor<.Il îşi  închipuia că răH:u sc în j n ru t  
mormi ntelor si care uneori se t ransform ă în demoni , în 
şerpi et c .  l)er�onificat,  sufletnl devenea mica Lt·iţ ă  Psy ht:, 
,·i zată de ştrengăriik lui Eros. in fine ca suile t al l u m i i ,  
nci ndividual i zat, apare c n  semnificati a de functie vi t a l�'
a '()ni versului, asim ilat ă naturii divine a acc�t �1 ia �i ca 
atare sup ra-adăugat ă corpurilm- materiale. Eliminînd deci 
i deea autonomi ei sufkt nlni ,  fi losofu l care în an ,c,stă epoc::: 
c departe de a se gi n oi că uni tatea material :1 .� 1 um ii n u  
exclude însu:;;irea spiritului  d e  a fi deosebit di n punct de 
vedere calitativ, aj unge l a  a nu distinge în fapt . , sufletul" 
(spiritul) de materie ; u n-i mai răm ine, odată ce c. prezumat 
caracterul primordi al al celor fi zi ce, decît s:c presupun[, 
" sufletul " ca însusire gl'nerală a fizicalului. Ace;,ta e hylo
zoismul lui Thales : hyl;zoism care aşadar ne apah� ca form i"l 
I)fimitivă inevitabil ă  a m ateriali smului în proLkma matc · 
rie-spirit .  Observaţia lui Bnrnet în conformitate cu can: 
"distinctia dintre materi e si SlJirit nu fusese încă simtită"J 
de către

' 
Thal es c întc·meiat.ii doa r cu preci zarea c;, distincţi a  

e absentă în condiţia în care fusese eliminată <.\ccepţinw�
_
a 

mitică a sufletului şi a rămas in faţa filosofului  spiritu
_
ah

tatca ca viaţ.ă sau ca gîndire săl ăşluind în trul > liJi w atenalc 

1 E r w i 11 R o  h d e, Ps vâ"'· ed.  fra>h't ;că, Paris, l'ayc;t . l �!28, passil lL 
' J. n u  r 1 1  e t, L'I.IUI'c>i'l'- ,j,; , , ,  p!iilos(Ilt,c grecque, ed.  I T ; .J:n'ZU,  Pari� . 

I'nyot,  1 9 1 9. p. ! l i .  
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-�j numai <tcolo. E vorba cleei de materie, care nu c văzută 
.ca distingi ndu-se de altce \·a decît de ea însăşi, iar nu de o 
" nnitate tl<:mij locită a materiei �i vie:ţii" , cum cred Uber
weg-Heinze1 ,  enunţare în care makria şi viaţa apar pc: p icior 
cl P egalit ate şi care atribuie vechiului filosof o capacitate 
analitică pe care n-a av ut-o . Cît pri\·cşte nemurirea sufle
t nlui de <.::ar.:: pare srt ii vorbit Thales ca apare o afirmaţie 
1 irească : dacă materia c nemuritoan· iar sufletul e o pro
lJrietate i ne-rentă materiei , atunci fi reşte c şi el nemuritor. 

4. Dar as,:rţi uuca l u i  '!'hales duprt care totul ar fi pli n 
ele zei ? L'nii  autor i ,  ca Hnrnet, lltt - i  acordă nici o i mpor

tanţă, consi derînd-o ca o simplă maxi m rt.  Dealtfel, după 
,\ristotcl,  afirmaţia ar fi  ;wut sensul ele a proclama exis
tenţa unin:orsală a suflct Ltlui.  Potrivit părerii l ui G .  Co
-gniot, en unţul n-ar face decît "să t raducă punctu l de vedere 
d u p ă  care materia este ! lrin ca î nsăşi animată"2• Autorul 
francez dCt în fond o versi une " ncaristotelizantă" a enuntu
l ui lui A ristotel.  Principalul e însă alt ul : în concepţi a 'lui 
Thales zei i nu au o putere cît de cît relevabilă în viaţa omu
lui .  Sînt p<)atc închipuiţi de dttrc fi losof ca nu fel d e  
fantomc, ca pabi le s ă  j oace omul ui anumite renghi uri, 
dar negli j a bile : poate o reluare )Joetică a ternaticii religioa
se populare .  Reţinem ur mătoarea observaţie a lui Hegel : 
" problema dacă Thales a crezut i u  Dumnezeu nu ne pri

veşte. Aici (adidt în defini rea poziţiei filosofi ce a lui Tha

.les - K. B . )  nn e vorba de presupuneri , credinţă, religie:  
populară, ci exclusiv de determ inarea filosofică a exis
tentului absolut. Şi dacă Thales ar fi vorbit despre Dumne
zeu . . .  ar fi un cuvînt gol . lipsit de conceptul său"3• Dacă 
tinem seamă de cele relevate mai sus, dacă amintim că în 
�tructura Universului, aşa c um o vedea Thales, zeilor nn 
li se rezervă nici un loc, trebuie să respingem şi acea inter
pretare potrivit căreia 'l'hales ar fi fost panteist . Este un 

1 U b e r w .:  t; - H e i  n z e, Geschichtt dcr  T'!!i!oso/'hie, Yol .  I .  p. 47 .  
• G e " r  g e � C o g n i  o t,  Le matirialis111e ;:r<1w-roma.iu,  Paris, f.:di

tions Sociales. 1 964, p. 2 1 .  
" G. >V .  H e g e 1, Vorlcslt n.gen ·ii/u•r dic Geschichte dcr Phi!osophie, 

Werke, vo�.  XIII, ]J erlin, Dnnkcr um\ Humbloi, 1 840, p. 202.  
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anacroni sm modernizant ce atribuie capacităţii teoretice 
a acestor secoic valori pe care, neîndoielnic, nu k-a 
a\-ut_ 

Oricum am iutnpreta enunţul lui Thales refc·ritor la zc·i , 
socotim ho t ărîtcarc o împrejurare care a scăpat cercetători
lor. I>retntindl'ni , afirm ă filosoful, lumea e apă, aşadar 
spaţiul cosmic posedă omogenitatea apei . De-a l ungul vre
murilor au loc, constant, transformările tuturor celor dife
rite, d1:n �i în apă. Ritmul schimbărilor, intotdeauna 
identic cu sinl', arc drept corolar teoretic omogenitatea 
timpului. Dintr-o asement'a viziune au dispărut "zonele" 
mitic-diferenţiate şi , udată cu ele,  cvalifierea homeridt a 
spaţiului ; a ti mp ului,  aşij derca. E unul din act de teore 
tice, demitizante, de seamă ale noului fizicalism. În nici 
un caz, aşadar, enunţul , ,t otul e plin de zei" nu putea avea 
o funcţie teoreti că mai însemnată decît sentenţ"a "totnl e 
plin de ap ă".  Ba chiar dimpotrivă, dacă ţim·m seamă de 
faptul că apa e l'ntitatea înglobant ă. În cea mai teologi
zantă dintre interpretări, zeii nu pot fi htaţi mai mult dedt 
ca nişte obiecte acvatice, ca toate celelalte, secunde în 
raport cu apa primordială dar, spre deosebire de de, nepru
ducătoare dc efecte .  Am numit antiteism acea primă fază a 
ireligiozităţii iu ':echca Grecie, constînd în faptnl că zeii , 
chiar dacă nu sînt încă negaţi, sînt subordonaţi , ,elemeute
lor" si dcspuiati dt functiuni. 

5. In gîndire� lui ThaÎes, afirmarea materi alităţii lnwii 
se leagă şi de nitzuinţa filosofului de a afl a unele din 
constantele matematice, în speţă geometrice, care guver
nează relaţiile dintre obiecte. E5te recunoaşterea existenţei 
unor relaţii m ăsurabile laice iar nu tainice între lucruri ; 
relaţii cognoscibile, avînd caracter de generalitate şi fiind 
susceptibile de a fi expri mate în anumite formule  (teoreme) . 
Pe aceast ă cale începe să fie făurit un nou instrument cpi.-, · 
temologic , încă foarte slab, de l uare în stăpînire de ,�rtt rl: 
om a unor I enomene care păruseră a fi anteri0r posesie a 
zeilor. Ideea de demonstraţie matematică în c8.re intră �i 
cerinţa rigorii logice şi aceea a preciziei exprimării, era 111 1  
su cces al  ştiinţei incipiente. Or, spune E. Stamatis, "genia
lul dcscopEcritor al principiului care cere ca doYada matema-
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tică să aibă caracter de necesitate a fost Thales din Milet"1 .  
I,a instrumentul teoretic 1-a adăugat pe cel de "l aborator" : 
a studiat cerul pe o sferă masivă pe care erau înscrise cor-· 
puri astrale2. 

6. Remarcăm şi nn element dialectic în concept ul thalc
sian de apă. "Sufletul" este pentru Thales în primul rînd 
miscare, iar afirmarea caracterului universal al sufletului 
îns'eamnă probabil, în primul rînd, afirmarea caracterului 
universal al mişcării . Indicînd apa drept substanţă funda
mentală actuală a lucrurilor, milesianul a căutat să exprimv 
astfel nu numai ceea ce numim noi materialitate a lumi i 
dar şi accentuata mobilitate a acesteia, fluenţa cu care se 
pretează materia la adoptarea de variate forme. 

7. În istoria categoriei de materie, momentul Thaks 
lll: apare caracterizat prin faptul că pentru prima dată, 
în Grecia, formarea şi funcţionarea lumii este explicată, 
în opoziţie ctt reprezentările mitologice, printr-o substanţă 
materială. Dar, observăm, nu avem încă noţiunea materiei 
('a abstracNc. Nu avem încă nici o definitie. Filosoful în
treprinde 

'
un anumit proces logic de sinteză a unor note 

esenţiale ce exprimă însuşiri ale lucrurilor - perceptibili
tatea, trnnsformabilitatea asimilată ideii de fluiditate --- , 
dar şi n<:csenţiale, ca prezenţa în ele a umidităţii. Unele 
note au caracter abstract, ca cele de increabilitatc sau de 
etl'l·nitah·, dar ele apar ca un dat şi atît. Procesul de genera-
lizare nu merge mai departe, nu duce la conceptul abstract , 
ci la un fd de sunn ancorat mecanic într-un anumit cou
cret , în speţ{l în acela ce-i pare cel mai potrivit pc·ntru o 
ast·menea operaţie : apa. Dar prin faptul că apa c prezu
maFt a fi esenţa şi a acelor lucruri care nu apar simţurilor 
noastre ca ncvatice - de pil dă piatra - avem a face cu o 
cugetare de tip nou, o cugetare despre impHcept ibil, des
pre ceea ce e doar inteligibil. Prin faptul că un concret 
sensibil - apa -- a căpătat o funcţie inteligibilă, funcţie 
de unin·rsal al tuturor lucrurilor, în contrast cu imaginea 

1 E v a n g e l o s  S t a m a t i s, uber Tlzales von Alilct, in . . Das .'\ :
tertum", ur. 2, 1960, p. 102. 

• G. A u j a c, La spJufropie, o u  la mlca niqut au .<rr1'irr· tit la dico u
vntr tlu 1nond(', în . .  Rev. d'histoire des sden.:�s",  X X I I T . :!, 1 97(1, p. 9�-
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lor sensibilă, avem de a face cu un act filosofic. Este teorie, 
chiar dacă nu are încă formă teoretică. 

Principalul aport filosofic al gînditorului constă în faptul 
ert, spre deosebire de perioada mitică anterioară, cînd se 
pnuea doar înt:ebarea asupra provcnicnţei lumii ,  el caută 
să explice şi în ce constă substanţa actualii esenţială care îi 
asi�;ură tmitatea. Dar acest raport, ca de la materie prim[t 
la obiecte fabricate, indică deocamdată un fel de spi rit 
meşteşugăresc in operaţia filosofică întreprinsă. Gînditorul 
se îndn·arltă spre universal pe calea care e mai degrabă 
ac<:'ea ce werge de l a  parte la tot. Pri nci pi ul si"nt, apa , e 
înd1 tributar poziţiei întregului faţă de jJartc. De aceea apa 
este la el clement, stoiheion-a•o�x.:::�ov, termen care în aceas
ti"L perioadă, pe lîngă "literă", poate să indice şi "un obiect 
1ntre altele, dispuse într-o serie". �.o�zo; înseamn[t un rînd 
dv m atcriak, ck lucruri, de numcre1. A şadar, lingvistic, 
(.: i n dicat rapmtul dintre parte şi tot, raport care printr-un 
geri de translaţie logică încărcată de echivoc m· este dat 
dn ·nt ranort între individual si universal. 
. ·hHtle� a fost pri mul cugetdtor în sfera tcorid filosofice·. 
l>ar theoria ·-- Il·o:c.)p[�. a avut la început înţelesul de misiu
ne a unei cetăţi în afara ei, apoi privire a omulm: în afara 
lui, "dUători c" rnentală. Are valoare simholidi faptul că 
prima thron:a, ca expediţie mentală a unui cugetător în 
.afara empiriei sale, în sfera abstracţii lor, coincide cu prima 
tlzcoria ca ieşire a călătorilor ionieni din l umea încremenită 
a vieţii sociale ancestrale populată de daimoni2• 

8. AXAXIM.Al\'DROS (aprox. 610 -546 î .e .n.)  aparţine 
şi el stratului popular de tehnicieni, neguţători �i naviga
tori milesieni . 

() acţiune de colonizare în Yremca l ui era lcgatft de preocu
pfu·i comerciale. Or, după o relatare a lui Aelianus, (J s-a 
aflat în fruntea grupului de milesi eni care a întemeiat 
/..:olonia Apollonia pe ţărmul trac al ::\lării Negre. Tehnica 

1 \". J. _\. 1 b e r t R i y a u  <1, ],e probleme du dcvenir rl i11 noli•m 
.-,, le: matiere dans /.a philosophie grecque depuis les oriţ;illrs j1tsq11 ' (< Thdu

.' - >"slc. l'aris. Alcan, 1 90G, p. 2!)0, n. G-!2. 
" \"<1. 1 ;_ R <' rl l o w, Tlwaria, llcrl in, ncnts\"h. \'"rl:tg d. \\' issr:nsch . . 

} 'H-)d, p. �� ·- 2-4 .  
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vremii era mult solicitată de trebuinţele călătorilor in gem:
ral, ale na vigatorilor în special . Aceştia aveau nc:nYic de 
instrumeute de orientare în timp şi spaţi u. Ana:xim audro�·. 
e desemuat de tradiţie ca făuritor al unor asemenea i nstn,
ment e : un gnomon*, o sferă "cerească", apoi o hart ;'t, 
prima _în istoria Greciei . 

�). Apciron (0:7rctpov), principiul filosofic prim conceput 
dl· Auaximandros reprezintă, în raport cu uoţiunea thak
siană de apă, un anumit -progres, credem, în istori a viziunii 
"fi zicale" asupra 1 umii, viziuue care genera treptat ca tl 
goria filosofică de materie. I s-au atribuit variate acct:p
ţiuni : infinitate a materiei în timp, infinitate a materiei 
în spaţiu, materie infinitft ,  materie indetenuinată calitat iv. 
Controversa dacă semnifică 1'njinit ori htdcicrminaf a înu.·
put încă în antichitate. Dubaterile desfăşurate conduc ln 
zilde noa!:>trc spre un sens foarte apropiat de cele date 
de doxografii Simplicius şi Alexandros din Aphrodisias : 
o materie omogenă, avînd o anumită determinaţie, pentru 
noi  gren descifrabiJă, dar oricum deosebită d e  cele patru ell:
mc: nte -· pămîntul, aerul, apa, focul - şi numai în acest 
sens nedeterminată, sau mai bine zis nedefinită în raport 
cn ele . .Poate ceva intermt'diar întrl� ele, înrudit ă  cu Haosul 
hesiodic , după cum crede Abel Rey1. Evidenţiem patru 
note distinctive : apeirou ca materie primordial ă necreat [t 
şi nepieritoare şi "nimic altceva decît materie (hyle) ", 
după cum spune Aetios (fr. A 14) ; apeiron ca an umită 
materie concreM ,· ca ceva deosebit de ori care din subst anţr�le 
materiale din natură ; ca generator al snbstanţelor natura l...· 
menţionate : apa, aerul, pămîntul, focul . Din i1ptiron deriv:\ 
Universul actual, ca şi alte universuri care I-au precedat 
în timp sau care Yor urma după el . 

Ca şi Thales, continuatorul său a socotit că l Xpli 6t ll t l i 
tatea "fizicală" a lucrurilor în multi plicitatea lor ,  pre:;n
pu nînd o substanţă comună concretă. Vin punctul de ,-edt'rl · 

'" Alcătuit diutr-o vergea vertical ă înfiptă în centrul unti p]c,ci ,·irnr· 
Iare. gnomonul a înct:put priu a 5luji la determinarea subdivizirati l, r 
zilt:i.  

1 A b e 1 R e "· La _ino1tss� d,, la scin1cc gH tql �<'. l'arb. :\ \J ,)n )!kh•·: 
1 H:l:l, p. !iO sq . . 
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al caracterului concret al noţi unii de materie ne aflăm 
aşadar pe acelaşi plan explicativ ca şi la 'l'hales. Sîntem 
încă în cadrul logic în care raportul dintre m aterie şi lucru
x·ile materiale e considerat ca raport de la întreg la parte. 
În acest sens, confirmarea de ordin filologic pe care ne-o 
sugerează Rivaud e izbitoare. Se ştie, ne-a spus-o Teofrast , 
că Anaximandros a folosit, primul, termenul de ocpx�-arhe
(principiu) , apeiron fiind principiul tuturor l ucrurilor. 
Or, arat�t autorul francez, arhe înseamnă în perioada veche 
primul termen al unei grupări ; e începutul , cel ce stă în 
frnntct. Ca şi în cazul lui stoiheion, conceptul se referă la 
o colecţie, arhc fiind ceea ce prezidează totalitatea, comau
dînd componentele acesteia. 

Concretul lui Anaximandros nu mai e însă concretul lui 
Thales. Yedem chestiunea astfel : problema c:ra să se ex
plice cum se diversifică materia unitară, păstrîndu-şi 
unitatea. Ea trebuia luată astfel încît să poată fi închipuită 

z· a posedînd două serii de însuşiri : unele care să aparţină 
substanţei prime generale, originare, altele proprii formei 
concrete date. Era nşor să susţii că apa provine din foc , 
arătînd că o ardere generează aburi, deci umezeală. Dar 
dacă aveai în vedere o cîtime de apă dintr-un oarecare vas 
situaţia se complica, deoarece ea nn înfăţişa trăsături 
proprii, deosebite de acelea ale pres upusulni tot originar. 
Ea era şi rămînea ceva determinat din care era greu de pre
supus că se desprinde altceva, de asemenea determinat. 
Pentru ca diverse substanţe fizicale determinate să derive 
din ceva comun, trebuia ca această substanţă connmă să 
fie deosebită de substanţele deri vate. Trecerea unui deter
minat spre alt determinat ntt poate s�"'t aibă loc decît prin 
atingerea nnui p unct în cart: substanţa să fi încetat a mai 
avea prima determinare fără s-o fi dobîndit încă pe a doua, 
aşadar a unui punct de indeterrninare. Trecerea de la o 
determinare la alta include aşadar indeterminarea, alteri
tatea, contradicţia. Considerînd diversitatea lumii şi trece
rea diferitelor determinate unele în altele, acceptînd că in 
toate aceste treceri apare momentul iudetermi natului, n.:-

' .-\ . R i ,. ;1  u <1 , nf'. rit. , p. 9G. 
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�ultă că cec:a ce este comun tuturor trecerilor este prezenţa 
in ele a conditiei de indeterminat. Acesta devine astfel 
principiu, ptmct nodal eseuţial al tuturor trecerilor spre cali
tăţi determinate şi, prin extensiune, al înseşi determinaţiilor 
diverse ale lucmrilor. Dat fiind că apeiron e o substanţă 
ce nu are nici una din determinaţiile fizicale curente, distanţa 
ce-l separă de orice calitate e mai mică decît aceea ce separă 
o calitate de alta, ca spre pildă, apa universală thalesiană 
şi calitatea lucrului nonacvatic ce ar "descinde" din apă. 
Este principiu nu numai al unităţii materiale şi diversităţii 
lumii, dar :;ti al trecerii de la unitate spre diversitate, momen
tul dialectic al acestei treceri. O observaţie a lui Ch. Wer
ner, reluind dealtfel părerea exprimată în acelaşi sens de 
gnrnet, întăreşte interpretarea noastră. E vorba de celebra 
frază în car� Anaximandros vorbeşte de raportul dintre 
upeiron �i lucruri, ca avînd caracterul ispăşirii unei nedrep
liiţi (fr. B 1 ) .  Dacă s-ar admite ca element primordial apa, 
care e umednl şi recele, deci numai o latură a contrariilor, 
a�a cum ie vedea Anaximandros şi după el toţi urmaşii 
:-.iii greci !umed- uscat, rece -cald) ar însemna, spune 
\Vemer, c:< nedreptatea ar fi tri umfat . . ,Trebuia deci ca 
substanţa :<t fie nu uun! dia termenii contrarii , ci ceva 
mai adînc din care se nasc cont rariile şi în care ele se re
sorb"1. Din constatarea amorului citat rezultă că prin 
indetermi nat - cl-peiron - se: restabilea echilibrul între 
contrarii .  Autorul eJveţian obsen<\. deci în formula lui 
Anaximanclros o îndreptare a tezei lui Thales, în sensul 
i ncluderii în noţiune a contradicţiei . Dar, după cum am 
arătat, aceasta arc loc î ntr-nu sens mai complex decit cel 
v ăzut d(; \V c:rner, dînd 1ipâron-ului un conţinut dialectic 
1nai bogat . 

Filosoful un acceptă ca noţiunea de "materie" să coincidă 
cu noţiunea vreuneia din substanţele fizicale comune : 
principiul itfwiron indică efortul său de a se ·îndepărta de 
concret, prim pas spre noţium:a abstractă de materie, dar 
nu mai mult, căci apeiron ca şi apa lui Thales, nu abando
nează îtteâ. ft'renul concrdultei . Părerea contrară, susţinută 

1 C h. \li c r n e r, La phiioso11Jhit p·.-cqu<. Payot, Paris, 1 938, p. �3. 
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de unii, nu găseşte sprijin în texte. Dealtfel , observă C.J _ 
Classen, e greu de atribuit un asemenea gen de abstracţie 
unui gînditor atît de timpuriu1. 

10. Locul lui Anaximandros în istoria cat egoriei de 
m aterialitate e determinat nu numai de gradul de maturi
tate logică al ideii sale de . ,materie", ci şi de sfera ei de 
aplicaţie. Ca şi la Thales, această sferă cuprinde şi feno
menele cereşti ; dar, depăşind pe Thales, ea este extin�ă 
şi la domeniul faptelor biologice. Animalele, afirmă Anaxi
mandros, ar proveni din umezeala încălzită de soare, iar 
omul, născut şi el într-un mediu acvatic, s-ar ii maturizat. 
- ca specie - în interiorul unei varietăţi de p(şti . Aceast8 
formulă, cu toată lipsa ei de valabilitate biogt-netică, ne 
înfăţişează totuşi embrionul unei teorii biologi ce . .fizicale" 
cu sens filosofic materialist şi naiv-evoluţioni st . Ea eli
mină din domeniul biologic intervenţia supranaturalului . 
Prin lărgirea sferei de aplicaţie a cauzalităţii de (;rdin fizic::tl , 
teoria lui Anaximandros accentuiază şi mai � n1t carac
terul decorativ al prezenţei zeilor, despre car<= se parc că 
filosoful nostru a vorbit, ca şi Thales dealtfel , da:- într-u n 
sens probabil mai mult simbolic. 

1 1 .  Anaximandros a explicitat reflexia asupra dinami ci
tăţii, proclamînd . ,principiul mişcării" ca princiriu genera
tor, cn caracter etern. Istoria propriu-zisă a conceptubi 
de miscare începe, asadar, odată cu cel de-al Joika filosof 
milesi�n. Deocamdat'ă nu avem nici o definitie ;:. miscării ,  
n u  avem nici o enunţare cu privire la cauz� ei  gen'eraUl .  
Mişcarea e arătată ca fiind intrinsecă lu.i (/pt'iron, e deci 
înţeleasă ca automişcarc a substanţei fizicale. :11arcînd o 
nouă notă dialectică. 

12. Naşterea şi dispariţia l ucrurilor sînt arătate a sf 
desfăşura .,potrivit cu necesitatea" (fr. B 1) . Chiar da6 
nu ne pare posibil să interpretăm această expresie in sensul 
conceptului de lege necesară, cum procedează A. Rey�, 
care aici anticipează, ne aflăm tot uşi pe cît se rare în faţa 
ideii primare, elementare, primitive de ordi1î f Hccesm·ă 

1 C. ]. C 1 a s  s e  n. A IHI.rimanda. în .. Ih·rmes", ""ic·>.hc<1en. Baml 
::10. 2. 1962. p. 1 62. 

2 A. R e  y. op. cit . • p. 83. 
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a naturii. Cugetare liminară în care se mai păstrează ceva 
din sensul afilosofic, mitologic al lui an(mke (ca fatalitate), 
dar în care se arată şi filosoficul : e prima pilpîire, vag 
conturată, a conceptului materialist de necesitate, ca 
legitate, în faza timpurie a implicaţiei. Poate mai apropiat 
de acest spirit al interpretării este Nestle, care vede în textul 
fragmentului El afirmată ideea unei justiţii supreme ce 
asigură ca, în disputa pentru existenţă a lucrurilor de-a 
l ungul timpului suveran, ele să-şi cedeze unele altora locul 
şi să dispară după ce au aj uns să fiinţeze1. Amestec deci de 
necesitate a transformării, prin conservare a substanţei, 
şi de spirit mitologic (al "dreptei împliniri") .  

S ă  asociem însă acest vag concept filosofic al necesităţii 
de preocuparea constantă a urmaşului lui Thales, în virtu
tea căreia este schiţată o vastă geometrie cosmică, sferică, 
susţinută d� un sistem complex de inele, în interiorul căruia 
anumite raporturi numerice statornicesc dimensiunile, for
ma şi poziţia reciprocă a corpurilor cereşti. Necesitatea, 
chiar vag concepută, a fost abordată în chip aritmo-geome
tric. Universul însuşi începea să fie gîndit în spirit mate
matic, o ade\·ărată "revol uţie intelectuală", c nm spune 
Jean-Pierre \'crnant2. 

13. Capacitatea dialectică novatoare a filosofului nostru 
:-;c manifest::;. �i în problema contradicţiei. Naşterea Univer
sului din ;[jeiron primitiv se datoreşte existenţei în sînul 
:;ău a dou:l. forţe contrarii, caldul şi recele, a căror înfrun
tare reciprocă a declanşat procesul de formare a lumii . 
..:\.naximandros, după cum spune Simplicius, crede că 
lucrurile s-au născut "din diferenţierea contrariilor, dato
rită mişcării eterne" (fr. A 9) . Anaximandros nu a enunţat 
un principi u  general ontologic al contradicţiei. Rolul gene
rator al cont radicţici pare să fie la d limitat la procesul 
de constituire al Universului, iar contrariile ar fi doar cal
dut şi recele, uscatul şi umedul. Principiul contradicţiei este 
deci deocamdată implicat iar raza sa de acţiune limitată. 

1 W. N c � t i e, Vom J{ytltos ;;am Logc>s, Krilner, Stuttgart, e<L a 
II-a, 1942. 

2 J. - P. Y e r n a n  t, Geometrie ct astronomie spherique da11s la J'rc mi
ere cosmoL•,;i" ,;Yecque, în "La Pen:�ec", nr. 109, 1963, p. 8-1 -85. 
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}nelu/ SCC"E '.'; 1:':1 
orifici�·f l .-. .,-; "os 

--- ]nelu/ iL·,-,i';:u · oriftCtf.;: ,·_ :- -,;.! 

Jne!e :v :nlric! ale 
Căii Lac:u ,:1 �.'e altor sfell' 
PăminU (IJ= !:r) 

Raportul dintre mişcare �i contradicţie este !:.·-.:dar . El<· 
apar însă de mai multe ori legate laolaltă. Consemnu m 
una din acele indistincţii care mărturisesc stad! ul primiti ' 
în care se află deocamdată procesul de dezvolt are al cat l··
goriilor , dar care e totodată şi forma primară . brută, (k 
sesizare a unui mare adevăr, încă neexplicitat . acela al 
indisolubilei relaţii dintre contradicţie şi mişcare. 

1 4. Să considerăm in sfîrşit acea spectaculoasă şi iu 
acelaşi timp ciudată teorie a inelelor1 • Ele închid înlăun
trul lor focul, ca unele ce sînt provenite din sfera universalil 
de foc desprinsă cindva din rlpciron. Sînt d\::stinate sft 
explice, în concepţi a lui Anax.imandros, fenom�::ne şi însu
şiri cosmice atît de \·ariate, precum : caracterui circular al 
Căii I..actec, caracterul luminos al astrelor : ttnitatea dt 
naturi a stelelor, soarelui si lw1c i. miscărilr ;-,p�,rente ak 
astrelor, faptul cii unde :,-.trc " se n�işcă" i J{t r - o  ordi111 

1 Yd. lucrarea noastri\, Primii 11111/o iah,,li greci, Ducmt:�ti, Ed. < k  
Stat, 1 950, cap. A naxi mamlros. 
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comună (stelele "fixe") ,  că altele au, fiecare, o mişc-are 
proprie, nesimetrică cu a celorlalte (planete, soare, lună), 
caracterul "circular" al traiectoriei soarelui şi lunei pe cer, 
eclipsele de soare şi lună, forma rotundă a soarelui şi a lunei , 
deosebirea de mărime intre acestea din urmă, între de 
şi stele. 

Dacă în zilele noastre ar încerca cineva, fără a face <l pel 
la nici una diu cunoştinţele de astronomie pe care i le p;me 
la-ndemînă ştiinţa şi care, prin urmare, nu bănuieşte că 
anumite mişcări sau dimensiuni cosmice aparente nu 
coresp und realităţii, dacă ar încerca, spunem, să imagineze 
o schemă cosmică de natură să explice toate actele şi fap
tele menţionate anterior, atunci, dacă este ingenios, nn \"a 
găsi o soluţie mai bună decît cea a lui Anaximandros, acea 
fantastică soluţie a inelelor ! 

Această teorie trebuie apreciată ca practică a unei meto
dologii ştiinţifice primare : a) se bazează pe observaţii, 
formal cel puţin, căci faptele menţionate mai adineaori 
sînt, toate , ca aparenţe, fapte de observaţie (nesupuse, 
fireşte, nici unui fel de control ştiinţific) ; b) se întemeiază 
pe o premisă teoretică unitară, admisă ca fundamental:"� în 
concepţia autorului, în speţă, teoria despre (tpciron din care 
inelele sînt arătate a proveni : procedeu metodologie impe
cabil (altoit pe o ipoteză falsă) ; c) tinde să-şi suusumae 
- chiar dacă în chip cu totul nesistematic - toate cazurile 
de observaţie Înregistrate ; d) năzuieşte să introducă /!ni
tate teoretică în diversitatea acestora. 

Fantasti că prin obiectele pe care le pune în joc, teoria 
filosofului mi1esian e totuşi realistă în măsura în care se 
sprijină pe experienţă ; pe naiva contemplare necondusă 
de altceva decît de bunul-simţ al autorului, care nu bănuie:7te 
cît de străin poate fi simplul "bun-simţ" de adevărul 
ştiinţei. Fantezistă prin premise şi concluzii, ea e probndă 
prin spiritul ei metodologie, prin raţionalitatea procesului 
meditativ ce merge de la premisa iniţială ]a enunţurile 
concluzive. E străbătută de concepţia unui U nivers laic 
şi dinamic, de efortul către sistematizare, al unui gînditor 
care vrea prea mult faţă de ceea ce-i îngăduie tinereţea l u i  
istorică. 
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1 5. A.;.YAXIMENES (aprox. 585 - 525 î.e.n.) a fost, crede 
Aram Frenkian, . ,primul autor grec care a scris în proză"1• 
Tc.:�a sa asupra aerului ca principiu material al lumii nu 
tn<i.rchează un progres către noţiunea abstractă de materie 
fat:l de stadiul in care ne-a lăsat Anaximandros. În ordinea lor6că, ar trebui plasat în urma acestuia din unnă�. În altă 
}J�nk am înfăţişat argumente în sensul tezeî că aerul lui 
Anax:imenes nu este aerul în accepţiunea curentă a cuvîn
tului şi că deci, sub acest raport, nu e vor ba d1� o revenire 
la �:radiul thalesian al noţiunii de materie, cum s-ar părea 
la prima ,·edere3. Acest punct de vedere e dus d� 'l'annery 
pini:, la negarea oricărei diferenţe teoretice între principiul 
m;;tcrial al lui Anaximenes şi acela al lui Anaximandros . 
A1Lnrul francez crede că Anaximenes, comparat cu Anaxi-
111G J�dros, . , nn a făcut decît să precizeze pentru imaginaţie 
do, � rina primului . . .  , fără a fi procedat nicidecum, din 
pm;, t de vedere filosofic, la o retrogradare de la uu concept 
abstract la ttll altul mai concret . . .  "4• Nu credem că ftj)eiron 
ar ". i fost uu " concept abstract" . Fără a merge atît de depar
te ca Tannery, fără a neglija reziduurile mitice posibile 
nk conceptului de element-aer5, ne e greu totuşi să evităm 
im ]:;·esia că principiul aerului este mai puţin concrc:t-deter
J1l i::at decit acela al apei din cugetarea lui Th�les, gravi
tîm1 in j urui semnificaţiei de nedeterminare. I ntrevedem 
dmtul Hlosofulni de a căuta, printre substanţele concrete, 
un 1)rincipiu susceptibil în mai deplină măsură, cu tot 
car�l cternl său concret, să exprime universalul. În compara
ţie cu apa, aerul dă şi mai mult impresia de fluiditate şi 
difm.iune, fiind ca atare mai propriu spre a exprima însuşi
rea lumii materiale de a poseda mişcare, trausforrnabili
tate şi yivacitate. Luînd ca punct de plecare o sugestie 

1 A. 11. P r e  n k i a n .  Les do;ţographics ct les jra.gmcnts de; Jlili-
sien,' ,  in , . Studii clasice", nr. VI, 1964. p. 1 1 .  

2 Vd. G .  C o g n i  o t, op. cit . ,  p. 23. 
" Primii materialişti gl'eci, p. 17 - 1 8. 
4 P a u. 1 T a u  n e T  y, Po11r l 'histaire de h1 science hel!J 11,• , l',d;, Al

can . 1 887, p .  1 48. 
• \"d. 1•' e 1 i x B u f f i e r e, Les mythes d'Homere et la pensiJ gvecq�u. 

P;ni,, Les llclles Lettr�. 1956. 

LXX 



FIZICALISMUL INIŢIATOR ILOR 

Ceru!{so!id) 

Schema Universului la .'\naximenes 

a lui Robin, observăm că însăşi noţiunea de prirlcipiu - ju
decată cu m ăsurile acestor vremi îndepărtate - este mai 
compatibilă cn materia-aer decît cu materia-api"'1 .  Princi
piu înseamnă ceea ce e "la început", ceea ce se antosatis
face şi nu depinde de altceva. Or, judecînd cn mintea c;:lor 
'.'echi, observăm că apa, avînd nevoie de un anumit suport 
solid, presupune un altceva căruia îi este subordonat ;;i ea 
a tarc nu mai e, strict vorbind, "principiu". Aer ni nu .are 
neyoie de suport, se menţine "singur" şi, dimpot1"i·;ră, 
este: suport a altceva ; poate fi afirmat deci, după preceptnl 
spinozist, a fi "causa sui" şi ca atare acceptat ca "principia" . 

Concc·pţia lui Anaximenes despre materie continu:. ::,ă. 
fie hylozoisU1, după cum ne indică un text, original de astă
dată, transmis de Aetios (fr. B 2) . Trăsătura aceast<'- c 
comună îutregii şcoli din Milet, chiar dacă nu am g�c;;it-o 
explicit confirmată în fragmentele lui Anaximandros. Co
mnnă rare a fi fost şi poziţia lor în problema zeilor, comi<;e
raţi de Auaximenes a fi născuţi şi anume proveniţi din ,j ,'f . 
.:\>1aterial:ismul fizica! al lui Anaximenes a fost voate �,.' ,' V a  
mai bogat decît acela al antecesorilor săi, prin mar..J� 
număr de corpuri şi fenomene cosmice care primesc din 
partea lni o Explicaţie naturală "fizică", deşi adesea fante
zi stă .  :E Yorba de stele şi planete, de temperatura �te:,..-Inr, 
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de apuncrca soarelui, de dntu r i ,  ploi ,  gri ndină, ză padă, 
curcubeu, cutremure etc. 

1 6. Uadc însă gîndirea l u i  .\naximenes ne conduce i nai 
departe pc drumul sinuos al dezvoltării gîndirii filosofice, 
este pe planu l dialectidi. Filosoful nu se mnl ţumc)tc cu 
sug .:sti a  sau afirmaţia diversificării materiei unitare. El 
îu�·�·ue stt definească acest divers, ia în considerare anu mite 
calităţi f tmdamentale şi anume focul, vîntul, norul -- adică 
vaporii Jc apă - apoi apa, pămîntul, piatra, care la rindul 
lor ar fi smsa calităţilor multiple ce constituie diversi t atea. 
Dar prin aceasta lk apare conturată practic i deea ck cali
tate, fără să constatăm încă o enunţare cxpliciEt, eL I  atît 
mai puţin vreo definire a calităţii . 

El cerec tc'ază - aceasta este d2 asc:;nc·lt.:a nou - proc�·sul 
-care duce la apariţia calităţilor din materia origi nară , 
aerul. Preoc u]_)area de a se pune chestiunea mod u lu i in 
care apar noi calităţi, e notabilă. E o preocupare nouă in 
planul istoriL·i constitui:ii principiilor teoretice ale mi )icinii, 
ob..,c·rvă O hf Cigon1 • In sfîrşit milcsianul ne înfăţişează 
propria sa ipoteză asupra naturii procesului menţionat, 
-considerat a fi. proces de condensare şi rarefiere. Gradul 
de0.�ebit de condensare saa rarefiere determină apariţia 
unei noi calităţi. Dar gradul indică o cantitate, gradu l de 
condensare si rarefiere, o acumulare cantitativă, al cărei 
reznltat est� aj"J <uiţ ia _ uneia din calităţi!.:: fundamentale 
ale.: l umii materiale.  In mod i mplicit, filosoful ne enunţă 
principiul  cliaiectic al convertirii cantitativnlui în c-alita
tiv.  Principiul ce se desprinde din textul ce st�l la dispozi
ţia aoastră nu pare să fie afirmat ca un ul ce ar avea abso
lutii universalitate, e adevărat. Dar nu e mai p uţin adevă
rat că prezideaz�t zămislirea unor calităţi care, ele, au 
·cara cter uni versal, ceea ce împrumutrt principiului o anumită 
ttni \·ersalitate indi rectă. deri\·ată. 

1 7 .  Dintr-un text al l ui Hippolytos (fr. A 7) rezultă că 
procesul ele condensare şi rarefierc, ca proces cvasi nniversal 

1 O. G i � o  n (DI'Y Ursprung der griuliischen Ph itosop hf,•, B.tscl. 1 944. 
p. 99 sq.) crede că originalitatea lui Ana>.: imenes constă �i iu recunoaş
terea schimbârii calităţii ohicctelor. 
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al miscam si cli\·ersi ficării calitative a lumii, se înt cmt:i Llză 
pe acţiunea' frigul ui şi c[tldurii, deci pe acţiunea tdlOr cou
trarii. Dar prin aceasta funcţia contradicţiei capăt rt Ja 
Anaximene:s un caracter mai larg decît la predecesorul s�u . 
Nu găsim la el tensiunea contrariilor frig - cald ca motor 
al fiecărei transformări ; dar atunci cînd privim nn fiecare 
lucru în parte: ,  ci lumea în toat ă cupriuden.:a c· i .  atunci 
ansamblul procesului Jlermanent de transformare din sinul 
ei apare ca generat de prezenţa şi activitatea celor dcnă 
contrarii . Contradicţia, din caz lJartio:lar şi doar in ij ial 
cum fusese la Auaxim andros, devine deci la A11aximeues 
- cu rezt::rva form ulată - generală şi mereu ac!ualâ in 
lume, aşadar eternă, căci procesul menţionat ali mentează 
mişcarea, iar mişcarea e rc afirmată şi de cel de-al trcika 
filosof milesian ca vesni că. 

18. Se pare că în �pera lui A11aximcnes, pent rn prima 
dată în Grecia, tema factorului psihic autentic e atinsă în 
mod distinct!, depăşin du-se astfel momentul logic de igno
rare a problemei "fizica!" -spi ritual . I dentificarea spiri tu 1 ui 
ca substanţa fizicală universală denotă faptul că în mintea 
filosofului stăruie un mod de a ii al gîndirii, mod pe care 
îl considerăm structural, în Yirtutea cărui a obie:ctul gîndit 
e o substanţă care, în mod univoc, e totodată substanţă 
fizicală şi "suflet " .  Fizicalnl e universalul, e "principiul",  
e subiect, are deci prec:minenţă logică în raport cu pre
dicatul-"aer". Distincţia caliiati\·ă a spiritualului în 
raport cu fizical ul nu e încă instituit ă. Pc de o parte noţiunea 
de "materie" e ea însăşi primitivă, pe de altă parte e absentă 
orice reflexie asupra distincţiei dintre corp şi conştiinţ ă, 
dintre gîndire şi sensibilitate. Aceasta rezultă, spre pildă, 
din relatarea lui Galenos care spunea că după Anaximenes, 
"omul este în întn:gime aer" (fr. A 22) . Este posibil ca, 
dată fiind orientarea hylozoi stă a şcolii, Anaximenes să 
fi bănuit că determinaţia psihică este, în individ, un frag
ment din determinaţia 

"
sufletească" a lumii materiale. 

Este însă probabil că fragmentul uman al psihicului uni-

1 Dacii nu cumva încă la Anaximandros (v. şi W. C a p e I l  e, Vie 
YorSCJkraJiker, Stuttgart, 1 940, p. 88. n. 3). 
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Vt-r"al să fi fost intuit ca fiind cumva de un gen "altfel", 
altminteri nu s-ar înţelege de ce în textul respectiv - frag
ment autentic din scrierea lui Anaximenes - expresia 
folosită pentrtt sufletul individual , Y, ux� ( psyhe) este alta 
decît cea folosită pentru sufletul universal, 1tVEllfLOC ( pne-iima) . 

Dar atît Y, ux-IJ cît şi 1tvdifLIX sînt aer, sînt deci materie, 
în contrast cu vechea concepţie mitică despre suflet, deşi 
noţiunea de suflet e nebuloasă . 

* 
* * 

1 9. Şcoala milesiană constituie un punct proeminent îu
u·-un proces lent de înfruntare a două concepte opuse : cde 
d.c hybris (()�pL-;), despre care am mai vorbit şi meson 
( �.1.ecrov) , cu înţelesul literal de .,mij locie". Primul termen 
indică, în lume, fîinţarea de arbitrar, de bun plac, de 
cE·l'a ce sfidează măsura, lăsînd să se subînţeleagă şi capri
ci o.ll  zeilor şi nemăsura violenţei şi simpla năpastă ; celă
Jal�. dimpotrivă , conduce spre sensul, şi el complex, de 
1: 1ăsură . .. . .-chilibru, ordine, moderatie. 

Îu accepţiune largă, aceste din ur ină note au o prezenţă 
teoretică universală în timp şi spaţi u. În una mai restrînsă, 
de disting geneza în Europa a cugetării sistematizate 
asupra codului de norme ce guvernează natura, societa
tea, cugetarea şi comportarea omului. În acest caz, emble
ma măsurii recomandă cotitura săvîrşită în cultura greacă 
de la �nentalitatea mitologică despre lume, subj ugată de 
dispoziţiile şi imprevizibilul divin, către filosofie , către 
)tiinţa şi etica măsurii, spre care tind cei mai mulţi dintre 
gînditorii greci1• Distincţia e relativă : după cum preludiile 
mu::urii sînt cîntate în mit, tot aşa prezenţa noţi unii de 
hybris nu va pieri niciodată. Dar progresiva degajare de sub 
imperiul acesteia din urmă, scoaterea ei din rang domi
nant încep odată · cu răscrucea milesîană, înscrisă în geo
md ris mut fizica! al lui Thales, în "ispăşirea ne!dreptăţii' 

1 Vd. II e i  n r i c h L a  u e, Mass 1md Mitte, Miinster i. W. und O� 
nauriick, 1960, passim. 
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din fraza lui Auaximandros, în caracterul inexorabil p ur
tat de conversinnile anaximeniene ale cantităţiior. 

Dacă 1nsă luăm pe hJ,bris în alt sens - cel de cutezanţii 
ce sfirleazii autoritatea divină - atunci, dimpotrivă, iată 
filosofia milcsiană în postura de a comite un groaznic delict 
de h_-vbn:s : smulge puterile zeilor şi le distribuie materiei ! 

* 
* ..;: 

20. �trict vorbind, nu se poate afirma, în cazu1 miles;,_ . l 1 i -
1or, de o continuitate de şcoală, dincolo de cele trei ctmosc:t ': 
figuri proeminente. Aceasta nu înseamnă că iniţiaL·•de 
lor teor<:tice ar fi sleit odată cu dispariţia lor. FugiLn: 
menţiuni. la Proclos şi în Lcxiconul Suda, poml'nesc 1){� 
Af amcrcos (san :Mamertinos) care, imediat dup�i Tha1es, 
s-a doYedit a fi la fel de pasionat după geometrie, ca şi in
temeietorul şcolii milesiene . Hippon din Samos (sau 1\Ieta
pont , !'an Rhegion, sau Crotona), ataşat poate şi �c<•lii 
pythagoricc, readoptă teza pri mordialităţii apei ,  asoci.:.tă 
"principiului" frigului . Trăind in a doua jumătate a ;;._ , -. )
lului al cincilea, Hippon de:prtşeşte, în istoria ateism ��' : ! i .  
modalitatea prcclasică şi , contemporan cu Prot ngor,l:· :)i 
Dem(1crit. atad chiar ideea de existenţă a zeilor. 1 'H.:(t 
în :1utichitate a fost numit ateu . I deea anaximE·niană (le 
elem<:nt-aer a fost reluată de Idaios din Himera (sec. V 
i.e.n. J ,  nud(' reapare într-o formă despre care unii au cn. zut 
că ar \·iza un "misterios" element intermediar ce s-ar si i. L�a 
intre aer �i ap�L, san între aer �i foc1 .  

21 . Diogcncs d1·n Apollonia (sec. V) e cel mai interesant. 
A avut o bun�i reJJUta ţie de filosof �i "fiziolog", ulti: nul 
calificativ Yizînd preocuprtrile sale extinse în domeniul 
astronomiei, al anatomiei şi fiziologiei umane. Proclamînd 
că nimic nu se naşte din nimic, el e primul care enunţă 
explicit nu gînd ce domina întreaga cugetare greacă, cea 

1 Vd. W. K. ( .  C t1 t h r i e. A Hislory Pj Grcd1 Phii•-soplty, ,."� _  
II, CamuriJge CniH:rsity Pres.s, 1 969, p. 36(1. 
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idl·alist ă inclusiv.  'l'eza asupra unui singur pri ncipiu ma
t .·r\al o motivează prin faptul că doar condiţia de (·senţă 
u nică, comună tut uror elementelor din natură, face posi
bilă trecnca lor, unul în altul, şi capacitatea lor de a se 
ţ ; J f!nenţa reciproc . Dacă afirmă că această escnţii este 
acral,  o face pentru mai mul te motive : acr�tl este doar el 
o; nniprezent, apoi "a fi peste tot" înseamnă a putea cunoaş
t L· totul, deci a poseda inteligenţă. Dat fiind că în,;uşirile 
sufktului sînt cunoaşterea, inteligenţa şi funcţia motoare, 
treb uie ca si el să aibă o constitutie aerifonnă. Fizica lismul 
să1: mecanfcist nu sc mlădiază decît atunci cînd, urmînrl 
poate pe Anaxagoras, vede în inteligenţă ( 'IOYJCl'L� - noesis) 
g�"''�rnatorul ritmurilor cosmice şi implicit ori ginea Jrumu
s'"('i l u mii .  Pri n ulti ma teză, vedem, paradoxal , la acest 
J ! J ,-J.leria!ist, o cugetare prin care străbate conceptul pytha
goric de armo nii.', spr,� a aj unge la fr umosnl din vi ziunile 
lui Socrate şi Pla ton . �umind aerul . ,Zeus ", el face î n  
ionel acela:;;i l u c rn  c a  şi contem.poranul său ateu, Prodicos , 
care afirmă că zeii uu sint altceva decît personificări populare 
ale celor trebuitoare.: omului. 
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ARITHl\10-!\L\GICUL ŞI ARMONIA 

" Pytllagoras a fost primnl e:ue a denum it ( :ni

versul Kosmos, datorită onlinei pe care o vedea 
dominind într-însu!". 

Pseudo-Plntarh, De plac. II. 1 Stoh., Ecl. I, 2 l .  

l .  In a do�ta j umătate a secolului VI î .e .n.,  în societatea 
:-�reacă dia sadul Italiei incepe sii se afirme o învăţătu r:i. 
kgat:i d-:: aumde lui Pythagoras. E adevărat că, spre deose
bire de trecutul nu prea îndepărtat, rămîn azi prea puţine 
moti-,'c să ne îndoim de existenţa istorică a acestui personaj , 
dar nn e mai putin adevărat că, spre a-1 defini, elementele 
de basm înc urcă

' 
şi azi. i:u mod notabil pe cercetăt or. Î nC:t 

de p·� l a  sfir)itul secolului V incepuse să se vorbească despre 
d ca despre 9 figari"t s:::mi-kgcndad. 

Sursele noastre informative mai semnificative despr•:: 
doctrina pythagorică sînt de dati"t tîrzie. Privitor la vechiui 
pytho.gori::>m, ne este a proape i :nposibil să precizăm con
tribuţiile unuia sau alt aia dintre p urtătorii doctrinei. Dacă 
�\ristotel, la nn mai mult de un secol şi j umătate dup{t 
Pyt hagoras, prAeră să vorbească nu de învăţătura întemeie
tomlui, ci de , .a  acelora pc care-i numim pythagorici".  
noi c2i de azi,  deşi avem la dispoziţie o document�_ţie mai 
bogată, nu stăm mai bine în privinţa delimitărilor. In j urui 
i deilor şi persoanei l ui Pythagoras continuă să se desfi"t
şoare şi azi largi dezbateri. Istoricul ce urmăreşte însă 
înainte de toate procesul dezvoltării gîndirii filosofice poate, 
atîta vreme cît aceste dezbateri nu-i oferă concluzii defini
tive, să se refere, după modelul lui Aristotel , nu in mod 
special la Pythagoras, ci la pythagorici. 

Înţelegem prin pythagorismul vechi, cugetarea asociată 
de activitatea întemcietorului şcolii, a celor din preajma 
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sa şi a urmaşilor săi ncmijlociţi . Unii numesc pythagorism 
mediu faza de reînsufleţire care angaj ează sfir�itul secolu
lui V şi , în mare parte, secolul IV, fază avînd drept princi
pal reprezentant pe Philolaos, activ pe la începni:nl menţ:io
natei etape. Termenul de pythagorism non l: rezervat 
fazei eleniste a curentului . Acesta din urmă a continuat <t 
dăinuie şi în lumea romană. 

Pythagoras s-a născut în insula Samos pe ::1 inceputul  
celei de-a doua jumătăţi a secolului VI. Tîni",rul insula r a 
fost contemporan cu Anaximenes, aj uns la -.-1rr-,t<1. înaitei 
maturităţi. Vecinătatea imediată a Miletului '"" fi făcut 
ca filosoful din Samos să i11tre repede în conta.::�: cu orietJ
tarea inaugurată de Thales şi să-şi hotărnicc:r'=--scă at:tu
dinea printr-un radical contrast cu cealaltă. 11 regăsim 
instalat în oraşul Crotona din sudul Italiei, acti'' pe diverse 
planuri. Ca om politic, a militat pe linia conscrvatismu l ui 
proaristocratic . Se spune că moartea sa - pe la începutul 
secolului V - ar fi survenit în urma unui comp�ot politic. 

Vechiul pythagorism prezintă mai multe faţete. Este
curent politic, antidemocratic, este învăţătur�1 filosofică , 
idealistă, este doctrină religioasă. În aceastrt ultimă ipos
tază, activitatea şi-o desfăşoarţt în cea mai · mare parte 
într-un cadru sectant, închis. Prin aceasta, prin ritualul 
misteric practicat în interiorul congregaţiilor sale, prin 
articolele sale de credinţă, pythagorismul secol ului VI ui. 
se înfăţişează foarte aproape de orfism şi de sectele reli-
gioase orfice1 ; o apropiere care în multe prh:inţc merge 
pînă la indistincţie. 

Faptul că de-a lungul existenţei sale curentul pythagoric 
nu a avut mereu acelasi caracter e incontestabil . Îndeosebi ,. 
odată cu Philolaos, pythagoricii par să se fi îndepărtat 
într-o anumită măsură de accentul fideist iniţial şi să fi 
elaborat o serie de teze remarcabile sub as1 Jedul ieşirii 
filosofiei din faza ei primară. 

În cele ce urmează, sînt luate în considerare anumite 
trăsături ideatice minimale cu caracter permanent iu. 
pythagorismul vechi şi cel mediu. 

1 Vd. de pildă, H e r o  d o  t, II, 81. 
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2. Burn.:-t Yorbeste de nn anumit reviriment religios îu 
secolul al VI-lea î.� .n.l care succede apariţiei materialismu
lui . El il ust::-..::ază între altele acest rcvirimeut prin influenţa 
crescută ;:;. orfismului. Observaţia lui R urnet ne conduce 
spre păren_·<l după care pythagorismul face parte dintr-un 
ansamblu de manifestări care au constituit o recrndescenţă 
a religiozit�lţii în a doua j umătate a sec. VI, fapt ce treb�ll:e 
plasat 1n contextul opoziţiei dintre acest fenomen şi flzt
ca1ismul autimitologic milesian. Avem de-a face cu o reac
ţie, expiicabilă în prim rînd prin conflictele sociale din 
lumea gr�ad. Gomperz sugereaz{t existenţa unui raport 
iutn� religiozitatea pythagoricilor şi proaristocratismul lor. 
El arată că luptele dintre democrati si aristocrati, în cetă
tilc din sndul Italiei, au devenit si

' m'ai violente
' 

de îndată 
�c "parti11u1 aristocratic (al h{i Pythagoras - N.N.) , 
tran.-,tormat prin dogme şi practici speciale într-o confre
Yic religioa<' !ji socială puternic organizată şi devenită 
�t a L  in stat , a început să se comporte faţă de masa cetăţeni
lor cu şi mai mult dispreţ !ji trufie decît înainte"2• 

Legătur<>. dintre factorul teoretic şi ce! politic în gîndirea 
pythagoric{;, faptul că scrierile milesienilor erau cunoscute 
:in această epocă, cele arătate în paginile anterioare referi
toare la sniritul antitraditionalist si manifest laicizant al 
cugetării ri losofilor milesiel{i ne îngăduie să presupunem cii 
pythagorismul a îndeplinit funcţia obiectivă de a opune 
materialismului milesian fundamentarea filosofică a unor 
vechi teze mitica-religioase, înfăţişîndu-ni-se ca un fel de 
transmutaţie filosofică a unora din sentenţele de credinţă 
tradiţionale. 

3. Esenţa lumii în ansamblu şi a fiecărui lucru în special 
ar consta dnpă pythagorici, aşa cum subliniază Aristotel, 
nu într-un element material, ci în principiul numărului, 
unit cu acela al armoniei, care dealtfel se reduce ea însăşi 
în ultimă a naliză tot la număr. Redăm textul (Aristotel, 

1 J. B u rn e t, op. cit. , p. 87. 
• 'f h. G o m p e r  z, Les pense·urs de la Grece, Paris-I,ausanne, 1908, 

p. 1 1 1 .  
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Metajiz:ica, I, 5, 985 h-986 a ) : . , Pe vremea acestor filo
sofi şi chiar înaintea lor, a::;a-numiţii pytbagorici s-a n 
consacrat cei dintîi studiului m atcmaticilor şi l•'-au dezvol
tat. Pătrunşi de această disciplini'i, ei au adm i " c ;I priiici
piile matematice sînt şi principiile tuturor (·xi !'tenţel or. 
Î ntrucît din aceste principii (matematice) m;n�erele sînt 
prin natura lor cele dintîi, iar în numere pyth;: goricii cre
deau că v ăd o mulţime de analogii cu lucrurilt care există 
şi care devin, mai curînd decît în foc, în p<'i mint, în api'i 
(cutare determinaţie a numerelor fiind drept a tea, cutare 
alta sufletul şi inteligenţa, cutare alta momc·lllul potrivit , 
şi oarecum la fel cu toate celelalte detenninaţii l ; întrudt 
apoi ci vedeau că numerele expri mau proporţiile muzical<:, 
întrucît în fine toate celelalte lucrnri li se păreau alcătuite 
in întreaga lor natură asemenea cu numerele, iar numere le 
păreau a fi realităţile prime, ei socoteau că principii le 
numerelor sînt elementele tutnror existenţelor şi întregul 
l'uivcrs se reduce la armonia num erelor. Iar toate potrivirile 
pc care ei le puteau constata în numere şi în muzică, de o 
parte, şi fenomenele cerului şi părţile acestuia şi ordinea 
din Univers, de altă parte, ei le adunau şi le cuprindea u 
în sistemul lor". Spre deosebire de epoca de mai tîrziu, 
al altui stadiu de maturitate logică, în care numerele au 
fost considerate de pythagorici în sensul lor pur matema
tic, vechii pythagorici le-au dat o semnificaţie ontologică , 
dublată Ia rindul ei de arhaice supoziţii magice. Ele ar fi 
. , elementul" substanţelor fizice, al atributelor acestora. 
ba chiar al unor valori etice şi estetice. Din numere s-ar 
na şte şi în numere s-ar întoarce toate. Ele ar fi în fel ul 
l l lr t·senţa actuală a lucrurilor. 

Cind pythagoricii spun că num ărul este o otu-r6t; Myo::: 
dw avtos logos) ,  ci afirmă că , spre deosebire de ovo(.lrt. 
(onoma) , adică de numele ce identifică lucrul din punct 
de vedere exterior, avem logos-ul propriu, adică esenţa 
lucrului, tot una cu sarcina lui numerică1• 

1 Vd. K u r t v. P r i t  z, Grundproblems def' G8Sekichte der anlil�n" 
Wi.�scnsckafl, Berlin-New York, W. de Gruyter, 1971.  p. 49. 
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4. Semnificaţia c:nunţnlui pythagoric "toate sÎI<t nmn.tr 
a variat probabil de la unul la altul dintre adepţii cureutu
lui şi sigur de la o epocă la alta.  I.(uăm în consideran� o 
semnificaţie primitivă. Potrivit acesteia, orice obiect din 
realitate are volum, orice volum în principiu poatl' fi de
limitat de suprafeţe, pe cele trei dimensi uni ak: ";ale, deci 
poate fi redus la suprafeţe ; orice suprafaţă poate ii delimi
tată de linii , ca atare orice suprafaţă poate fi . , reclus:t" 
la l i nii _  Fiecare linie , la rîndul ei, e-ste o totalitate de puncte, 
poate fi d(·ci descrisă ca număr de puncte. Ca atare, numărul 
de puncte trece spre linii, din linii spre suprafeţe, din supra
feţe spn• volum, în aşa fel încît orice obiect, iu ultim?\ 
analiză, este raportabil la un anumit număr . 

Înţelegem, astfel, sensul enunţului atribuit lui Pytha
goras : "lucrurile sînt numere". 

ICxaminînd teza din rîndurile imediat anterioarv, obser
văm că punctul -- aflat la baza construcţiei -- C'Ste conce
put în fapt ca a\'Înd o anumită extensiunc: spaţială (alt
minteri "linia" 11-ar putea fi socotită ca reductihi l ft la un 
Humăr ·  determinut de punct e) . Se denunţă astft'l modali
tatea primară în care fusese luat numărul de către cel mai 
vechi pythagorism : entitate obicctuală cu caracter cor
fJoral. 

Odată cu numărul, era indicată ca esenţă a realităţii şi 
armonia. Se subînţelegea prin acest termen un gen de acord 
lăuntric, " pur" ,  predeterminat, cu variate sfere de apli
care. Acordul era conceput ca statornicit numeric. Nu 
apărea oare acest lucru din examenul armonici prin exce
lenţă, cea muzicală ? Iată, spre pildă, armonia dată de un 
instrument cu coarde : aici, fiecare sunet dt:pinde de lungi
mea coardei, aşa încît, pe una şi aceeaşi coardă, pri n schim
barea lungimii, obţinem sunete diferite. Lungimea e număr, 
deci sunetul şi, în ultimă instanţă , armonia sunl'tc:lor sînt 
tot numere. 

La nivelul fiecărui lucru, armonia consta probabil îu 
congruenţa multiplicităţii sale numerice intrinsen·, în fap
tul că, deşi aceasta e pătrunsă de opoziţia par -- impar, 
lucrul nn încetează de a fiinţa ca unitate. 
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În c<:: priveşt...· armonia universală, ea era transpusă în 
t�rmenul de kosmos, folosit probabil pentru prima oară d(� 
pythago:-ici spre a numi Universul. Iniţial se înţelegea prin 
kosmos rînduiala din cetate, deci din planul social. Exprima 
principiile de normă organizatorică şi de ierarhie. La pytha
g:)rici, aceste atribute sînt extrapolate spre a deveni ordine 
:-;n rremă, armonie a Universului. Va fi avut un rol aici 
t!hservarca ritmicităţii mişcărilor astrale, ce vor fi părut 
diri guitc şi ele de un gen de "normă". Pe de altă parte, 
ritmul este măsură numerică, susceptibilă să susţină ar
monia. Capacitatea Universului de a se structura şi de 
a include mişcările în chip armonios nu era luată ca o ex
presie a fizicalităţii, ci ca o însuşire predestinată. Un text 
platonician ,  adesea comentat, ne permite să surprindem 
mai profund determinaţiile infra- şi extranaturale ale 
armoniei-kosmos. Este un "liant" ce uneste într-un tot 
"cerul �i pămîntul, zeii şi oamenii" ; un liant, constituit 
. .  din concordie şi bună ordonare, din înţelepciune şi spirit 
dt:: dreptate"1. Se observă cum nota de ordine naturală 
absoarbe înţdesuri etica-raţionale care, evident, exccd 
"natural ul" .  

Asocierea dintre număr şi armonie era susţinută de ambi
valenţa consemnată fiecăruia din cei doi termeni. Numărul 
este raport cantitativ dar ar fi şi constituent axiologic 
ce se degaj ă magic din presupusa lui substanţă. Armonia 
este de asemenea raport de ordine intrinsecă, dar şi destin 
logica-moral .  

Într-un sens, întrucît armonia fiinţează î n  vi rtutea 
m.tmărului, acesta e luat ca principiu ultim, unic, al viziu
nii pythagorice. În alt sens însă, formula a două princi
pii - număr şi armonie - părea impusă de faptul d\ ori
ce real, cu necesitate multiplu, este real întrucît multiplici
tatea sa nu este dispersiune, ci complexitate a unei compo-
ziţii legate, coerente, 

"
raţionale". . 5. Diogenes I,aertios ne comunică un tablou ontologtc 

destinat să schiţeze procesul (logic) al constituirii Univer
sului în spiritul principiului aritmetica-geometric, pytha-

1 P 1 a t n n, Gorgias, 508 A. 
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goric (Car tea a VIII-a, Cap . I) . Urmează s[t i nţdegem 
indiciul dat de Diogenes în chipul de mai jos : 

Unitatea : 

J 
Doimea : 

1 
! 

:-iume1cle : 

1 

principiu primordial de simplitate şi arm-01: � c .  
'\'" -,_, 

ca să fie posibilă trecerea ztnu-lui spre altc:eYa, trcbttic 
ea unul să fie negat ; e necesară ucci cel puţin o de(h!
blare, înaintea oricărei multipliciti'\ţi, ucci un princiri" 
al do-i-ului. 

ca principiu al muliiplicităţii, fără de core nu e::.:istă u•ul-
ţimea. 

! ! ! l 
Punct - Linie - 5-uprafaţll - Volum Trec.ere a numerelor în extensi..:li 

ţinînd seamă de faptul că orice 
lucru se prezintă avind desUşu
rare spaţială. Sint p1·incipii r;eo
metrice ale extensitm ii în spaţi<t. 

Transmutaţia principiilor aritluno
geometrice in diferenţieri calitallue 
care justifică ui\" er�itatca caEt:c
tivă a lucrurilor. 

_______ _, 

1 ! 
.'·}ubsttmte concret-sensibile 

(pămînt, apă, aer, foc) 
1 
! 

Kosmos : Constituirea rînduielii universale raţionale în •·are luc-rn
rile sint integrate. 

Dar Diogenes are în vedere aici doar l atura ::-raţială. a 
n:alului . Reiese din alte texte şi rar1ortul dintr�· numew 
şi timp. Pornin du-se de la constatarea ritmurilor biolo�icv 
�i astrale, se ajunge la conceptul de x.otLpo :;; (kairc)s) 
sau "timp critic"\ adică intervalul de timp dd crmimbil 
uumeric , în limitele căruia are loc , în mod implacabil ,  îm
plinirea unui eveniment, ceea ce conferă numii rului :;;\ 
menirea de măsură a timpului (dar ca timp dijerenţ1 at) . 

6. Conceptul pythagoric de număr are o semnificaţie 
particulară care poate fi surprinsă de interpretul modem, 
doar dacă se transpune într-o structură menta]ţL cu tot ul 
diferită de cea a timpului nostru . 

Potrivit dispozitivelor noastre de gîndire, am putea 
recunoaşte că numărul, în sensul celor expuse mai sus, ar 

1 P. K u c h a r  s k i, Sur la notion pythagoricienne de XCllf��. in "Rc
,·ue philos. de la France et de l'�tr .", 2, 1963, p. 1 69. 
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urma s[l fie luat ca expresie mentală a unei relaţii obiec
tuale, relaţie în raport cu care lucrul material, în fizicali
tatea lni, ar avea caracter primordial. Am spune deci că 
relaţia numerică obiectuală are caracter secund faţă de 
corpul sensibil şi că numărul (subiectiv) are caracter se
cund în raport cu relaţia obiectuală. Ambele aceste rapor
turi sînt inversate în mod idealist în cugetarea pythagorică, 
o dată în mod deliberat, iar altă dată, mai exact sub alt 
um�hi de vedere, în mod nedelibcrat, primitivist. În primul 
ca z,  relaţia obiectuală e deliberat prezumată a avea carac
t1 ·r  primordial în raport cu corpul sensibil. Ea devine zmi
;,ersalul prim al tuturor lucrurilor. A doua inversare e 
nccleliberată. Ceea ce este în fapt concept-num ăr (deci 
,;ubiecti\') e luat drept entitate ce ar avea din cternitatl: 
caracter obiectual, existentă deci primordial, în lucru . 
Ceea ce ar putea fi luat în considerare drept obiectual 
-- iluzoriu, dar obiectual - e presupus a fi în sine şi prin 
sine obiectual : iată numărul conceput ca substrat ima
l lent al lucrnlui perceptibil. 

Mai departe : sîntem într-o fază de gîndire filosofică în 
.._·are, în virtutea unei valenţe de cugetare pe care o consi
d�răm structurală, antedeliberativă, tot ce e real e presu
pus a fi corporal. Aceasta, credem, nu în virtutea unui 
concept de corporalitate pus în mod distinct ca alter al 
celui de incorporalitate, ci în modul arhaic potrivit căruia 
nu se pune încă problema vreunei distincţii, în sfera realu
l ui, dintre corporal şi incorpora!, dintre practic perceptibil 
şi ipotetic perceptibil, dintre perceptibil şi imperceptibil . 

Drept consecinţă, numărul obiectualizat e, aşa cum am 
văzut, considerat corporal. În calitatea lui de extrapolare 
a unei construcţii mentale (conceptul) , pentru noi, aici, 
atributul e lipsit de semnificaţie. Dar şi alţi filosofi ai ace
leiaşi faze structurale de gîndire vor proceda la fel, conside
:rînd ca avînd caracter corporal facultăţile logice şi afective : 
intelectul, simpatia, ura şi altele. 

S-a văzut mai sus una din modalităţile de înţelegere 
pythagorică a corporalităţii numărului . O altă modalitate 
era aceea în virtutea căreia numerele erau presupuse a 
avea extensiunea geometrică a gnomonului, ca, spre pildă : 
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L. pentru numărul trei, sau i____ pentru numărul patru 
etc. 

Într-un fel, destinat, probabil, să rămînă pentru noi 
impenetrabi l, pythagoricii ajungeau să presupună că lucru
rile sînt universal şi primordial instituite printr-un sistem 
JăuntrifS de relaţii arithmo-geometric:e. Cel ce ajunge la un 
asemenea rezultat are toate motivele să presupună că o 
atare ciudată arhitectonică intrinsecă fiinţează în virtutea 
unor virtuţi ascunse, insondabile, pline de mister, ale 
numerelor. Acestea se vor impune deci sub un chip totodată 
cantitati\rist şi magic-calitativist. Se atribuie o încărcă
tură magică, specifică fiecărui număr de la 1 la 10. Astfel, 
Unu, fundamental, ia caracterul de "părinte" al celorlalte 
numere, de "etern demiurg" ce menţine ordinea lucruri
lor, cum observă Habertl, părînd a se confunda cu Zeus. 
Unu, fiind pretutindeni,  didnitatea se arată implicit a fi 
. ,peste tot". Coloratura mito-magică a numerelor 1 - 10 
nu se limitează deci la ele : multiplul de şapte, spre exem
plu, beneficiază de virtuţile magice ale lui şapte. 

Puterile magice ale numărului devin însuşiri intrinsece 
rde lucruri lor a căror esenţă e închipuită a fi constituită din 
numărul dat. Armoniile reductibile la numere, valorile 
dice sau estetice - şi ele, tot "numere" - posedă impli
cit balastt!l magic al numerelor instituite în funcţiile res
)Jective. 

În cugetarea pythagorică de mai tîrziu, nnmărul nn va 
mai fi gîndit ca un constituent ee ar fi prezent în lăuntrul 
fiecărui lucru. Va fi gîndit ca principiu ce ar avea, în raport 
cu lucruri le, exterioritate, guvernînd esenţa lor în această 
nouă ipostază. 

Dar, indiferent de modificările prin care trece noţiunea 
pythagorică de număr, constatăm, ţinînd seamă şi de cele 
spuse mai sus, că teoria numerelor îşi îndeplineşte sarci
nile, în variate planuri, în modul următor : ca esenţă a 
lHcrurilor m ateriale ; ca principiu al structurii spaţiului ; ca 
. ,lege" a timpului specific ; ca substrat al valorilor {armo-

·> O. H a  b e r t, La religion de la Grcce antique, Paris. Lethielleux, 
19 10, p. 353. 
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nie muzicală, proporţie, concordie matrimonială, perfec 
ţie) . 

7. Teorie pythagoridi a numărului, fascinant amalgam 
de inventivitate :;;i primitivitate, ia chipuri diferite dup� 
faţeta către care se îndreaptă atenţia noastră . 

Ea este o ontologie. Principala teză a materiati�tilor ionic:ni. 
fusese noţiuuc:a de esenţă "fizicală", unitară a realităţii. 
Pythagorismul păstrează principiul de esenţă unitară, care 
apăruse în gîndirea filosofilor milesieni - şi care, înţekasr•. 
acolo în sens fizica], exdudea cauzalitatea mitid - ,  pă:-
trează interpretarea filosofică monistă a naturii d��r .îi d.ii UE 
alt conţinut, potrivit conceptului de număr-<:!':enţă. 

Ca teorie matematică, embrionară, ea s-a arătat sn;:;cep
tibilă să conducă pc unii dintre pythagorici spre autentic:�., 
descoperiri în ariile geometriei şi aritmeticii. Pc dt cunoa:;;
tc:m, însuşi P:ythagcras a fost autorul unor dcscopc:rir; 
matematice importante. După el, o serie de ciiscipoli an 
continuat activitatla maestrului lor în acc:s'.: domc'nin, 
împinşi poate şi de i deea că studiul matemat1cil()r arc: �i 
iuncţia unei purificări morale. Tot aşa, idee:a \.te Intrificar� 
trupească a putut împinge şi a împins pe alţi p ythagorici. 
spre studii medicale. în cercurile pythagorice s-a cont�Jrat 
c:urentul aşa-numit al matematicienilor care:, liberat c u. 
incetul de misteri i, de ritualuri, de simbolistica numere
lor, a trecut pe tC'rcnul cercetării ştiinţifice-, b variate-: 
discipline . 

Există îu fine tcologismul pythagoric. Pentn: aderc·nţii 
acestuia, numărul era un fel de microdivinitate a ohtL'C
tului, susceptibilă a înzestra lucrul în cauză cu ;;"':Js, valoa-· 
re, destin, intcnţionalitate, cu puteri dătătoare de efecte 
materiale sau morale. Încă î n  antichitate denumirea de: 
. ,acusmatici" viza pe cei care "urmează în tăcere" prccep
tele şcolii, transformate în articole de credinţă. Dacă, în 
cugetarea filosofului pythagoric, viziunea mitidi a lumii 
era prelucrată într-o transmutaţie filosofică (idealistă) , 
acusmaticii nu făceau altceva decît să substituie vechii. 
mitologii a fiinţclor legendare tot o mitologie, de asU1 
dată însă una a numerelor. 

LXXXVI 



ARITHi\fO-MAG!C UT. Şi ARMOI'il •\ 

8. Pythagoricii notează existenţa în lume a unar con
traste. Cităm din Aristotel (Ivfetaph. ,  I, 5, 986 a) : Unii 
pythagorici "admit că principiile lucrurilor sînt zece la 
număr şi ie rînduiesc în cupluri : finit-infinit, nepereche
vereche, unu-plural, drept-stîng, masculin-feminin, repaos
mişcare, drept-curb, luminos-întunecos, bun-rău, pătrat
{)blong". Probabil că în mod indirect teza dialecticii contra-
1-iilor a profitat de pe urma acestor enunţuri, dar cupluri](:: 
pythagoricc de contrarii exprimau mai degrabă un joc al 
minţii, încărcat de mistica opoziţiilor, decît rezultatul, fie 
:7i simplist, al observării naturii. În loc de contradicţii ca 
;.::q)resii ale realităţii dinamice - ca în sistemul lui Hera
t·lit - avem la pythagorici un gen de tablou pios şi haotic . 
de un desăvirşit arbitrar. Plantrrilc realului se amestecă 
indistind . Departe de a fi expresii logice ale realităţii, 
ck sînt presupuse a domina ca factor primordial imuabil 
realitatea fizică, sau cea moral-socială. Nu orice afirmare a 
contradicţiei mărturiseşte dialecticul. De îndată ce contradic
ţia nu este concepută ca fundament necesar al mişcării, ci ca 
un jatum misterios, absolut şi imuabil, ea nu este decit 
nua din formele gîndirii arhaice prea puţin semnificativă 
·_-;ub raport filosofic. 

9. Imaginii fizicale despre cer şi aştri, prezentate dt: 
milesieni, pythagoricii îi opun un sistem care, deşi 11 n t� 
deloc lipsit de idei demne de interes, e dominat nu de cri
teriul observaţiei, - chiar dacă înşelătoare - ca la mile
sieni , ci de o supoziţie magică ce atribuie virtuţi miracn· 
Joase cifrei :::ece. Aceasta e simbolul "perfecţiei" ; trebuie 
deci c:t necesitate magică să-i fie subordonată lumea, - care 
nu poate să nu fie perfectă - chiar dacă, în acest scop, 
.:dor nouă "corpuri" ale observaţiei - pămîntul, soarele, 
hma, cinci planete şi firmamentul stelar - ar urma să i 
se adauge unul inventat ad hoc : antihtonul (antipămîn
tul) . 'rotuşi, notăm faptul că Universul pythagoric nu 
mai este cel mitologic al lui Homer, ci unul conceput ca 
realitate mai omogenă din punct de vedere fizic decît la 
autorul Iliadei. Este un Univers în care pămîntul, pentru 
prima oară, este admis a se afla în mişcare, învîrtindu-se 
in j urul aşa-zisului foc central, " tron al lui Zeus". Deşi 
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acest plan al l' nive:rsu1ui fusese constituit potrivit unot 
critnii dominate d<: magie dfrică şi de armonie mitid'L 
deşi nu are caracter heliocentric, este foarte probabil 6t 
a avut mai tîrziu un rol în istoria lichidării geocentrismu
lui. Oricum, însă, cum relevă Dan Bădărău, reprezenta
rea Universului ca sistem armonios de numere avea, intre 
alte consecinţe, şi pe aceea de a introduce în modelul logic 
al Universului diferenţîerile magice conţinute în mistica 
nt! merelor1 . 

Filosoful grec intuic·ştc faptul că noţiunea de ordine 
naturală trebuie asociatii unor măsuri cantitatiw�, riguros 
definite. Legitatea in natură, Îll sensul ei ştiiEţific, se în
temeiază însă tocmai pe un ansamblu de legi speciale, deter
minabile în ultimă analiză matematic. 

1 0. Ideile politice ale pythagoricilor dezv�luie şi mai 
rlcplin funcţia conservatoare, antidemocratică îndeplinită 
de prezenţa lor istorico-filosofică. 

Rccomandînd Yenerarca zeilor, ei cereau totodată respec
tarea ierarhiei în stat şi. a legalităţii2• Ca adepţi ai rînduieli
lor aristocratice, fără îndoială că legalitatea a cărei respec
tare o cereau pythagoricii era aceea ce se întemeia pe tra
diţionalele constituţii de tip oligarhic. PropoYăduind ideea 
de nemurire a sufletului , de viaţă viitoare, de mîntuire prin 
purificări şi totodată de calm şi pasivitate în viaţa reală, 
în ,·ederea dobîndirii unei anumite seninătăţi, toate îm
bibate de bigotism, pythagoricii apar astfel şi pe aceast�i. 
ca k în calitatea de campioni ai retragerii in contempla il' 
bigotii, ai împăcării cu trecutul, cu tradiţia, adversari ai 
acţ_iunii politice innoitoare. 

In contrast cu exponenţii ideologici ai democraţiei care 
militau pentru un sistem politic favorabil asigurării drep
turilor demos-ului, drepturi în ultimă analiză economice, 
pythagoricii emiteau ideea că însăşi acţiunea pentru o 
'·iaţă tercstră mai fericită trebuie condamnată, ca nee:x:pri
mind , .,·irtutc-a". Iată ce spun în acest sens Janet şi Seailles : 

1 Vd. D a n  B il d ii r ă u, Le 110mb1'r citez les premicrs pythagorir;ro>.<. 
în . ,Acta logica", 5, 1962, p. 100. 

t r.. R o b i n, op. cit. , p. 65 şi urm. 

LXXXVIII 



ARITHMO-MAG!CC'L ŞI .\RMONIA 

, . Se pare că în gîndirea lor, renunţarea la feri cire este pn
vit;\ drept o condiţie a virtuţii"1. 

Observăm izomorfismul dintre caracterul momentului 
mitologic din metafizica pythagorică, de a i nhiba investi
�aţia raţională, şi proclamaţia pri n care politica lor re
L"tmoştea, sau aproape, intenţia de a bloca acţiunile prac
tice înnoitoare. 

1 1 . Soluţia pythagorică are caractvr idealist prin fapt ul 
că prezumca 1-ă primordialitatea şi antonomia universalu
l ll i  faţă ck indivi dual, a abstractului faţă de concret, a 
< :onstrucţiei logice îaţă de obiectul real al cunoaşterii. 
Dar, independent de aceste inversări ale raporturilor reale, 
, ·onsenmăm acum principalele aporturi pythagorice, prin 
,.·are a fost susţinutii progresiunca cunoaşterii ştiinţifice. 
:\vem în \·.:dere: procesul de maturi1.are a capacităţii de 
• Lbstracţie, istoria constituirii conceptului de legitate şi 
problema :netodei matematic(' . 

Referitor la prima din aceste tem(:·, (: i nstructi vă compa
raţia ctt milesienii .  Aceştia, în dtutare:a unui principiu, 
.,:u valoan: aniversalrt, de constituire a realul ui, procedează 
prin investirea cu această demnitate, de "principiu",  a 
unei substanţe fizicale, date - sau aproape - în experien
J n  sensibiE't. Pythagoricii, aflaţi şi ei în căutarea "princi
piului", in ve stesc cu funcţia respectivă o relc,:ţie - cea 
numerică - ,  aşadar o entitate inteligibilă. In timp ce 
principiul  rnilcsian este rezultatul unei transpuneri meta
:li zice a datului sensibil , principiul pythagoric este rezul
tatul unei reconstrucţii (raţionale) . Corporalitatea număru
l ui este exprco;ia modului în care întreaga cugetare a acelui 
:-;ecol gîndeşte orice pozitivitate �i llll afectează semnifica
ţi a actului logico-filosofic la care ne-am referit .  Inaptitu
dinea nnmarulni pythagoric de a-şi îndeplini în mod auten
tic sarcina �ămîne, dar provine din altceva. Un autentic 
universal de extremă extensiune ar fi trebuit să poată 
ittncţiona �tşa încît să dea socoteală de real sub raport 
atît cantit"ltiv cît şi calitativ. Or. dacă numărul, aşa cum 

1 P. J a n  e t et G. S e  a i  I l  e s, Histoire de lct i'hilosophic, Paris, 
Delagrave . < 930, p. 396. 
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a fost conceput de pythagorici, răspundea cerinţei cantita
tiviste, nu putc:a satisface apelul calitativist decît pr in 
virtuţi pur fanteziste, mitologice, fapt care iace caduc-il 
întreaga teorie. Această deturnare mitică a numă rului existD. 
dar, i nsistăm, el un e în primul rînd entitate mitică1. Este, 
în prim pian, o punere în ,-aloare, în modul atunci posibi; , 
a rationalităti1: . 

Re'feritor r
'
a a doua tc·mă, a istoriei noţiunii d..: legitate . 

, ·izăm conceptul pythagoric de kosmos-armoni e .  FărH. a 
omite componenta l ui mito-magică, dar ştiind că armonia 
� susceptihilă a fi exprimată în formule matematice, sur-
prindem în substratul ei propensia către înţekgerea lumii 
i n  sensul stringenţei, al constantelor universaie, propri i  
matematicului . 

Termenul de kosmos, spune W. Dilthey, indjdJ. dm tul. 
grecilor "de a se angaj a in studiu l regularităţi.i raţionale 
)i al ansamblului armonios care constituie rel aţiile şi miş
dtrile Univ�·rsului"2• În acest fel, gîndirea pythagoric0 
ne împinge mai aproape de conceptui de legitate decît lll: 
aflasem pînă în acest moment, să spunem, în concepţia l u i. 
Anaximandros. În m:nbele , ba chiar la pythagodci în mai. 
mare măsură, c vorba de balast mitologic. Dar în timp cv 
la Anaximandros ideea de necesitat� obiectnală. propiiL· 
ienomenelor naturii ,  rămîne o implicaţie la nin·lul ennnţu
ltti metaforic, eticizant, de "dreaptă împlinire" .  ea capăt�. 
la pythagorici un început de rigoare raţional8.. Există şi 
la Anaximandros un momc:nt arithmo-geometric al cugetării 
despre necesitate, dar la filosoful milesian atingerea dr 
matematic are loc prin considerarea unor anumite cazu.r� 
sau distanţe cosmice, în timp ce la pythagorici matemati 
cul e luat ca principiu universal, chemat s�t dt:a socotcalil 
de orice corp sau fenomen. 

Privitor la cea de-a treia temă, consemnăm opinia, presti
gioasă, a lui Egmout Colerus, care acordă o mare impor-

1 De văzut, iu legătm'' cn aceasta, observaţiile lui H e � e 1, Grochich · 
te dcr Philosopliif, în JVcrke, FJ!. XIII, Ilerlin 1 840, ?· !?�8 ; de ase 
menea. F r. E 11 g e 1 s, Dialectica uaturii, p. 188. 

2 \Y. D i 1 t h c y, Int1·oduction a l 'etude des scieuces lwmaines, Paris. 
Presscs Cniv. de Ilrancc, 1 942, p. 191.  
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talJţă op.::rii matematice a pythagoricilor, considerînd tot
;>dată că in elaborarea acesteia locul de cinste îi revine 
filosofului din Samos. Autorul german c de părere, slujindu
se de aprecierile lui Proclos, că Pythagoras, după ce şi-a 
însuşit un anumit material acumulat de orientali, a depăşit 
,;tadiul la care ajunseseră aceştia, stadiu strict tehnic, 
:;;i a elaborat o serie de "prime principii", cu caracter 
t eoretic-deductiv. Este adevărat că şi 'l'hales a făcut mate
;uatică, dar el mai mult a presimţit decît a realizat acea 
mare transformare săVÎr)iită de Pythagoras, constînd în 
L·rearea prooriu-zisă a stiintei matematice1. Von Fritz spune 
că se simtc(la pythago�ici tendinţa de a aj unge la o " ariti�
;netica zmiz·crsalis", care a j ucat probabil un rol de genul 
aceluia îndeplinit mult mai tîrziu de conceptul de "mathesis 
universalis "� .  

12. Pluri'i·alenţa pythagorismnlui i-a asigurat o persis
tenţă multiseculară în Europa şi în Orientul Apropiat. A 
iradiat în direcţii spirituale variate, asigurîndu-şi în timp 
-�i spaţiG o descendenţă ce a depăşit considerabil pe aceea 
a oricărui filosof preclasic. Cum a arătat Isidore Lt�vy într-o 
lucrare devenită clasică3, pythagorismnl istoric şi cel legendar 
an prolifera: progenituri spirituale discernabile în cuge
tarea teoretică, în practica politică, în filosofie şi poezie, 
in religiil� publice şi cele misterice din tot bazinul medite
ranean, în creştiuism ca şi în formele mai noi ale mozaismu
lui :-;i zoroastrismului. În istoria filosofiei si a stiinţelor, ' ' 1 
mmele saL: sînt discernabile pînă în preaj ma epocii moderne. 

1 E g m o n � C o 1 e r u s, De Pythag-.>r! a Ililb.-rt, Paris, Plammarion, 
1943, p. 9 ;;q . 

• V o 11 P r i t  z, op. cit., p. 60 ; termenul dt: "matlu:sis un iversalis" 
·ex.primă la Leibniz conceptul de "ştiinţi"i uni n:rsală", sint(,ză a întregii 
cunoaşteri, fundamentat!!. logico-matemntic. 

8 1 s. L e v y, La Legende de Pytf�<lgm'e, de Grece en Pa/cstine, Paris, 
llibl. des H:mte::; Etudes, 1927. 
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., Domn să nu-ţ! lie nici och h d .  
sonora ureche ori limba ; 

::\'umai raţiunii încre(le-i cînta
rul cinstitei dispu te" 

Parm.cnidrs din Elea, Diog. Laert., I X .  
2 2  (pum're în versuri : (·. ]\.'"ani) . 

1 .  Elea este tm oro:1� din sudul Italiei , în �1 �a- numit8 
Grecie :\'Iare, de unde �i numele scolii care a luat naslcn: 
în acd oraş. Din şcoal;� eleată fa� parte : poatt: , Xen�fan. 
născut la Colofon, în răsăritul lumii greceşti, c.:. i  e vine de 
acolo in Elea ; Parnwnides din Elea, figura cea mai repre
zentativă a şcolii ; Ze11on din Eka şi JJf elissr. s .  născut în 
Samos şi venit ulterior şi d în Elea. 

X:enofan este acela care - înclinăm să creden; - euunţfi 
unde teze ale elcatismului ,  fără să le aprofundeze insii . 
Parmenides este mintea cn:atoare care funda;;·.cntează şi 
argumentează în chip cn totul origi nal şi cu remarcabil 
tal ent de convingere ideil e şcolii el eate. Zenon i�i ia sarcina 
să adndi noi argumente în sprijinul i deilor lui P;-trmenides 
şi , cu acest prilej , procedează la interesante �•nalizc ak 
raporturilor dintre conc('pte şi realitate1• :\fdi<:"'' lS  nu se 
remarcă prin prea multr1 noutate. 

2. XENOFA N. Viaţa l tti acoperă a doua _i t<miitate a. 
secolului VI şi o parte a secolulni V i.c.n. Călt1tor asiduu, 
rapsod şi filosof, e u n  gînditor a cărui curiozitate il împingl· 
către orizonturi de } Jrvncupări mai vaste dedt poate sii. 
cuprindă forţa lui :-, i u ktic-iu terpretatiYă. El r!<: dă schiţa 
unui tablou tcort·\ : L· pe cît ele îndrăzneţ pe ati:- de fugi t i v  

1 În priuci pula �a J :wr:�n�. a i  cărei titlu un-I cunoaştt· m .  el dezvol
tă, după spusek h>i l'ruclos. "rgumentele �ale iu număr •le patruzeci .  
divizate fiecarr· i : 1  m a i  nwae ipoteze (vd . A u  g n s t e  D i e s, Noeioe. 
la rarmbtide nl · ,ti P l :t t "  n. l'aris, 1923, Les Belles Lettres, p. 17}. 
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cugetat. Efuzinni lirice dar nu doar atît . Despuind metJ.
forele de podoaba lor, întrevedem, pe cît s-ar pru·�·a, mwk 
repere a ceea ce se va cunoaşte mai tîrziu sub 1111 mele (lL
elea tism. 

De la el ne-a rămas foarte puţin. CeC'a ce spun dcsprL" 
ideile lui cei vechi prezintă discordanţe. Istorici şi doxo
grafi îl pomenesc uneori "interpretativ" ,  atribuindu-i tc1di 
voie nuanţe teoretice care i-au fost străinl'. Dadl. la aceasta 
adăugăm limbajul său ele poet lipsit încă dL" spt:cificitatc 
terminologică filosofică, ne dăm seama cît e dL" greu o.;{l. 
surprindem fondul viziunii sale teoretice. 

El crede în fiinţarca unei realităţi obiectualc. Aceast:1 
n n  seamănll cu imagin�a pc care şi-o fac oamenii desp rL· 
lumea ce-i înconjoară . Impotriva opiniil or omeneşti , aceas
tă realitate e ceva uni c, fără discontinuitate, străin de naşte
n� şi pieire, imuabil, ce nu poate aşadar produce uhuk 
ce n-a fost dintotdeauna . Acest C:nu (singular-unitar) posed8. 
so1sibilitate si ratiune. Fi ind absolut (obsesia antică J. 
absolutului) ,  

'
sing�lar, inteligibil şi epuizînd Tot-ul, i _,,_ 

potriveşte determinativul de Divi n. 
Cum însă, reală fii nd, entitatea în cauză e corporalrt 

(univocitatea corporal-incorpora! din structura stadinlui 
de gîndire preclasic) trebuie dat socoteală, crede Xenofau, 
de specificitatea ei fizicală . Ca atare ea este "pămînt şi 
apă", după unele izvoare, ori numai pămînt, d upă altdc· . 

Această entitate, absorbind totul, e străină de atributtil 
mişcării .  Şi totuşi nu p utem spune despre ea : " nu are miş
care", deoarece un asemenea enunţ se referă la mişcare. 
Cum după Xenofau mişcarea e de neconceput, ea nu csic 
�i deci nu putem pune Unul în nici un fel de raport cu ea . 
Starea lui e străinft de orice legătură cu "mişcarea şi nem iş
carea", redă Simplicius (fr. A 32) gîndul ce anunţă JK 
Parmenides . 

Ontologia acestui Unu, at ît de gren asimilabil de căt re 
cugetarea filoso:fică modernă, se poate contura numai lllt> 
ditînd asupra structurii cugetării filosofice din stadiul 
preclasic .  IJ rin indistincţia dintre corporal şi incorpo1 at 
aj ungem la :fizicalitatea inteligenţei. Este o obi�ct nalitatL· 
a tmei eut i trtţi totodată fizicale :;;i spirit nak. I n  m�1sur�1. 
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în care fizicalitatea acestei entităţi apare ca primordială 
(se subînţelege, nu anterioară) în raport cu Taţionalitatea 
ci, p utem vorbi de o semnificaţie materialistă. Vom regăsi 
o ::1oţiune chibzuită în mod similar cînd ne vom ocupa <.le 
Nous al lui Anaxagoras. Dar, spre deosebire de cazul lui 
Anaxagoras, aici, la Xenofan, această entitate Unu-fizical
divin este în unic exemplar iar nu într-o pluralitate . 

Divinit atea Unului este ceva atît de nou în cugetarea 
greacă a ti;:npului, ea neagă în chip atît de tranşant şi de 
militant vechile reprezentări mitologice ale grecilor, încît 
din acest punct de vedere înţelegem observaţia lui Burnet : 
"Probabil că printre contemporani Xenofan a fost numit 
mai degrabă ateist decit oricum altfel"1. 

Unii coment atori moderni vorbesc de monoteismul lui 
Xu10fan. Cnm termenul are o accepţiune teologică bine 
circumscrisă, aplicarea lui la acest Unu fizica! al filosofului 
din Colofon este de un strident anacronism. Nici termenul 
de panteism nu e mai puţin nepotrivit : nu c vorba de o 
divi nitate di fuzată, prezentă în tot ce este, ci de una ce ar fi 
rationalitatea - "divină" - a tot ceea ce este. Divini
tatea lui Xenofan e un concept dat în valenţele de cotiver
genţă ale unei anumite structuri filosofice, încă primitive , 
inasimil ab ile conceptelor generate pe fondul unor struc
turi cu totul deosebite. înclinăm să credem că nu avem la 
Xeuofan Divinitatea ca subiect, ci ca atribut, divinitatea 
lumii. Ar fi perfecţia lumii (corporale) , perfecţie ce se 
recunoaşte, se gîndeşte pe sine ca atare, în mod cu desă
Yîrşire pasiv, autocontemplath· (n.:fiinţînd nimic altceva 
decît sinele) . 

3. Interpretarea lui Xenofan contimtrt să fie controver
:::at�t. unii istorici, mai demult, Kirk şi Raven mai de cu
rînd, se arată puţin dispuşi să accepte apropierea lui de 
Pa rmenides, aşadar calitatea sa de fondator al eleatismului .  
Autorii englezi menţionaţi îl sitniază mai degrabii într-o 
an umită relaţie cu filosofii ionieni2• 

' J. B u r n e  t, op. cit. , p. 143. 

• G. S. K i r k - J. E. R a y e 11, Thc Presocmtic Philos?j>hers. Cam
;)ridge, At the University Press, 1971, p. 166. 
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În ce ne priveşte, păstrăm prezenţa lui în capitolul ce 
are ca obiect pe eleaţi , dar nu fără ezitări. 

4. PA RMENIDES a trăit cam între anii 520 si 460 Î.E:.n . .  
contemporan, probabil , ceva mai tînăr, al lt�i Heradit. 
a cunoscut, asemenea efesianului, şi gloria dar �i contc;:-;-
t arE·a .  Ambianţa continE:ntală calmă a Eleei se dcose1x·a 
la fel de mult de aceea, agitată, a portului ionic, pe cit 
avea să difere quietismul elcat de tensionalitatea dinamidt 
a heraclitismului. În mod analog, funcţia ·socială, conser
vatoare, a primuh1i, de aceea împrospătătoare a celui de-al 
doilea. În poemul său "Despre natură", Parmenides va 
lua, poate, ca punct de pkcare reveria filosofid1 a lni Xeno
fan dar, în acest caz, o ya preschimba în sistem, atît cit 
poate fi vorba de sistem în acest secol . 

5. Principala t<:mrt a cugetării lui Parmenides este ac-:ea 
a Existentului (Mv) . Filologic vorbind, l:.6v poate fi tradus 
fie ca "existenţă", fie ca "existent". După cum a demon
strat Holscher, prin acest termen filosoful eleat are în vedere 
ceea ce este (Seiendes) , aşadar un subiect absolut . Or, dintre 
cele do11 ă n�rsiuni posibile prima indică un atribut. Deci 
doar cea de-a doua, care indică un subiect e corectii.�. 
Socotim că în româneşte termenul cel mai potrivit e cel 
de Existent iar nu de "existenţă" ; nici cel de "fiinţ:t " ' . 
cum nu se poate mai echivoc. 

Iouienii , referindu-se la real, căutau un principiu unitar 
de universalitate, susceptibil să dea socoteală totodaHt :k 
mul tipli citatea şi varietatea care sînt proprii realului. 

În dtutarea unui asemenea principiu, Parmenides por
neşte de la ceea ce are pentru el \·a1oare de axiomă. O axi_ ( , 
m{t ce s-ar impune în chip absolut, a cărei simpl{t enunţare 
arată dt ea trebuie să guverneze de la început şi di prin ;:a 
1 rebuie să se verifice constant orice enunţ filosofic ce se 
revendică drept adevărat, cum şi orice construcţie filo:;o
fică : principiul logic al noJtcontradicţiei : "Că propoziţiile 
contradictorii nu pot fi deopotrivă adevărate, o spmw 

1 tr v o li O 1 s c h e r, Sein. wzd Seiendcs bei Parmenid<.<, comunic.1-
re la al 5-lea !'ougres al Societăţilor de Studii Clasice (FIEC). Bonn 
1 - 6 sept. 1 969. 
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(Parmenides) in acele versun m care mustră pc cei ce 
idt:ntifică contrariile" (fr. B 6) . Se pune însă chestiunea 
dacă avem dreptul să construim tabloul lumii plecînd de ia 
l!ll principiu logic. Răspunzînd afirmativ la această în
'd·t:bare, Parmenides va afirma : "este acelaşi lucrn a gîndi 
:;;i a exista". Este uu enunţ în multe feluri tăhnăcit. O inter
pretare care, după părerea noastră, satisface cerinţele tota
lit ăţii structurale, de sistem, a concepţiei lui Parmenides 
vste aeel·a propusă de Burnet, acceptată de Kernfeld şi 
,,nsţinută mai recent de Walter Brocker1 :  "E tot una a 
�îndi şi gîndul că [ceva] este" (fr. B 8) . Nu în sensul că 
• ·xistă tot ceea ce gîndim, ci în sensul dt nimic ce n-ar 
i • l l t<.-a fi gîndit coerent nu există. Dacă ne-am însuşit 
ac<.-astă ,·ersiunc, am făcut-o deoarece se acordă structural 
cn consecinţa ce derivă din principiul noncontradicţiei . 
. Acesta din urmă e pentru Parmenides însăşi raţionali
tat ea gîndirii, modalitatea absol ută, um:că, in care ea 
fiinţează în chip coerent. Ceva care nu satisface raţionali
tnh·a, deci principiul noncontradicţid, nu e.."\.istă, căci nu 
poate fi corect gîndit. Deci pentru Pannenides se instituie 
1 dentitatea univocă între real. rational si 1ZOncontradictoriu. 

Să supunem acum cercetării d�uă en'tităţi, singure posi
bile : existent-nonexistent . Să ataşăm, ipotetic, fiecăruia 
din ele două predicate, singure posibile şi ele, şi obţinem 
următoarea schemă : 

cxbtentul 
/ exil>tă : lj existen tul există. 

"'- uu există : 2) existeutul nn exist'!. 

/exi,;tă : 3) nouexistentnl un c.xistil. 
nn nexistentnl 

'-nn există : -li nonexistcntnl exist;i .  

"\ plicind principiul noncontradicţici celor patru propozi
tii posibile , se constată că a doua şi a treia cad, că în vir
tntea celor două rămase nonexistcntul e suprimat şi că 
,.. 
"'- 1  \V. B r o c k  e r, G9rgius ca11tra Pann�tJ.idcs, in "lierme..'\"" Dan(\ 

:-l6. -1, 1 958. p. 438 ; de asemenea, D. .:\!. P i p p i d i, eomcntarht Ia 
�·r .  B 8 (11. 17) .  
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rămîne existentul. Aşa cum se va vedea imediat, interesantă 
şi productivă nu este aici simplă afirmare a existentului, 
ci o atare afirmare în Yirtutea căreia admiterea existentului 
semnifică totodată excluderea nonexistentului. 

6. Dacă existentul c real şi dat fiind - conform struc
turii teoretice a epocii - că tot ce e real e corporal , rezultă 
că exi::>teutul va fi luat de către Pannenides antedelibera
tiv drept corporal. Vrem să spunem că nu avem la el vreo 
demonstraţie în favoarea corporalităţii:, că intreaga deli
lx:rare a filosofului asupra lui e6v se desfăşoară luindu-"e 
ca de la sine înţeles faptul că e corporaP. Este o corpo
ralitate ce se relevă prin extensiune în spaţiu. Ca atare , 
ca exi��'�nt în sine, e o corporalitate abstractă pur intdi
gihi!:î.. dar care, dacă ne luăm după felul în care apare 
sin:ţu:  :;or noastre, se arată a se angaja în substanţe fizi
cale (anume focul şi pămîntul) . 

s� c:mstată că existentul apare simţurilor noastre ca 
avind :n ultiplicitate. Pe de altă parte existentnl e princi
piul unit:\ ţii .  Parmenides va înregistra aici două contradicţii . 

Una într'� unitate şi multiplicitate, a doua în însăşi multipli
citatea Prima e evidentă. A doua rezultă din comandamen
tul d.� .1 exclude nonexistentul : în adevăr, multiplicitatea 
ar pres��pune delimitări între cele multiple ;  dar delimi
tarea bs�::amnă separarea existentului de alt existent, ceea 
ce e tot una cu fiinţarea între aceste existente a nonexis
tentlllui.  Excluzînd nonexistentul, dispare putinţa ca multi
plicitatea să fie altceva decît simpla aparenţă. 

Î n  '�-on:>ecinţă, a apărut nevoia de a se examina chestiu
nea <..'Ontradictoriului. Simţurile o afirmă, nu însă şi raţiu
nea. Potrivit raţiunii, există doar unitatea - numai exis
tentut fiinţează cu adevărat - şi nu există cu adevărat 
multiplidtatea. Ambele contradicţii relevate adi neaori sîut 
deci datorate simţurilor. Concluzia : doar ceea ce e con
form raţiunii posedă autenticitate, iar ceea ce "spun" 
simţurile e iluzoriu. Cercetarea cea mai recentă evidenţiază 
faptul el e platonizantă, nu eleată, interpretarea conform 

' !n acest sens, vd. G u i d o  d e  R u g g i e r o, Si<u·ia delta filo
sr.fio . vr>�- I. Bart Latcrza & Pigli, 1950# p. 1 62. 
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cărtia Parmenides ar nega existenţa lumii fenomene?.; �;:. Ceea 
ce neagă el este că ar fi aşa cum apare simţurilor noastre1• 

A şadar nici existentul obiectual, nici Raţionalul nu pot fi 
sediu al contradictoriului. Contradicţia poate sălăşlui doar 
în modul de funcţionare al simţurilor sau în sfera celor 
ati ngătoare de simţuri. Calea simţurilor e "a dona cale " 
de abordare a lumii, cale înşelătoare în care însă, :in mod 
blamabil , se angaj ează "vulgul", neiniţiat în ceit- f1]oso
fice. 

�ot aţiile de mai sus referitoare la raţiune şi �mţuri 
semnalează faptul că, prin eleaţi, filosofia greaca J)ăşea 
pe terenul unui nou domeniu de cercetare filosofic;',, actla 
al gnoscologiei şi, implicit, al subiectivităţii . 

Gîuditorul eleat nu procedează în spiritul recm�oaşt l:rii 
particularităţii calitative care diferenţiază subiectivitatea 
de "existent" ; singularitatea acestuia din urmă e dealtfel 
incompatibilă cu o atare diferenţiere. De îndată c:t ��peci
ficul calitativ ar tinde să prindă un oarecare contur - în 
legătură cn particularitatea sensibilităţii - e inu�.buşit 
în embrion. Totuşi importanţa epistemologică a 1 <1ptului 
semnalat mai sus e notabilă şi alături de el a înc:, unuia, 
nici el neglij abil : Parmenides întreprinde, primul :n filoso
fia greacă, critica datului empiric . 

7. l)armenides dezvoltă cercetarea existentulni "1 a a�ri
butdor sale. Particularitatea demonstraţiei sale /enstii in 
faptul că atributele nu sînt susţinute prin dovezi ob�cr va
ţionale. :Este speculaţie logică şi atît. El ÎtlC(:'} II: prin 
considerarea atributului vizat în cadrul unui c-npln de 
contrarii ce i se impune în mod ipotetic . Continuă prin a 
arăta că atributul opus este contradictoriu, deci imposibil 
(prindpiul uoucontradicţiei) . Datorită faptului că d treia 
posibilitate nu e de conceput (principiul terţiului extJns) , 
identitatea primului atribut se afirmă în chip al"_.,olut 
(principiul identităţii) . Iată o probă de text : "nemiŞCat 
stă [ e-".istentul] . . .  ; de vreme ce naşterea şi moarte-ci au 

1 J a c q 11 e s B r u n s c h w i g, recen7Je la J. H. 1\.!, , l\1. l.,oenen. 
;al'mcnides. M.elissus, Gcwgias. A reinterpretation of Eleatio f-i•ilosophy. 
111 ;,Revue phllosophique de la Fr=ce et de l'etrauger", m .  4, 1 965, 
p. 512 ; vd. şi W. B r o c k:  e r. ari. cit., p. 430. 
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fost aiungate departe [fiind contradictorii - n.n.] , el . . .  
zace în sine şi astfel, neclintit, rămîne locului" (fr. B 8) . 

Spuneam mai sus că existentul se impusese cugetării 
eleate prin faptul că nonexistentul se arătase logic-contra
dictoriu. Dar acesta se arată a fi contradictoriu şi dacă 
e privit sub raport fizic sensibil. În adevăr, pentru filo
soful acestui secol nonexistentul sub raport fizic e subîn
ţel:es a fi totuna cu neantul, ori cu vidul, ori cu golul. Este 
corolarul faptului că prin existent se subînţelege fiinţa
rea (opusă neantului), continuitatea s�ebstanţială, . corporali
tatea (opusă golului, sa u  vidului) ; în virtutea univocităţii 
eorporal-incorporal, ceea ce fiinţează are substanţiali
tate corporală ; nici o distincţie deci între vid, ca spaţiu 
fără materie, şi . ,gol" ca spaţiu în care există o materie , 
dar care fiind foarte difuză nu opune rezistenţă notabilă 
(precum , .golul" din interiorul unui vas) . Or, sub raport 
fizic, pl i nul şi golul fiind contradictorii, ele nu pot fi amin
două. 

Dupâ cum am spus, cleatul nu contestă realitatea feno
mcnalităţii obiectuale sensibile, ci doar faptul că ea este 
aşa cum apare simţurilor noastre. Dacă nu pot coexista 
şi plinul şi golul, ceea ce ar fi contradictoriu, şi dat fiind 
că cel ce se elimină e golul, rezultă fiinţarea doar a plinului . 
Existentul e plinul. 

Excluderea multiplicităţii este totuna cu excluderea dis
continuităţii. Singur posibil, atributul continuităţii. 

Imobilismul este consecinţa eliminării mişcării ca fiind 
contradictorie. În prim rînd, în concepţia eleată imobilis
mul se impune prin eliminarea apariţiei şi dispariţiei. 
El se mai impune şi în virtutea altui joc al principiului 
noncontradicţiei. Mişcarea este trecere a unui obiect dintr-un 
anumit spaţiu în altul care, ca să-1 primească, ar tre
bui să fie gol. Dar golul nu este, ca nonexistent. Trecerea 
dintr-un loc în altul nu e cu putinţă, deci nici mişcarea ca 
deplasare în spaţiu. Cu Zenon se va contura desluşit şi 
a treia ipostază a nimicirii mişcării prin efectul imperative
lor noncontradicţiei : corpul ce s-ar mişca ar fi în condi
ţia contradictorie de a se afla şi a nu se afla, concomitent, 
în unul şi acelaşi loc. 
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Dar de ce oare, conform cu punctul de vedert al Jui 
Parmenides, trebuie eliminate naşterea şi distrugerea ? 
Ceea ce naşte trebuie s[t provină din neant, din non-existent. 
În mod analog, distrugerea este trecerea din exi�tent în 
non-existent. Imposibilitatea non-existentului le (.'Xclude 
pe amîndouă. Deveni rea, evoluţia, schimbarea <·<�Jit ati vă 
ca şi creşterea (cu corolarul ei descreşterea) sint de ase
menea variate ipostaze ale naşterii (a devenitului. a noii 
calităţi, a cantităţii adăugate prin creştere), aşadar toate 
acestea se exclud. E suprimată şi finitatea în timJ-', {'i-11<:- e 
distrugere absolută. 

8. Devenirea este unitatea dintre existenţă şi ;:;onuis
tenţă, gîndea Heraclit. Respingind devenirea, l'cJn:::eni
des o face într-un text care, dacă aşa cum se admite indeob
şte îl vizează pe dialecticianul din Efes, conţine Jltimul 
enunţ polemic cunoscut nouă în textele filosofiei �rt·eeşti, 
anunţînd spiritul critic, propriu viitoarei structm1, llasi
ce, a cugetării eline. "Trebuie - spune Parmenide:-". ddre
sîndu-se discipolului său - gîndit şi afirmat că t:xistentul 
este. Aceasta deoarece existentul este, iar none:x.i�t,:ntul 
nu este. Îţi atrag luarea-aminte să nu păşeşti pe ace!-! drum 
al cercetării nonexistentului. . Ţine-te departe �i d•:· acela 
pe care rătăcesc muritorii cu două capete care tn] ştiu 
nimic. Căci zăpăceala din piepturile lor mînă giJ)d·o] lor 
şovăitor. Aceştia rătăcesc surzi şi orbi în acela�-1 �imp, 
neghiobi, ca o turmă nepricepută care socotc:;<tt" cci a 
exista şi a nu exist!! este acelaşi lucru şi că totodată uo este 
acelaşi lucru ... " Intr-un singur cap (raţiune) nu po: sălăş4 
lui două cugetări contradictorii. Dacă acestea işj găs(sc 
totuşi loc atunci, de bună seamă, locul lor e în dond ,_apde 
deosebite! 

9. Am semnalat angajarea eleatismului în cîmpul t:.:r.•oseo
logiei. Temele gnoseologice sînt atinse în mod nesisto.:-matic, 
indistinct, fragmentar. Sint totuşi preludii demne d<.:' in
registrat. 

::'\i se oferă pentru prima oară - dar aproximat�v con
comitent cu heraclitismul - o opinie explicită despre 
capacitatea cognitivă a simţurilor şi a raţiunii, cum şi 
despre raporturile dintre ele. În timp ce informaţiile senso-
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riale au caracter sărac, înşelător, raţiunea e glorificată ca 
fiind unic criteriu al adevărului, atotputernică, deci străi
nă de eroare. 

Aceasta nu înseamnă că eleaţii, inclusiv Parmenides, ar 
fi negat cu totul rolul simţurilor în cunoaştere. Înseamnă 
doar că, după părerea lor, informaţiile senzoriale trebuie 
privite cu maximă neîncredere şi că omul trebuie să se 
adreseze raţiunii atunci cînd vrea să dobîndească adevărata 
cunoaştere. O alegorie schiţată de Pannenides exprimă 
ideea. Alegoria descrie călătoria pe care o face omul doritor 
de cunoaştere într-o lume fantastică, unde, în mod simbolic, 
i se pune problema alegerii intre cele două căi: cea în
şelătoare a simţurilor, cea singură adevărată a raţiunii. 

Pe omul care caută ade,·ărul, fiinţele cele mai demne 
de respect îl com·ing că nu trebuie să se Încreadc'i i 11 cele 
văzute cu, ochii, ori attzitc cu urechile, ci cii trebuit set urce
teze toate prin raţiune. 

Informatiile senzoriale nu tr-.:bnie pur si simplu n.�--�·inse, 
totuşi, pri� activitatea simţurilor, omnl 

'
nu se ridid-t

.pe o 
treaptă superioară de cunoaştere. Simţurile repn:zintă un 
fel de introducere, ele sînt cele ce conduc pe om in lumea 
obiectuală în \·ederea cunoaşterii ci, cunoaştere care este 
însă tut apanaj exclusiv al raţiunii. 

10. Nu se poate căpăta o imagine adecvaUt asupra acestui 
embrion de gnoseologie eleată decît dacă, renunţînd Ia 
conceptele cu care sîntem familiarizaţi, încercăm sa ne 
transpunem în lumea unor semnificaţii pe care istoria 
cugetării le-a depăşit de mult. 

Aplecîndu-ne asupra fragmentelor parmenidieue ne cu
prinde o nedumerire. Pe de o parte, filosoful eleat \·orbeşte 
în amănunt de istoria şi compoziţia mixtă a Universului 
în care două elemente - focul şi pămîntul - işi joacă rolul 
fizica], pe de altă parte, tot el ne spune că toate acestea 
se referă la "opinie", la "aparenţă", după cum, neindoiel
nic, însăşi istoricitatea, schimbarea în timp sînt chestiuni 
de "opinie", căci existentul e incompatibil cu schimbarea 
si devenirea. ' 

Credem că ceea ce Parmenides înţelege prin aparent sau 
"de ordinul opiniei muritorilor" nu-şi găseşte corespondent 
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în filosofia contemporană. Vedem o anumită analogie 
între aparenţa eleată şi ceea ce va fi pentru Empedocles 
diversitatea calitativă de dincolo de cele patru 

"
rădăcini" 

sau, pentru Democrit, sfera lui nbmos. E poate ceea ce 
va avea în vedere Protagoras cînd va vorbi de "om ca 
măsură a lucrurilor" (una din accepţiunile acestui dic
ton). 

Ceea ce e conform "opiniei" nu e nici real cu ade;rărat, 
dar nici doar iluzie. Nu e o simplă invenţie a simţurilor, 
dar ceva ce se arată potrivit lor, după specificitatea lor 
receptivă. Este 

"
verdictul" lor despre chipul de a fi a cu 

totul altceva, un altceva care e substrat al chipului şi care e 
realul simplu, omogen, imuabil. Acesta, indiferent de per
cepţiile inconstante ale simţurilor, e absolutul. Corespunde 

"
principiului", aşa cum îl prezumează filosofia greacă, 

concept la fel de depăşit în ontologia modernă ca şi dl!ter
minaţiile de simplu, omogen, imuabil, absolut. Acest sub
strat, această esenţă, - la Parmenides, existentul - se 
adresează simţurilor într-un fel care, ca mod de a lua chip 
(deci ca "în-chipuire"), ca mod de a stărni opinia (păre
rea) este, întocmai cum şi existentul este. Dar este în mod 
exterior, în mod atingător de simţuri, în care caz, dacă 
rezervăm predicaţia este doar pentru ceea ce este în mod 
absolut, iar nu relativ (la noi), atunci acest chip de a apă
rea nu este. (Sugestive aceste cuvinte româneşti de 

"
pă

rere" - ca iluzie, dar şi ca opinie care poate fi deplin justă, 
în care caz e contrarie iluziei - sau de "închipuire" -

tot ca iluzie, dar care, fiind 
"

luare de chip", e tot atît 
de reală, opusă iluziei, ca orice chip. Oare "aparenţă" 
nu are tot două semnificaţii, contradictorii, de amăgire 
şi mod real de a apărea?). Noi spunem este - nu este, 
presupunînd un cuplu de alterităţi. Este şi nu este ale elea
tului nu constituie un cuplu de alterităţi. Nu este e luat 
în alt plan decit acela în care afirmăm pe este şi ca atare nu 
se pot interraporta. Este e afirmat despre existent; cu toate 
atributele sale, inclusiv acela de a apărea într-un anumit 
fel. Aparenţei nu i se potriveşte deci nici predicatul este, 
nici cel de nu este. E o stare din alt plan decît cel al lui este -

nu este, planul modului în care reacţionează cu necesitate 
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obiectuală (nu doar intersubiectivă) simţurile noc.stre la 
felul, real, în care apare existentul. 

Cînd Parmenides vorbeşte cu dispreţ de părerile muritori
lor de rind, el nu condamnă faptul că oamenii contemplă 
această aparenţă, că tind să-i afle "compoziţi a " (în limi
tele, deSigur, ale substanţelor fizicale simple din ]umea 
aparenţelor), că se interesează de felul cum se arată ea, 
schimbindu-se şi devenind. 1'răim în această lume a apa
renţelor şi avem nevoie s-o explicăm. 

Parnienides va aprecia drept lucru firesc chiar faptul ca 
oamenii să medlteze la originea lumii şi s- o atribuie unei 
puteri divine, care e totodată forţă formatoare şi, ca princi
piu de ordine-dreptate, Dike (dtx"I'J) forţă mişcătoare . Este 
ceea ce Parmenides va desemna prin termenul de dairnon 
( 81XLfJ.6l"V}l. Demn de dispreţ e, potrivit părerii lui, faptul 
de a ne limita la "lumea aparenţelor", de a nu indemna 
raţiunea să "treacă peste" (fr. B 16), să depăşească apa
renţa în căutarea esenţei. Subliniem djn nou că domeniul 
aparenţei nu e acela al nonexistentului , al lui "nu este"; 
cele pe care muritorii de rînd le au în vedere în cimpul 
"aparenţelor", cum ar fi spre pildă lumina ori întunericul 
şi în genere toate lucrurile convenţional denumite prin 
limbă într-un fel sau altul, nu sînt de domeniul nonexis
tentului. Deci, în timp ce - o spune şi o repetă fără 
echivoc eleatul - cercetarea nonexistentului e vană şi 
deci nu trebuie întreprinsă, dimpotrivă, investigarea cîm
pttlui "aparenţelor" nu e fără rost. Parmenides o face, 
ba chiar destul de amănunţit. 

11. Sarcina pe care şi-o luase Parrnenides, eliminarea 
contradictoriului, a multiplicităţii, nu putea fi îndeplinită 
dacă, aşa cum le înţelegea filosoful, erau absoluti2·atc. Iată 
cîteva din inconsistenţele sistemului său: a. Pe cale ex
clusiv raţională, corifeul e1eatismului absolutizează Unici
tatea şi continuitatea existentului. Tot d proclamă raţiu

nea 
"

cale de cunoaştere" , ba chiar nu singura. Or, cunoaş
terea, ca act cognitiv, implică subiect cunoscător şi obiect 

1 Vd. O t t o G i 1 b e r t, Die 8c.t11.,,." ths Parm.enides, în .,A:rchiv 
filr Geschichte der Philosophie", vol. 20, Berlin, 1, 1906, p. 41-42. 
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al cunoaşterii, ceea ce presupune dualitatea obiect-subiect 
şi discontinuitatea dintre ele. Premisa eleată se exclude 
prin si\le însăşi. b. Calea ce ,.conduce" raţiunea spre exis
tent trece prin regnul aparenţelor, iar alt drum nu există. 
Din două una : sau raţiunea care gîndeşte asupra non
contradictoriului nu are alt obiect decît pe sine şi atunci 
nu descoperă existentul, sau ea merge către acest obiect, 
în care caz, cum afirmă eleatul, nu-l poate atinge decît prin 
intermediul instrumentelor simţuri-raţiune, declarate con
tradictorii. Noucontradictoriul nu poate deci întîlni noncon
tradictoriul decît prin intermediul contradictoriului. Dia
lectica contradictoriu-noncontradictoriu se împacă foarte 
bin� cu aceasta. dar nu şi cugetarea care absolutizează 
noncontradictoriul. e. Existentul eleat nu posedă decît 
atribute negative. Este nonmişcare, 11ondiscontinuitate, 
nonîncc:pnt, nonfinitndine, nonschimbare, nouevoluţie. Tot 
ce e determinat e fie nonexistent, fie aparenţă. Concepţia 
care atribuie realului autentic negativitate pură şi scoate 
determinatul din incidenta atributelor este - nu este îl 
expuue destrămării, a�eninţă putinţa lui de a rămîne 
obiect al mc:ditaţiei. Aici filosoful deschide o poartă teolo
gicului1. d. Şi acum o obiecţie care nu mai vizează logica 
sistemului, ci e mai degrabă de ordin extrinsec. Parmeuides 
strllluce)te ca un cugetător dedat raţiunii. Or. raţiunea 
est:.: prin excelenţă mişcare, călătorie a gîndului prin con
fruntarea judecăţilor opuse, este tensiune încărcată de 
dialectică a contradictiei. Si, cum vom vedea imediat, 
textul lui Pannenides �ste n� desfătător exemplu in acest 
sens. Cel ce crede că se poate suprima contradicţia cu 
ajutorul jocului dialectic, obţine un rezultat opus celui 
scontat. 

· 12. De aceea, supremul paradox : teoria nondialectică 
a cleatismului oferă, prin ricoşeu, istoriei dialecticii contri
buţii uueori la fel de însemnate ca şi cealaltă teorie, con
temporană cu ea, a heraclitismului. 

1 Vd. in acest seiL� A. M. F ren k i an, Parmenide, precursor al 
teotog_iei n�gatiue, in .,Codrul Cosminului", Cernăuţi, nr. X-XII/1939. 
passtm; . Les origines de It� tfleologie 14egalive de Pamu!nide a Plotin. 
in .. Ren� ta clasică", XV -1943, passim. 
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Vorbeam ceva mai sus de inadvertenţa procedurii ce 
constă în a absolutiza Î1t teorie noncontradicţia, din partea 
celui ce s-a angajat în practică în sfera experienţei sensibile, 
adică a contradictoriului. Dar această stare de fapt poate 
fi luată în două feluri. Ca procedură e caducă. Dar dacă e 
examinată dincolo de scopul urmărit de eleat, ea se arată 
ca o infirmare a absolutizării noncontradicţiei. Drumul de la 
noncontradictoriu la noncontradictoriu, observăm noi, 
trece cu necesitate prin contradictoriu. Dacă, aşadar, 
interpretul pune între paranteze concluzia consemnată de 
eleat şi examinează itinerarul pe care, în fapt, s-a angajat 
el, mergînd spre concluzie, atunci, împotriva conduzki, 
descoperă, în forma practică - nu teoretică - modalităţi 
ale unităţii dintre contradictoriu şi noncontradictoriu, 
dintre sfera logicului şi a experienţei. Sînt succese de fapt 
ale dîalecticului. 

Pe aceeaşi linie: demonstraţia imposibilităţii mişcării, 
datorită faptului că este contradictorie, ba chiar în mul
tiplu sens contradictorie, se impune şi ea a fi luată nu 
numai sub raportul concluziei, negativiste, consemnat�i 
de Parmenides, dar şi sub raportul prcmisei. I_.a aceasta 
din urmă preferă să se op!ească interpretul, dacă îl intere
sează istoria dialecticii. In acest punct, el va consemna 
un profit dialectic egal, dacă nu chiar superior celui oferit 
de Heraclit, de care va fi vorba în curînd. Acesta afirmă. 
caracterul contradictoriu al mişcării, ne oferă, prin imagi
nile arcului şi lirei, alegoria contrariilor generatoare de 
mişcare, în timp ce eleaţii - Parmenides şi Zenon -
schiţează teoria esenţei contradictorii a mişcării. 

Lăsăm în contul eleaţilor negarea mişcării şi reţinem în 
beneficiul dialecticii motivaţia ce a stat la baza concluziei 
negatoare. 

Tot astfel noi, opunînd pe eleat lui însuşi, contestîndu-i 
concluziile şi aplecîndu-ne asupra reflecţiilor care le precedă, 
refuzînd ceea ce ne oferă şi luînd ceea ce ne refuză, trecem 
ca bunuri cîştigate în istoria elenă a dialecticii, pe lîngă 
cele deja notate, descoperirea caracterului contradictoriu: 
al oricărui real (existentul), al spaţiului şi timpului (unul 
şi celălalt, ca unitate dintre finit şi infinit, dintre conti-
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nun şi discontinuu), al raportului dintre fenomen şi esenţă, 
dintre existent şi conştiinţă, dintre obiect şi subiect, dintre 
sensibilitate şi raţiune. 

13. Toate acestea rezultă mai pregnant dacă examinăm 
şi aportul lui Zenon din Elea, discipolul lui Pannenides, 
ale cărui celebre aporii au rostul de a întări prin noi argu
mente concluziile formulate de magistrul său. Ceea ce 
face el este să enumere contradicţiile implicate în teza 
pluralităţii şi în teza mişeării. Spre pildă, în privinţa miş
cării, contradicţiile relevate de aporiile denumite Dichoto
mia1, Ahile şi broasca, Săgeata, Stadionul. 

Tocmai în această "acumulare de contradicţii" constă 
valoarea lui de .,inventator al dialecticii", cum i s-a spus9• 
H. Wallon remarca aportul lui Zenon în studiul realei 
antinomii în care intră gîndirea în raporturile ei cu expe
rienţa brută; iniţial, aceasta nu devine susceptibilă de a 
fi gîndită decît dacă e stabilizată şi imobilizată3• Pentru 
Ath. Joja, teoria dialectică a lui Zenon este o .,logică a pro
babilului"4. 

14. În istoria filosofiei europene, eleatismul inaugurează 
o modalitate de gîndire care se va reproduce mereu de-a 
lungul mileniilor, în numeroase sisteme filosofice, indife
rent dacă în mod exhaustiv sau nu: modalitatea instituirii 
unei anumite premise logice, pur intelective, considerată 
în chip absolut, instaurată axiomatic, imună faţă de orice 
experienţă, subordonîndu-şi orice confruntare teoretică 
şi învestită ca atare cu titlu de principiu prim al unui sistem 
dat de gîndire. Modalitatea modernă, ipotetico-deductivă, 

1 Începind eu Aristotel şi mergind pină în zilele noastre, continui 
incercări.le de rezolvare a aporiilor lui Zenon. Vd., spre pildl, soluţia 
propusă de A n t o n D u mi t r i u, după care Zenon ar comite .,erori 
elementare de logică" (Valoarea metafir:ică a raţiun-ii, Bucureşti, 1933, 
Cartea Romblească, p. 108). 

1 H. Ba. r re au, Z�non d'Elie, inuenteur de la Dialectique: dikmmes 
ou simples paradoxes J, in voi. .. La dialectique-Actes du XIV-e Con
gr� de;; Societes de Plillosophie de langue fran�aise", Paris, P.U.P., 
1969. passim. 

3 Hen r i W a 11 o n, De la act ltJ gîdire, Ed. Ştiinţifici, 1964, 
p. 222. 

• A t h. J o j a, Logos şi ulws, Bucureşti, 1967, Ed. PolitiCă, p. 173· 
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va întîmpina mari dificultăţi spre a detrona conceptul, 
cu rădăcini atît de adînci, de principiu, cu caracter cate
gorico-deductiv. Vittorio Sainati vorbeşte de .,intuiţia 
contemplativă a existentului" la Parmenides, ca de suprem 
canon al aprecierii erorilor metodologice sau al opiniilor 
empirice şi adaugă că eleatul a instituit pentru uzul seco
lelor viitoare .,rezistentul mit teoretic al unei absolute 
experienţe metafizice"l. 

1 V i t t o r i o S a in ati, Tra Parmenide e ProlagMa (Le jwemesse 
sloriche della logica greca), tn ,.Filosofia", Torino, XVI, I, ian. 1965, 
p. 69, 
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DEDUBLAREA UNITARULUI CA LOGOS 

"Învăţătura multă nu te deprinde să ai minte: 
altfel. ea ar fi luminat şi pe Hesiod, pe Pythago
ras, pe Xenofan sau Hekataios." 

Heradu, fr. 40 

1. �ă.scut în Efes, Heraclit (539-470 î.e.n.) a fost evocat 
ca unul din gînditorii eterni ai lumii, prin comemorarea 
înternaţiouală din anul 1961, cînd s-au împlinit 2500 ani 
de la naşterea sa. 

Ora';;ul său de baştină, port egeean, participă cu intensi
tate la clanul economic al Ioniei, despre care s-a vorbit 
referitor la milesieni. Desi descindea dintr-o veche familie 
aristocratică, totuşi a ref�zat, atunci cînd i-a venit rindnl, 
să preia însemnata funcţie sacerdotală ce revenea de drept 
în Efes familiei sale. Opera sa, desemnată comrenţional 
prin titlul Despre natură - m:p1 cpucrzw<; - pierdută, 
e cunoscută prin cele aproximativ 130 de fragmente ce 
s-an păstrat din ea. 

Din imensa bibliografie heraclitică a ultimilor ani cea 
mai nouă, mai completă şi mai minuţioasă prezentare 
filologică-filosofică a fragmentelor heraclitice este aceea 
a lui Miroslav Marcovich, Heraclitus, Editio maior1, 1967, 
The Los Andes Unh·. Press, Merida (Venezuela). 

2. Dacă din rîndurile mai sus reproduse ale lui Heraclit, 
lăsăm deoparte pe Hekataios, atunci - indiferent de 
semnificaţia pe care le-a dat-o autorul lor - ele ne dau 
o imagine plastică a locului pe care îl ocupă gîndirea filoso
fului din Efes în încleştarea dintre orientările filosofice 
opuse în sec. VI î.e.n., încleştare care se simte şi în aceste 

' Vd. şi Editio llfino1· a aceluiaşi autor, 1\.t:f'rida, 1968. p. 150. 
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cuvinte ca şi în majoritatea fragmentelor rămase de la el. 
În gtnd.irea heraclitică, raţionalismul şi dialectica - deşi 
cu caracter încă global şi aforistic - se afirmă spectaculos, 
dacă nu şi libere de arhaic, opuse în chip manifest mituri
lor pythagorice, nondialecticii eleate şi, pe cît se pare, 
simplisruului pe care efesianul îl socotea a fi fost caracteris
tic cugetării hesiodice (şi homerice). 

Concepţia heraditică era o replică dată eleatismului în 
mă::;t.J.ra in care era acesta schiţat în opera lui Xenofan, cu 
toate el neşlefuit încă. Poate că Heraclit cunoştea şi 
cugetarea lui Parmenides. Independent de faptul că ceilalţi 
eleaţi sint mai tineri decît Heraclit şi fără a nega un grad 
superior de elaborare unora din conceptele cu care operează 
Parmenides şi Zenon, pe planul evoluţiei logice, gîndirea 
dial.:cticianului din Efes şi aceea a lui Parmenides ne apar 
a c0ustitui aceeaşi fază istorică a cugetării filosofice 
greceşti. 

3. Definirea factorilor care condiţionează orientarea 
filosofică a lui Heraclit este şi mai dificilă decît de obicei 
cînd e vorba de aceste timpuri îndepărtate, pentru că la 
sărăcia documentelor istorice de care ne izbim mereu în 
cazul vechilor filosofi, se adaugă în speţă discrepanţa dintre 
convingerile sale politice şi funcţia socială obiectualft -
probabilă - îndeplinită de ideile sale filosofice. Aristocrat 
prin naştere, el nu-şi ascunde un anumit dispreţ pentru 
cei mulţi, pe care-i socoteşte incapabili de a da legi bune 
cetăţii., 5an de a dobîndi înţelepciune. Pe de altă parte însă, 
dincolo de preferinţele manifestate, cugetarea sa îndepli
neşte in anumite privinţe funcţii care, obiectual, susţin 
cu precădere dinamismul straturilor celor mai înaintate din 
soC:�tatea efesiană. A fost oare într-un anumit moment, 
în Grecia, puterea de atracţie a ideilor filosofice noi atît 
de mare încît a eclipsat vremelnic orice filosofie conser
vatoare, apărarea pe plan ideologic a vechilor rînduieli 
rămînînd un timp doar pe seama "teologilor"? Lăsăm ches
tiunea. deschisă, nu însă înainte de a semnala două notaţii 
care ar putea contribui la lămurirea chestiunii. Prima, a lui 
Zeller, după care Heraclit s-ar fi împotrivit nu numai domi
naţiei mulţimii, dar şi dominaţiei unui singur individ, 
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apărînd ca adept al libertăţii; a doua a lui Kessidi1, <.:are 
crede că în gîndirea filosofică a lui Heraclit s-au oglindit 
năzuinţele sociale ale aristocraţiei moderate care s-ar 
deosebi de acelea ale marii aristocraţii. Pe această linie 
s-a observat că, spre deosebire de aristocraţia cea mai 
conservatoare, el era adeptul v6(iot;-ului (nomos), legea 
scrisă, mai "modernă", a cetăţii sclavagiste, opusă vechiului 
drept cutumiar (nescris). 

4. În concepţia lui Heraclit elementul material foc, ne
creat şi nepieritor este destinat să dea problemei raportului 
dintre unitatea lumii şi multiplicitatea ei o soluţie superioa
ră aceleia sugerată de milesieni. 

Heraclit merge, pe linia îndepărtării de miturile primi
tive, mai departe decît milesienii în ceea ce priveşte rapor
tul dintre principiul unitar fundamental şi pluralitatea 
calităţilor descinse din principiu. Milesienii, prezumînd că 
un anumit element fizical reprezintă esenţa actuală a 
tuturor individualelor materiale, credeau că a existat o 
stare iniţială a elementului dat - apă, aperion, aer - an
terioară diferenţierilor calitative. Noţiunea arhaică de în
ceput al lumii - noţiune al cărei caracter mitic devine 
evident de îndată. ce ne întrebăm asupra canzei care a 
determinat materia iniţială să păşească spre condiţia de 
diferenţiere - pare să nu mai greveze cugetarea ontologică 
a lui Heraclit. Focul se află faţă de obiectele şi substanţele 
variate ale lumii materiale actuale în raport de primordiali
tate dar nu de anterioritate. El se transformă din eterni
tate şi la infinit, în aer, apă, pămînt şi vice-versa. Teza 
conflagraţiei finale i-a fost atribuită lui Heraclit de unii 
comentatori antici, pe nedrept. 

Unitatea materială a lumii este extinsă de filosoful efe
sian asupra vieţii spirituale - "sufletul" - deşi deocam
dată într-un fel primitiv : filosoful pare să nu găsească aici 
soluţia modului în care poate teza unităţii lumii să se 
acorde cu aceea a deosebirii calitative dintre materie şi 
spirit; el dă atenţie precumpănitoare unităţii. Din nou, 

1 Vd. 14>. X. K e c cu 1l H, P,Utl.lleKmwca u MamepuMU3M 6 l/JUilococjJUu 
Fep{li(Auma Bf/JeccKOZO, in .,Bonpocbl cpHJiocOiflnn", nr. 5-1953. 
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atracţia abisală a absolutului ! Ca urmare, le apropie într-un 
mod care duce la un fel de contaminare reciprocă : 
spiritualitatea e considerată a .,proveni" din materie ca 
oricare altă substanţă materială concretă - apa sau pă
mintnl -, iar pe de altă parte materia-foc ea însăşi e pri
vit:i in chip hylozoist. 

ÎntreFedem în conceptul heraclitic de Joc bivalenţa unei 
gîndiri care, tinzînd cu forţă să cîştige independenţa fizi
cală faţă de mit, nu dispune încă de concepte degajate cu 
totul de: anumite comandamente ale spiritului mitologic. 
Buffier·.:: are dreptate să amintească aici de mitul străvechi 
al focului, atotputernic pentru că îşi aserveşte totul, pînă 
şi r:lmitatea metalultti1. · 

5. Cum urmează să considerăm teza substantei-foc 
îu istoria categoriei de materie? Grosso moda, Hera�lit nu 
depăşeşte acea treaptă de dezvoltare a categoriei date, 
în care filosofii materialişti, departe încă de noţiunea abstrac
tă de materie, exprimă ideea materialităţii printr-o anumi
tă substanţă fizicală, adică printr-o materie ce posedă o de
terminaţie calitativă concret-senzorială. Dar el îi depăşeşte 
]Je mi.lesieni. Focul nu e nici una din cele trei stări de agre
gaţie ale materiei, reprezentate prin celelalte trei elemente 
primitive (apă, aer, pămînt), ci cauza tuturor celorlalte:. 
El apare ca exprimînd ceva în care celelalte s-ar integra. 
Este un comun, care, în cugetarea filosofică începătoare, 
precede conceptul de universal, abstract. Focul nu mai 
apare deci ca .,materie primă" a lucrurilor, ca în ontologia 
milesienilor. În principiul focului, filosoful din Efes caută 
logica universalului abstract dar nu izbuteşte să-I exprime 
altfel decît printr-o noţiune concretă. El începe să gîndeas
că abstracţia, noţiunea sa vesteşte căutarea, este pe punctul 
de a nu mai fi concretă, dar comunică în cele din urmă 
abstracţia prin mijloace empirice. Uneori oscilează între 
abstracţie şi concretizare · senzorială : focul e cînd unul, 
cînd acel ceva care moare spre a permite naşterea aerului, 
căzînd in reprezentarea de tip milesian a materiei. S-ar 

' Pe li :z: B u f fiere, Les mythes ă'Homere et la pensie g1·�cque. 
Paris. 1956, Les Belles �ttres, p. 157-158. 
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părea că filosoful s-a mulţumit cu un fel de exprimare Eim
bolică a intenţiei sale de a se ridica deasupra senzorial
concretului. Noţiunea sa e încă primitivă, dar poartă sar
cina unei noi noţiuni mai elaborate, mai mature. 

6. La Heraclit focul este arătat în mod expres şi ca 
factor de mişcare. Eleaţii considerau mişcarea �i schim
barea calitativă drept distrugere a cxistentului. Păstrînd 
existentul, ei se simţeau nevoiţi să nege schimbarea cali
tativă. În conceptul de materie-foc al lui Heraclit tind 
să se reunească existentul, materialitatca, mişcarea şi diversi
tatea calitativă. Mai mult, el include capacitatea de diversi
ficare ca atribut esenţial. În adevăr, comparînd focul cu 
apa din sistemul lui Thales de pildă, constatăm că, în timp 
ce pentru apă mişcarea nu e un atribut indispensabil, 
existenţa flacării e incompatibilă cu imobilitatea şi implică 
mişcarea. :Focul c universal, iar în calitatea sa de cauză 
a diversităţii este - spune Heraclit - .,lipsă" şi .,priso
sinţă"; el include în mod necesar însuşirea de a genera şi 
a distruge, este prin urmare naştere şi dispariţie de calităţi, 
este schimbare calitativă. 

7. Unitatea exclude contradicţia, spuneau eleaţii. Uni
tatea este contradicţie spune Heraclit. Contradicţia dintre 
rigiditatea arcului şi încordarea coardei se exprimă în func
ţia unitară a instrumentului, în funcţia lansării săgeţii. 
În lucruri coexistă intregul cu neîntregul, asemănarea cu 
neasemănarea, apariţia şi dispariţia. Există contrarii, dar 
ele sînt cu necesitate legate laolaltă; există deosebiri, dar 
din ele se naşte armonia ; totul există ca urmare a tensiunii 
între contrarii. Homer visa o lume din care să fie eliminată 
discordia. Nu, protestează Heraclit, în replică, dacă ar 
dispare discordia ar dispare însăşi lumea!* 

Descoperind dedublarea unitarului în entităţi contradic
torii, Heraclit, după aprecierea lui Lenin, afla una din 
trăsăturile fundamentale, dacă nu chiar singura funda
mentală, a dialecticii, fondul ei. Atunci cînd, vorbind 

• În treacăt fie spus, ideea heraclltică se găseşte in embrion la H e
s i o d (Munci şi Zile, 18-19), la acel Hesiod pe care Heraclit Il gra
tifică, nu o dată, cu aprecieri usturătoare 1 
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·despre existentul material-foc, constată că este totodată 
"lipsă" şi "prisosinţă" (fr. B 65), Heraclit exprimă nu 
numai esenţa dinamică a focului, dar şi universalitatea 
fenomenului dedublării oricărei entităţi unitare. Contra
dicţia internă fiind esenţă a focului, este esenţă a tuturor 
lucrurilor. Dar, pe cît se pare, viziunea dialectică a lui 
Heraclit merge mai departe : există, spune el, o anumită 
mişcare care este în acelaşi timp "dreaptă şi răsucită" 
ca o spirală, după cum mersul şurubului este în acelaşi 
timp "drept şi răsucit" (fr. B 59) ; rezultatul unei acţiuni 
reprezintă un produs nou dobîndit prin includerea în sine 
a unei stări anterioare. 

Arcul (sau lira) constituie nu numai expresii plastice ale 
efectului creator al contradicţiei, dar pe cît se pare şi ilus
trarea legăturii dintre unitatea şi ciocnirea contrariilor, 
de o parte, şi mişcarea spiralată, de altă parte: lansarea 
săgeţii (produsul mişcării simbolizînd calitatea nouă, supe
rioară) apare ca efect al încordării în sens contrar a vergelei 
şi a coardei (opoziţia a două forţe în cadrul obiectului unic), 
dar cu condiţia destinderii arcului, adică a revenirii lui Ia 
poziţia iniţială (înglobarea momentului iniţial). Nu ştim 
cît de departe a mers Heraclit în cuprinderea semnificaţii
lor acestor constatări, însă din ele se desprinde, probabil 
dincolo de intenţiile lui, silueta, palidă încă, a dialecticii 
spiralei, a ceea ce va deveni mult mai tîrziu principiul 
negării negaţiei. 

Se pune întrebarea dacă noţiunea heraclitică de armo
nie nu intră în conflict cu cea a perpetuei contradicţii. 
Se pare că nu: în timp ce o parte a existentului se îndreaptă 
spre foc, o alta se îndreaptă spre presupusele derivate ale 
focului; or, dacă socotim că aceste două mişcări - una 
"în sus" şi cealaltă "în jos" - se echilibrează, atunci acest 
dublu proces constituie, tocmai prin opoziţia perpetuă 
dintre cele două mişcări, o modalitate a armoniei. 

8. Cele spuse pînă acum pot sluji la definirea poziţiei 
lui Heraclit faţă de religia timpului său. Problema nu 
e simplă. Uneori întîlnim în texte referiri la divinitate, apre
cieri admirative faţă de oracole. Charles Werner crede că 
principiul armoniei este la Heraclit "principiul divin al 
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lumii". Continuă, spunînd că ,.Dumnezeu el însuşi se află 
. . . la baza tuturor transformărilor"1• 

Această interpretare nu concordă cu textele. În două 
fragmente, de apartenenţă, ce e drept, nesigură, se spune 
explicit că închinarea la zei e absurdă, se dă a-nţelege că 
noţiunea de zeu pe care şi-o făuresc oamenii e lipsită de 
sens (fr. B 127, 128). Chiar dacă textele nu-i aparţin lui 
Heraclit, e semnificativ faptul că i-au fost atribuite. Cu 
atît mai semnificativ, cu cît ele pot fi coroborate cu alte 
texte de orientare similară, de provenienţă heraclitică 
incontestabilă. Mai mult, din ansamblul fragmentelor heracli
tice rezultă faptul că el n-a combătut ideea de zei în numele 
monoteism ului sau al "panteismului", după cum se exprimă. 
de pildă Robin, ci în numele concepţiei sale despre Univers, 
ca lume care are o esenţă fizicală ce s-ar oglindi în noţiunea 
de foc; e o lume necreată de zei, o lume ce se desfăşoară 
şi se conduce după propriile ei determinaţii, după "măsura" 
ei (fr. B 30), adică în virtutea atributelor ordonatoare 
care-i sînt intrinsece. 

Dar chestiunea se pune şi altfel. Interpretarea fragmente
lor rămase de la cei vechi cere să se ia în considerare nu 

doar înţelesul lor textual dar şi semnificaţia dobîndită 
sub raportul totului structural din care au făcut parte şi 
ale cărui ligamente, atunci cînd nu ne-au fost date sau an 
fost distruse de vreme, se cer reconstituite. 

Reluind în acest scop teza heraditică a contradicţiei 
,.din care se nasc toate", a contradicţiei care este proprie 
şi intrinsecă materiei-foc, înţelegem că ea era destinată în 
sistemul de gîndire al lui Heraclit să înfăţişeze în aşa chip 
realul, încît acesta să apară depozitînd în sine principiul 
existenţei şi devenirii, autodeterminîndu-se ; deci liber de 
nevoia de a face apel la forţe exterioare, în speţă la zei. 
Abel Rey notează că ideea transformării, legată de cioc
nirea contrariilor, indică o lume posedînd înainte de toate 
calităţi fizice, care se modifică pe plan fizic, prin acţiunea 

1 C har 1 e s W e r ner, La phiwsop"M� gr�cqw. Payot. Paris. 1938, 

p. 26. 
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unor forţe fizice; avem la Heraclit "o fizică a contrariilor"1• 
Burnet afirmă că prin Dumnezeu Heraclit înţelege focul 
şi nimic altceva, că Heraclit nu a manifestat nici o simpatie 
pentru mişcarea religioasă din timpul său. Ideea ni se pare 
confirmată în fr. B 53, unde zeii sînt arătaţi a proveni 
din "lupta tuturor [lucrurilor]

"
: dacă lupta contrariilor 

făureşte tot ce există, dacă ceea ce există se numeşte şi 
zeu, atunci putem spune că zeii sînt rezultat al luptei; 
or, în acea viziune care prezintă zeitatea ca provenită 
dintr-un conflict de lucruri sau acţiuni, nu mai discernem 
ceea ce se numeşte divinitate. 

Aşa cum am arătat pe larg în lucrarea noastră asupra 
lui Heraclit, din numeroasele fragmente ce ating tema divi
nului rezultă că termenii "zeu" sau "zeiesc" apar adesea 
ca simbol pentru superlativul absolutului (binelui, frumosu
lui etc.). În măsura în care focul e "suprem", el e Zeus. 
Caracterul universal al contradicţiei îndeamnă pe filosof 
să spună şi despre ea că e "unul şi acelaşi lucru

" 
cn Zeus 

(fr. B 56). Divinul e evocat altădată ca un summum etic 
al omuluP. 

Olof Gigon vorbeşte de funcţia antimitologică a întregii 
filosofii din această epocă, chiar atunci cînd păstrează 
dogme, ritualuri, statui de zei, sacrificii3. 

Spunînd aceasta nu vrem să-I transformăm pe H;eraclit 
într-un campion al ateismului, în sensul modern al cuvîntu
lui. Ateismul său constă în afirmarea autonomiei realului 
cosmic, a materiei-foc. Dar e vorba de real, de Univers 
aşa cum erau ele presupuse a fi, de gînditori ce profesează 
înainte de constituirea fizicii şi biologiei ca ştiinţe. Unora 
materia le apare ca însufleţită, pentru că nu ştiu ce e viaţa 
sau forţa magnetică. Altora le va apărea ca inteligentă, 
pentru că nu ştiu să justifice ordinea lucrurilor prin legi-

1 A. Re y, La jeunesse de la science grecque, Paris, A. Michel, 1933, 
p. 317. 

1 Vd. I. B an u, Heraclit din Efes, Bucureşti, 1963, Ed. Ştiinţifică, 
§ Heraclit şi religia, p. 80 sq. 

8 O 1 o f G i g o n, Les grands problemes de la philosophie antique, 
trad. M. Lefevre, Paris, 1961, Payot, p. 59. 
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tăţi de tip fizico-biologic. Supoziţia despre inteligenţa 
materiei, elementele iraţionale, ba chiar nuanţele teiste 
pe care le descoperim la vechii materialişti pot reprezenta 
neputinţa istorică a înţeleptului de a şti cum trebuie să în
ţeleagă deosebirea dintre accesul raţional spre echilibrul 
Universului şi accesul mitic. Ei doresc să se delimiteze de 
mit dar pot s-o facă, evident, altfel decît socotim noi că 
ar fi trebuit s-o facă. Supoziţiile contranaturale din concep
ţia vechilor fizicalişti (physiologoi) reprezintă deci uneori 
nu concesia pe care o fac mitologiei, ci primitivitatea con
cepţiei lor despre natură şi materie. Mai mult, din zel anti
mitologic, ei expropriază uneori pe zei de unele din atri
butele lor tradiţionale şi . . .  le trec pe seama materiei ! 
În astfel de cazuri - Heraclit intră şi el în această catego
rie - nuanţele ce nouă ne apar teologice, ca şi cele hylo
zoiste, exprimă, credem, oricît ar putea să pară aceasta 
de paradoxal, un mod de a fi al materialismului inci
pient, arhaic. 

9. Aceste precizări vor înlesni aprecierea adecvată a 
tezei heraclitice despre logos. Foarte adesea, mai ales sub 
influenţa unor comentatori stoici care au atribuit logos-ului 
lui Heraclit propriile lor vederi teologice în tema dată, 
autori mai noi dau acestei noţiuni specifice sistemului lui 
Heraclit o turnură mai mult mitică, fideizantă. 

Principala funcţie cosmică a logos-ului se contureaz�l 
prin raport cu dinamismul universal. Lui i se datoreşte 
faptul că lumea, care e mişcare şi contradicţie, nu se trans
formă intr-un haos. 

În timp ce soluţia mitică făcea apel în acest caz la capaci
tatea ordonatoare a zeilor, Heraclit instituie conceptul de 
logos. Termenul heraclitic de logos nu poate fi tradus în 
chip mulţumitor într-o limbă modernă, deoarece nu are 
în cugetarea modernă un semnificat corespunzător. Logos-ul 
şi focul exprimă una şi aceeaşi esenţă a lumii materiale. 
Lumea este foc şi este totodată logos spune Heraclit, căci 
ordinea din lume se datoreşte f o c  u 1 u i sau 1 o g o s-ului. 
Sufletul este foc, este deci inteligenţă ; totodată focul este 
inteligenţă, este logos. Fiind foc, deci principiu originar, 
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lOgos-ul e intrinsec lucrurilor. Ar fi deci ordinea necesară 
a ex.istentu.lui, ordine care e aceeaşi, atît în lumea materială 
cît şi i.n cea spirituală derivată dintr-însa. E o ordine cognos
cibilă care, pe plan uman, se manifestă ca inteligenţă, iar 
pe planul naturii, ca necesitate. Nu e providenţă, ci există 
ca �xpresie a esenţei realităţii fizice sau spirituale de a fi 
foc (s,1u ca focul). 

Remarcabilă e relaţia instituită de filosoful efesian între 
logos şi contradicţie:. Dat fiind că Universul dinamic este 
Uninrs al contradicţiei, dat fiind că ordinea Universului 
este ordinea logos-ului, rezultă că principiul contradicţiei 
coincide, sub acest unghi de vedere, cu acela al logos-ului. 
Atunci. cînd filosofii timpului socoteau drept de la sine 
înţele·� că liantul lumii e unitatea ei, a fost îndrăzneţ din 
partea lui Heraclit srt vorbească de funcţia agregantă, 
liaută a contradicţiei. În concepţia sa, spune M. Marcovich, 
,.incordarea era fundamentul unităţii (lumii). Datorită 
acestei armonii tensionate (1tOtJ..(v't'po1to� ocp[.Lov(Yj). coeziu
nea n.untrică nevăzută e mai puternică decît legăturile 
perceptibile . . . şi ţine laolaltă construcţia cosmică"1• 

Dar, ca şi în cazul focului, conceptul de logos păstrează 
ceva obscur, învăluit parcă în fumul sacru ce se ridică de 
pe altarele unde se ard ofrandele aduse zeilor. Termenul 
care� bvăluie conţinutul fizical-raţional expus mai sus este 
împrumutat probabil din limbajul misteriilor eleusi.ne şi 
al orfi.cilor, cu ale lor .,cuvinte sacre" (hierol. logoi)�. 

Noţiunea de logos semnifică în acelaşi timp profunzimea 
de gindire a autorului ei, dar şi extrema lui tinereţe istorică. 
E un fel de expresie primitivă, metaforică a ceea ce înţele
gem noi prin legitatc. 

Heraclit îşi depăşeşte predecesorii şi prin aceea că, pen
tru prima dată în Grecia, poate în acelaşi timp cu unii 
pythagorici, reuneşte sub aceleaşi concepte şi natura şi 
realitatea socială şi cugetarea. Logos-ul, mişcarea, opozi-

1 M. M a r c  o vi c h, llerakleitos, Stuttgart, 1967, A. Druckenmîil
ler. p. 281. 

• Vd. George T lt om s o n, lleraclite et sa philosophie, in "La 
Peusee··. nr. 116, 1964. p. 16. 
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ţia şi unitatea contrariilor le sint comune. Atunci cînd 
proclamă forţa legii normative a cetăţii - v61Loc;; - întreve
dem faptul că aceasta îi apare ca analogă logos-ului sau 
poate ca expresie socială imediată a acestuia. Poate că ideea 
de legitate a naturii i-a fost sugerată tocmai de funcţiile 
pe care le îndeplinea în cetate norma legală. Reflecţia 
aceasta a existat la greci încă în epoca an+�rioară apariţiei 
filosofiei şi a dus la făurirea miticei Ananke - &.vciyxlj. 
Dar şi după apariţia filosofiei materialiste subzista, cu tot 
efortul materialiştilor de a-şi laiciza conceptele, dificul
tatea de a învinge spiritul viziunii mitice asupra naturii. 
Atîta vreme cît oamenii nu erau în stare să dea noţiunii 
de ordine a naturii un conţinut concret prin formularea de 
legi speciale diferenţiate şi totodată transpuse în univer
salul limbajului matematic, deci atîta vreme cît ordinea 
naturii nu a putut fi concret determinată, n-a fost posibil 
să nu rămînă încărcată chiar şi la materialişti de acel gen 
de nebulozitate care ascunde în mai mare sau mai mică 
măsură fantome şi mituri. Aşa se explică caracterul ceţos 
al logos-ului heraditic. Poate cu singura excepţie a atomiş
tilor din Abdera vom simţi adierea lui Ană.nke de-a lungul 
întregii mişcări a filosofiei greceşti. 

10. Dintre tezele heraclitice care ating teme de domeniul 
social-uman, considerat de efesian încă nesistematic şi foarte 
vag diferenţiat, reţinem pe acelea din substratul cărora 
distingem preludiile reflecţiei ce va constitui în etapa 
clasică disciplina reliefat conturată a esteticii. Heraclit 
este anticipatorul acesteia. în istoria ei europeană 

Acela pentru care lumea, ca acord al celor opuse, "este 
cea mai frumoasă armonie" (fr. B 8) îndreaptă asupra 
Univtrsului o privire densă şi de interes investigator. dar 
şi de vibra ţie poetică. 

Echilibrul estetic uneşte într-o singulară compoziţi<: pe 
spectator şi obiectul cosmic al desfătării sale. Logos-ul 
ce guvernează compoziţia e proporţionalitate. Pe firele 
din care e ţesută această compoziţie îşi joacă timpul, "ca 
un copil", destinul său. Sufletul lumii, ca şi cel individual, 
nu suportă să i se lezeze integritatea. În punctul unde se 
produce vătămarea, el aleargă s-o înlăture întocmai ca 
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păianjenul care, "aflat în mijlocul pînzei, simte de îndată 
că o muscă. i-a rupt unul din fire şi aleargă într-acolo parcă 
plin de părere de rău pentru firul rupt" (fr. B 67 a) . 
Frumosul, într-o primă considerare, este continuitatea 
ritmului astral şi al celui existenţial, trăirea după aceeaşi 
măsură - logos - a vieţii sinelui şi Universului. În faţa 
sublimului cosmic, poetul simte gîndul său singular 
(q�p6v1)a•.� - phrones·is) apăsat, cuprins de un pathos în
cărcat de melancolie aplecat spre renunţare1 . E poate 
aceasta condiţia creaţiei, în concepţia "filosofului ce plînge" , 
cum a fost numit de cei vechi Heraclit. Într-o nouă consi
deran�. mai în profunzime, frumosul e definit ca viu, ca 
inseparabil de lume, ca armonie a contrariilor. Astfel 
"cosmologia lui e estetică, iar estetica lui, cosmologică"2, 
cum spune excelent Kessidi. 

Această concepţie, cred Gilbert şi Kuhn, ar explica revol
ta lui Heraclit împotriva poeţilor, care aspiră către "piei
rea adversităţilor", aşa ca Homer în Iliada (XVIII, 107) , 
potrivit relatării lui Aristotel. Estetica sa apunea reven
dicările raţiunii contradicţiilor, viziunii tradiţionale a poe
ticului liber de conflict3• 

I l . în fine o chestiune de logică. E utilă o punere la 
punct de natură să delimiteze valenţele logicii în condiţiile 
structurale ale cugetării preclasice, condiţii pe care hera
clitismut le întruneşte deplin. 

D';!Şt filosoful are în vedere, practic, atît universalul cit 
şi individualul, nici pentru el, nici pentru ceilalţi filosofi 
dinainte de Socrate nu există incă problema unei teorii a 
raportului dintre individual şi universalul logic (concep
tul) . Ignorată fiind, înţelegem confuzia dintre universal 
şi "comun" 

- xotv6v � .  termen prin care Heraclit se 
referă la ceea ce numim noi "universal". Nu apare deci 

1 L u d w i g B i n s w a n g e r, Heraklits Auffassu•g des 1llenschen, 
in . .  Die Anti.ke", Band XI. 1. 1935. p. 36. 

• 1». X. K. e c c u Jl. u. tPILWCOI/Jcicue u scrnemu'4eCJCU.e 83aAROIII Fep(JIC/luma 
3rjJeCCKIJ2!J, MocKBa, l13Jt. AKaJI.. XyJI.o>KecTB., 1 963, p. 133 . 

. • K a t h a t l n e  E v e r e t t  G l l b e r t. li e l m u t  K u h n. Istoriii 
estetv;ii. trad. S. Mirculescu. Bucmeşti, 1972, EU. Meridiane, p. 34 1 -342. 
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nici problema deosebirii de extensiune dintre concepte, 
nici cea a comprehensiunii1• 

Recunoaştem, în problema calităţii, univocitatea corpora]
iucorporal, identitatea real-corporal proprie structurii me
ditaţiei filosofice vechi. 

12. Prin strădania sa de a se ridica în filosofie pînă la 
actul de elaborare a unui sistem atotcuprinzător coerent, 
prin aplecarea sa către domeniul de idei social-umane între 
care, pentru prima oară, se schiţează cîmpul cugetării 
estetice, Heraclit se prezintă ca un crainic nu prea indepi'ir
tat al viitoarei etape, clasice, din desfăşurarea filosofiei 
greceşti. 

Dar, sub raportul istoriei universale a filosofiei, se im
pune, în prim plan, considerarea dialecticii sale. 

Examenul de ansamblu al moştenirii heraclitice desco
peră teze dialectice fundamentale, cu determinaţii adesea 
surprinzător de moderne. Apreciindu-le, se impune în prea
labil să ne scuturăm de fascinaţia pe care o exercită asupra 
noastră cugetările sale, ferindu-ne să-i atribuim succese 
epistemologice imposibile. 

Sub raportul rigorii ştiinţifice, Heraclit nu-şi poate depăşi 
timpul. Fie că e vorba de dialectica mişcării, a contradicţiei, 
sau a negaţiei, la prima vedere ele ne surprind, ne sugerează 
cele mai subtile asociaţii, dar cînd le abordăm mai de 
aproape ele se estompează. Heraclit exprimă dialectica 
prin enunţuri care o redau în mod global. Ele reprezintă, 
predominant, un produs al speculaţiei filosofului care con
templă obiectul ; ele nu sînt sinteze teoretice, redînd obser
vaţii, riguros determinate, din cîmpul diferitelor planuri 
ale obiectului. Enunţuri, ca "toate se nasc din luptă", 
sau ,.războiul este părintele tuturor", nu ne spun ·nimic 
despre modalităţile şi diferenţierile concrete în care se 
manifestă contradicţia în viaţa "fizicală", în cea organică 
şi psihică a individului, în viaţa speciilor biologice, în cea 
socială, sau în procesul cunoaşterii. Nimic deci despre 
fundamentele acestei constatări. Teza "luptei" este lipsită 

1 Vd. in acest sens H � 1 e n e  1 o a n  n i  d i, Essai de reconslrudiaa 
de la logique archaique, in "Eir�e", Praha, lll, 1964, p. 27. 
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de determinaţii, atit logice cît şi epistemologice. Este o 
străfulgerare mentală sugestivă, genială, care se potriveşte 
obiectului, dar nu e ancorată într-o motivaţie sprijinită 
pe date cît de cît suficiente. În cazul observării naturii, 
dialectica heraclitică c lipsită de acele concluzii pe care 
doar cercetarea experimentală le putea zămisli. 

Armonia lui Heraclit este, în ultimă analiză, un fel de 
suveran ce prezidează lupta contrariilor, iar aceasta apare 
ca un turnir sau un 

"
joc de copil", deşi la fel de indispen

sabilă vieţii ca şi acesta din urmă. Dialectica obiectuală 
nu-i ap3.re lui Heraclit ca un proces în cursul căruia se 
făuresc \'alori superioare, ci mai degrabă ca un neîntrerupt 
clocot într-un imens creuzet. Mişcarea şi ciocnirea contra
riilor, in oricare din planuri, sînt date, ca un jatum, într-o 
lume unde , .se merge" pe loc . 

Aceste delimitări se impun, înainte de evidenţierea mo
mentului teoretic prin care efesianul instituie în filosofia 
�reacii o atitudine care, într-o anumită limită, constituie 
1ll1 act totodată de dh·ergenţă şi anticipaţie. Filosofia 
greac;i nu a fost nerccepth·ă - departe de aşa ceva -
faţă de contradictoriul din natură şi cugetare. Dar, cu 
variate modalităţi şi cousistcnţe, ea păstrează, ca valenţă 
de cotp:ergenţă a diferitelor sisteme, imperativul structu
ral de .1 considera , .principiile" ultime în postura de a domi
na, măcar în ultimă instanţă, contradictoriul, prin ,.puri
tate�l' ' .  univocitatea, , .simplitatea" lor. Temerea că logicul 
ar fi l�zat prin acceptarea contradictoriului constituie şi 
va constitui obsesia chiar a celor mai temerari dintre dia
lect icienii greci. Însuşi Heraclit, ca filosof antic, grec, S(: 
află şi el sub jurisdicţia menţionatei valenţe atunci cînd, 
deşi reticent, dubitatk, întronează armonia deasupra con
tradictoriului. Platon, în faza sa de maxim heraclitism, 
va proceda, in această privinţă, ca şi inspiratorul său din 
Efes. Or, relevant, cvasidizident apare la unul şi la celălalt 
faptul ntt doar de a admite raţionalitatea contradictoriu
lui, dar - era actul de bravură al lui Heraclit, anticipînd 
structuri teoretice ale altor vremuri - faptul de a consi
dera evoluţia cugetării prin contradictorii drept o co1zdiţic 
a cetei mai profunde raţionalităţi. 
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13. Succesiunea lui Heraclit este demnă de consideraţie 
cînd urmărim făgaşul in care s..:a angaj at fondul cugetării 
sale. Nu acelaşi lucru se poate spune despre cei pe care 
vechea literatură i-a investit "oficial" cu titulatura de 
heraclitici. Se spune despre un oarecare Antisthenes (care 
nu trebuie confundat cu fondatorul şcolii cinice; , cvasi
necunoscut, că a fost adeptul lui Heraclit, fără însă. ca 
temeiul acestui atribut să ne apară prea limpede . Pe 
Cratylos îl ştim întrucîtva mai bine. Acest personaj - al 
cărui nume a ajuns nemuritor numai pentru că Platon )-a 
făcut cinstea de a-1 lua ca emblemă de dialog - ,-a ±1 vrut 
să fie mai heraclitic decît Heraclit atunci cind, modificind 
aforismul "nu ne putem scufunda de două ori în acelaşi 
rîu" (Heraclit, fr. 91) proclama că n-o putem fa�e . ,nici 
măcar o dată" (Cratylos, fr. 4). Xu-şi dădea &:ama că, 
depăşind măsura, transformă heraclitismul în contrariul 
său. Efesianul intemeiase învăţătura despre dinami..::itatca 
oricărui subiect, păstrind identitatea (relativă) . a subiec
tului. La Cratylos dispare orice i dentitate a subitctului şi, 
implicit, însuşi subiectul. În fond, în locul unui dinamism 
al existenţei , el instituie un dinamism care nimice�te exis
tenţa. Se pare că nu şi-a dat seama de această consec1nţă 
şi că n-ar fi dorit-o. Oricum însă, i-a oftrit lui Platon argu
mentul pentru aprecieri neconforme la adresa maestrului 
din Efes. 
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, . Scriu acestea în mlstaa in care îmi par adevăra
te ; căci, după cum socotesc, povestirile grecilor sînt 
multe şi ridicole" 

He.1ataios din },filet, fr. 

1. Epoca veche nu arc conştiinţa a ceea ce modernii 
numesc ştiinţă. Noţiunile de " disciplină specială ştiinţifică" , 
ori de ,,specialitate" sînt încă nenăscute ; nu poate fi vorba 
deci nici de denumiri disciplinare. Distincţie între "filoso
fie" şi "ştiinţă" nu există. Singura specializare diferenţiază 
pe teologi de fiziologi, adică pe cei ce se ocupă de tema 
zeilor, de cei ce cugetă despre "natură", indiferent dacă e 
cosmică, telurică ori umană, indiferent dacă perspectiva 
e cea pe care noi o apreciem ca fiind de filosof, de fizician, 
geograf, istoric ori medic. Dacă un gînditor se apleacă asu
pra unui domeniu pe care 1-ar revendica una sau alta din
tre ştiinţele moderne, o face întrucît interesul său se res
tringe la o parte din Totul unui obiect, luat antedelibera
tiv ca unic, în numele unei diferenţieri de fapt iar nu , . de 
drept". Abia în etapa clasică şi, strict vorbind, prin Aristo
tel, se va instaura altă ordine sistematică. 

2. HEKA TAIOS. Născut în Milet în a doua j umătate 
a secolului VI, deci contemporan cu Anaximenes, Hekataios 
poate fi considerat ca precursor, Îtl Grecia, al geografiei 
şi istoriografiei. În măsura în care, în cugetarea sa, viziu
nea despre configuraţia pămîntului şi despre istorie preia 
din spiritul de luciditate realistă, laică a filosofilor mile
sieni, din înclinarea lor de a descifra determinantele far· 
telor naturale în însăşi realitatea fizicală, iar nu în 

· 

ei, autorul de care ne ocupăm acum deschide pe .. 
unor discipline istorico-geografice cu caractr 
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Explicaţiile fab uloase sau numai neconforme, a� c�m 
circulau, în limitele cunoştinţelor din acel secol îndt;păr
tat, nu lipsesc din textele ce ne-au rămas de la el . Ne intt-
resează însă, evident, reflecţiile prin care Hekata]os st 
detaşează de predecesori şi, mai ales, in ce spirit o j ace. 

Dacă Parmenides instaura spiritul critic în meditaţia 
filosofică, geograful şi istoricul din Milet o face in d(:'ra 

cunoaşterii faptelor şi evenimentelor şi aceasta mai d(-'Vre
me decît elcatul.  El îşi dă seama de faptul că adesea rela
tările cnrente, tradiţiouale sînt iucredibile şi atunci , in 
spirit milesian, anunţă că va trece totul prin filtrul pwpiei 
sale capacităţi de apreciere. Metoda funcţionase de:Ja în 
fapt, începînd cu 1'hales, iar în sfera faptelor umane chiar 
mai devreme, dar geograful este primul care o proclamă 
ca norm,'i, ca linie rnetodo1ogid't în cercetare. Oare ai-Imei 
cînd ii place să reproducă punctul de ''edere conform că
ruia zeii au fost născuţi, neexistînd deci din "totdeauna", 
nu o face cumva pentru a compromite autoritatea supra
umanului in beneficiul independenţei de decizie, omeneşti ? 
Xn ştim cîtă divinitate mai putea avea în mintea <'.lcestui 
milesian "zeul născut". Oricum, nu întîlnim un a�emenea 
enunţ la nici unul dintre materialiştii preclasici care, ch1ar 
cînd secătuiesc pe zei de atribuţii, nn se ating de "per L:uu :ua" 
lor.  

· 

În textele exploratorului din ),Iikt, intenţia demil ):<.a :::.:tă 
e manifestă. Vorbind de povestirile pe care le �ocoteşte 
"ridicole", el avea în vedere desigur legende de felul ac�?leia 
a Cerberului, ori a boilor lui Herakles. În locul mira cn1o
sului el propune în ambele cazuri explicaţii reallst e. aşa· 
cum un Anaximandros considera soarele nu un zeu. ci 11n 
simplu cerc incandescent. Cerbernl ,  fiorosnl cîine 1n1 •:rnal 
cu trei capete, n-ar fi fost altceva decît un şarpe ·t�riaş, 
aflat cîndva în Tainaron şi, se subî11ţelege, transfom�at de 
11ăscocitorii de mituri în fiinţă supranaturală. El denunţă, 
ca neverosimilă, şi legenda ce atribuia semizeului Huakles· 
isprava de a fi dus boii furaţi de el din Erytheia - deci 
tocmai din apusul Mediteranei - pînă la Mycene, in .Pelo
pones. Urmează o explicaţie realistă : întrucît boii din Epir 
erau renumiţi prin frumuseţea lor, stăpînul boilor, Geryon, 
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acolo trebuie să fi domnit ; aceasta, - explică Gomperz1 
cu atît mai mult cu cît Erytheia înseamnă "pămînt roşu", 
iar culoarea pămîntului, în Epir, este cărămizie. A putut 
avea un sens demitizant şi neacceptarea de către Hekataios 
a opiniei după care aşa-numiţii hyperboreeni s-ar trage 
din Titani. Nu cunoaştem restul operii sale, dar atunci 
cînd e prezentat ca ascendent spiritual al lui Herodot, 
ni se pare, judecîndu-1 după cele de mai sus, că e nedreptăţit. 
Prea este .,părintele istoriei" aservit fabulaţiei mitologice. 

Printre cunoştinţele sale geografice, numeroase, o notaţie 
aparte se cuvine acelora despre regiuni îngheţate, locuite 
ale nordului, sau despre pop ulaţiile pitice (pygmei) din 
cxtremul sud (african) . În ambele cazuri e vorba de regiuni 
situate cu mult dincolo de spaţiul considerat curent în acel 
secol drept arie geografică locuită a .,omenirii" . De Ia 
cine deţinea informaţiile ? Greu de spus dar, în orice caz, 
recunoaştem în interesul pentru ele spiritul milesian al 
călătorului, cu corabia ori cu mintea, scrutînd, mînat de 
curiozitate ştiinţifică, fie tainele adîncurilor cerului, fie pe 
cele ale depărtărilor pămîntului. 

3. Filosofii milesieni, Hekataios şi nu numai ei sînt do
cumente vii ale unei activităţi care, încă în secolul \·r 
î .e .n. angaj ează ceea ce se va numi cîndva ştiinţă a naturi i .  
Exponenţii ei stîrnesc interesul nostru prin faptul c ă  se 
indeletnicesc cu observarea faptelor. La unii, ca la Pseudo
Hesiod, care urmărea să explice originea strîmtorii Messina, 
preocuparea geologică se întovărăşeşte cu mitul. La alţii, 
precum Xenofan din Colofon, reflecţia de tip ştiinţific apare 
in stare pură . El ştie despre urme de vietăţi marine.  
descoperite în plin uscat, la S_yracusa, :Malta şi  Paros (sau 
Pharos) . J,e explică prin faptul că altădată terenul, acolo, 
Ya fi fost în contact cu marea ; ni se dă astfel o intere
bantă mostră de istorie geologică. 

Astronomia este reprezentată, alături de milesieni, de 
un ]{lcostratos, cunoscut ca observator al stelelor, de Phocos 
şi alţii. 

1 T h. G o m  p e r  z, op. cit., Yol. J, p. 274 . 
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Configuraţia lumii după Hekataios 

4. ALKMAION. Fenomenul biologic "om" dobîndeşte 
o atenţie particulară începînd cu şcoala medicală din Cro
tona, al cărei renume, spre sfîrşitul secolului VI, depăşeşte 
considerabil frontierele lumii greceşti. Pe primul plan se 
impune numele lui Alkmaion, născut către finele secolului, 

cn cîte,·a decenii înainte de Empedocles. Apartenenţa sa 
la şcoala pythagorică este îndoielnică, deşi unele teze pot 
marca o înrlurire a şcolii, ca în cazul credinţei în nemuri
rea sufletului, care însă, cum vom vedea, e motivată altfel 
la Alkmaion. Cînd vorbeşte despre divinitatea astrelor, 
sau despre caracterul cert al cunoaşterii divine, diferită 
deci de cea incertă, omenească, opinia aparţine unei tra
diţii vechi ce precede pythagorismul. 

Personaj ul a studiat medicină şi fizică. Ca atare, pe 
măsură ce învăţatul din Crotona se îndepărtează de reflec
ţia metafizică şi se angajază pe terenul biologic, supoziţia 
teologică cedează teren observaţk>i cu caracter, să spunem , 
ştiinţific. Omul e apreciat de el acum din punctul de vedere 
al regnului animal, îu care se delimitează de celelalte fiinţe 
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prin inteligenţă. Nemurirea sufletului, prin care este el 
asemănător zeilor, nu e motivată la el în raport cu o anu
mită escatologie misterică, precum în pythagorism, nici 
prin imperative etice, ca la orfici şi, mai tîrziu, la Platon, 
ci prin faptul că sufletul "se mişcă de la sine într-o miş
care eternă", ceea ce aminteşte mai degrabă de logos-ul 
lui Heraclit, contemporan al crotoniadului. Fiecare act 
prin care se construieşte mai departe filosofia biologică 
a acestuia din urmă îl apropie de direcţia de gîndire a ionie
IJilor, deşi e, geografic, departe de ei. 

Primul din aceste acte constă în extinderea fizicalismului 
la sfera fiziologiei umane. E remarcabilă angajarea lui 
_\lkmaion în cîmpul explicării senzaţiilor - amestec dt:: 
adevăruri şi închipuiri - notabilă prin faptul că o face în 
termenii raporturilor fizice. Le acordă mai multă impor
ta nţă gnoseologică decît chiar Heraclit. Burnet îl desem
nează ca întemeietor al psihologiei experimentale1• Prin 
mc.:toda experimentului, este un precursor al lui Empedo
cles şi Anaxagoras, cum şi al lui Democrit. El descoperă 
funcţia "hegemonică" a creierului ca sediu al raţiunii ; 
o va fi dedus din probabila aflare, prin disecţie pe animale 
superioare, a traseelor nervoase ce duc spre encefal . A prac
ticat cumva şi disecţia pe oameni, cum crede Cumston ?2  
Foarte improbabil, pentru această epocă. 

Principalul, la Alkmaion, este punctul său de vedere 
asupra conceptelor de vitalitate şi organism viu. Viaţa 
e tensiune lăuntrică între contrare, afirmă el, în speţă 
între umed-uscat, rece-cald, amar-dulce şi altele. Heraclit, 
în aceeaşi vreme, gîndeşte la fel. Tot prin tensiune sau, 
cum notează Teofrast, prin . ,neasemănător", se explică 
sensibilitatea organismului uman. Atîta timp cît între 
contrare se păstrează un anumit echilibru, omul e sănătos. 
Echilibrul nu e static, ci dinamic ; un gen de mişcare ciclică 
"unind începutul cu sfîrşitul" ar fi modul în care s-ar 
conserva echilibrul stenic al carpului şi sufletului . Dacă 

' J. H u r u e t, op. cit., p. 226. 
2 C. G. C u m  s t o n, 1ti. I> ... Hisloir� de la 'nedetine} Paris, 1931 .. p. 

95. 
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intervine o schimbare in virtutea căreia unul din termenii 
cuplului de contrare devine disproporţionat, atunci echili
brul se deteriorează, iar omul se îmbolnăveşte. În cazul 
în care dezechilibrul e atît de mare încît se întrerupe circu
]aritatea mişcării, omul moare. Aici, Kirk şi Raven cred a 
regăsi sensul acelui fragment heraclitic - 103 - unde 
efesianul afirmă că începutul şi sfîrşitul sînt, la o circum
ferinţă " unul şi acelaşi lucru"1. Semnificaţia cauzalităţii 
imanente, materiale a bolii şi morţii se conturează, obser
,·ăm noi, prin opoziţie cu medicina magică, ce crede în 
rolul morbid sau letal al unor duhuri nocive. Prin deose
bire, de asemenea, cu doctrina sacerdotală ce explică mor
biditatea prin voinţa zeilor ; spre pildă, în sec. V, aşa 
continuă să creadă Herodot, atunci cînd motivează boala 
lui Alyattes2• Desacralizarea sănătăţii şi bolii se înscrie 
în acelaşi orizont cu viziunea demitizată asupra însuşi 
fenomenului vital, care e subiectul alternativei normal
patologic. Termenii acestei alternative ţin, la Alkmaion, 
exclusiv de condiţiile vieţii materiale : temperatura, hrana , 
regimul apelor, gradul de efort fizic , absenţa ori prezenţa 
constrîngerilor. Materialismul hippocratic şi în special con
cepţia ce fundamentează viaţa prin unitatea dintre orga
nism şi mediu derivă neîndoielnic din aceste teze ale medicu
lui din Crotona . Anaximandros se referise şi el la apariţia 
vieţii în spirit analog, dar fugiti v ; prima schiţă a unei 
biologii umane materialiste ne e dată de Alkmaion, care, 
prin acest aport, l ărgeşte tematica ansamblului materia
lismului preclasic. Pe făgaşul trasat de el se va angaj a 
biologia lui Empedocles din Agtigent. 

O ultimă notaţie, terminologică. Spre a desemna echili
brul din organism, Alkmaion foloseşte expresia lcroVO(Lt(% 
"&v �uvoc(L�Wv (isonomi.a ton dynameon) , adică 

"
norma echi

librată a forţelor" ; predominarea unei singure forţe e 
denumită (LOvct:pX(ct: (monarhia), adică ., domnia unuia 
singur ". Sînt termeni împrumutaţi politicii, creuzct al ter
minologiei abstracte în genere, a celei ştiinţifice, inclusiv. 

l K i r k şi R a v e  n, op. cit., p. 235. 
• H e r o d o t, 1, 1 9 -22. 
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5. Vorbeam de prestigiul şcolii medicale din Crotona . 

Aventura, cînd agreabilă cînd nu, a altui medic, Demokedes 
din Crotona, la curtea regelui Darius, care făcuse totul 
spre a beneficia de iscusinţa specialistului grec, mărturi
seşte o întîietate elenă, necontestată pe întreaga arie greco

orientală din acel secol. 
Alt nume, acela al lui Kleidemos, ne conduce către sfera 

studiilor de psihofiziologie din secolul al cincilea. Din spu
sele lui Teofrast, reiese că 1-a preocupat raportul dintre 
senzaţii şi întocmirea organelor de simţ. Era de părerea 
că acestea elaborează senzaţiile în chip independent de 
intelect, adică în mod oarecum automat. Cazul urechii 
era so•..:otit excepţional : aici se admitea că rolul decisiv 
îl are < ugctarea. 
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Empedocles : 

"0, Naturll mib'eaţll, cib'eia i-am fost tovarllş 1 . . .  
Oare-n m.ine, Viaţă, n rllsunat adlnca-ţi melodie, 
Şi oare en am auzit aevea strllvechea-ţi axmonie, 
O, Natură fib'ă de margini ? . . .  
Oare n-am trăit eu cu-acest preasfmt pbrlnt, C'll.-aceste 
Raze, cu tine, care-mi eşti mereu in suflet, Tată 

Ether ?" 

HOlderlin, Moartea lui Empedocles (trad. Şt. At1g. 
Doinaş) 

1 .  Personalitatea multidimensională a lui Empedocles 
din Agrigent (Akragas), Sicilia (490-430 î.e.n. ) ,  a impre
sionat puternic lumea greacă antică. El s-a afirmat ca filo
sof şi poet, ca teoretician şi om politic, ca savant a cărui 
fantezie s-a arătat la fel de vie în planul abstracţiilor ca şi 
în acela al inovaţiei tehnice. 

Două lucrări I-au consacrat : Despre natură - 7ttpt cp6crt<U� 
(Per! Physeos) şi Purificări - xcx.&cxp(.Lo( ( Katharmo'i) . 
Atmosfera poeziei le învăluie pe amîndouă, ·dar prima 
rămîne o ontologie, în timp ce a doua transportă pe cititor 
într-o lume de vis şi mituri. 

Cea mai completă lucrare, relativ recentă, tinzînd către 
exhaustivitate, asupra operii filosofului agrigentin aparţine 
lui J ean Bollack1, istoric al filosofiei greceşti şi filolog. 

Dintre datele biografice transmise reţinem două : ca 
tehnician ar fi ameliorat clima cetăţii sale natale sfărî
mînd un perete de stînci care ar fi bara t calea spre oraş 
vîntului împrospătător ; ca om politic a avut meritul de 
a fi instaurat democraţia în Agrigent. 

1 J. B o l l a  c k, Empidocle, Paris, Les Mitions de Minuit, 4 volume, 
1965 - 1969. 
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El întruneşte în persoana sa pe exponentul politica-ideo
logic al stratului social celui mai înaintat din cetatea sa de 
baştină, într-o epocă de notabilă înflorire economică, şi 
pe filosoful materialist ale cărui idei au marcat în mod 
obiectual o replică dată conservatismului din timpul său, 
reprezentat atît pe plan politica-social cît şi pe plan filoso
fic de pythagoricL 

Făcînd această constatare, nu respingem posibilitatea 
ca gîndirea lui să fi înregistrat influenţe pythagorice. Se 
spune că a fost un timp el însuşi unul dintre sectatorii 
congregaţiei întemeiate de gînditorul din Samos, din care 
a fost însă eliminat. În esenţă însă gîndirea sa filosofică, 
de un realism "fizical" pregnant, face ca îndepărtarea lui 
dintre devoţii pythagorismului să apară mai semnificativă 
decît prezenţa sa printre ei, independent de cauzele ce vor 
fi fost invocate în sprijinul hotărîrii de eliminare. 

Dacă precaritatea informaţiilor de ordin social-istoric 
ne împiedică să distingem în mod amănunţit dinamica 
tensiunilor sociale care a promovat orientarea sa filosofică, 
totuşi funcţia socială a gîndirii sale se conturează indirect 
într-un mod destul de neechivoc, dacă e considerată prin 
raport cu filosofia mitizantă pythagorică şi cu funcţia 
socială conservatoare îndeplinită de aceasta. Faptul a 
fost de mult constatat de Zeller care spune : "Dacă ar fi 
fost pythagoric, ar fi trebuit să fie partizan al vechii aristo
craţii doriene, in timp ce, dimpotrivă, el se află in fruntea 
democraţiei agrigentine"1• 

2. M:aterialitatea lumii se afirmă în concepţia lui Empe
docles prin teoria celor patru elemente - pămînt, apă, aer, 
foc - numite de el rădăcini, pL�6>(-L�'t"oX (ritOm.ata), care, 
spre deosebire de "principiile" milesienilor şi al lui Heraclit, 
ttint considerate imuabile, nesusceptibile de transformare. 
După unii istorici ai filosofiei, elementele materiale ar fi 
falit considerate de către Empedocles în chip hylozoist. 
Jacques Chevalier afirmă că, după părerea agrigentinului, 

.1 B d. Z e l l  e r, La PltilosopltU 4u wees, Tol. Il, trad. Em. Bou
troa%, P&ris, Hachette, p. 265. 
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gindirea ar fi un atribut general al materieil. A. Frenkian, 
într-o mai \"eche lucrare, consideră chiar că Emped(Jcles 

"refuză să vadă deosebire între materie şi spirit "2. 
Socotim însă, în acord cu Capelle3 şi alţi cerc t:'t.ători, 

că în sistemul lui Empedocles prezenţa hylozoismului e 
yagă, mai puţin semnificativă decit la oricare din predece
sorii săi, chiar dacă el continuă să creadă că în anumite 
condiţii "materia gîndeşte" .  Fapt e că el conferă �ensibili
tate doar animalelor şi plantelor, că atribuie o cauză meca
nică unui fenomen ca magnetismul care, pe cît � pare, 
fusese la 'fhales semnul cel mai expresiv al înţelegerii 
hvlozoiste a lumii materiale. -

Nu putem interpreta în sensul omniprezenţei ra ţiunii 
teza după care omul cunoaşte prin capacitatea cognitivă 
a celor patru elemente. Această capacitate cognitivă ne 
apare doar ca Yirtualitate, altminteri Empedoclt:'s n-ar fi 
precizat că gîndirea se află în sînge şi că nu se afla nici în 
cap, nici în piept. 

3. În problema teoretică a mişcării, poziţia lui Empe

docles nn poate fi definită în chip univoc. Diale<:tica va 
profita de pe urma faptului că, odată cu Empedocles şi 
Anaxagora s, se păşeşte pentru prima dată în domeniul 
unei examinări întrucîtva concrete a mişcării. Heraclit, 
deşi J)Tivise mişcarea ca inerentă materiei-foc, rămăsese 
la un stadiu nebulos, primitiv de exprimare teort-tică. De 
astă dată ne apropiem, prin Empedocles, de observarea 
rece a fenomenului mişcării, observare pusă in primul 
rînd în serviciul căutării cauzelor ei imediate. Deschi derea 
dezbaterii în j urul acestui punct ayea să foloseasci'.l dezvol
tării categoriei de mişcare, deşi soluţia pe care o dB filoso
ful e artificială. După el - şi în această privinţă e )nferior 
ionienilor - mişcarea nu e un atribut intrinsec al "rădă
cinilor" fizicale, pe care el le consideră inerte, ci ar fi ex-

1 J. C h e v a 1 i e r, Histoire de la pensie, voi. I, Paris, Flamma-
rion, 1955, p. 119. 

. 

2 A r  a m  F r e n  k i a  n, Etudes de philosopltie prisocratique, Paris, 
J. Vrin, 1937, p. 55. 

s W. C a p  e 1 1  e, Die Vorsokratiker, Akademie-Ver1ag, Berlin, 2. Aufl., 
1961, p. 197. 
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terioară lor şi anume datorită acţiunii a două forţe : :pti.[cx 
- Philia (sau qnA&nt;-Philotes) - şi ve'Lxot;-Neikos - , 
termeni care înseamnă literal , .iubire" şi "ură", dar 
care sînt în fond intraductibili. Aceste forţe sint con
cepute tot fizica!, ca un fel de corporalităţi ce detf:'rmină 
asocierea şi disocierea celor patru "rădăcini" şi car(:, sub 
un alt aspect, ar anticipa ideile de atracţie şi repulsie uni
versală. Izolarea mişcării de materie introduce in sistemul 
lui Empedocles un element nondialectic care va afecta 
întreaga lui concepţie filosofică. Dar în acelaşi timp nou
tatea consta în faptul că, pentru prima dată, filosofia era 
pusă în faţa sarcinii de a analiza în mod concret temeiul 
procesului mişcării, de a recunoaşte existenţa mai multor 
forme de mişcare, avînd cauze neidentice, cum şi în :faţa 
îndatoririi de a cerceta raportul dintre mişcare şi schim
bările calitative din sînul materiei. 

Punînd problema cauzelor mişcării �i încercînd să o 
rezolve, filosoful din Agrigent ne dă nna din acele soluţii 
în care se împletesc, într-un ghem strîns, intuiţii înţelepte 
cu aprecieri primitive. Heraclit fusese descoperitorul con
tradicţki ca dedublare a unitarulni , dar nu o arătase in 
mod concret drept cauză a mişcării, el, campion al ideii 
de mişcare. Empedocles, superior lui Heraclit, consideră 
"pentru prima oară . . .  nu un singur principiu al mi şcării, 
ci. două şi contradictorii", după cum observă Aristotel 
(fr. A 37) . Filosoful sicilian făcea astfel nn pas spre înţele
gt:rea faptului că teoria mi�cării urmează a fi pusă în raport 
cu ideea dedublării, dar nu a mers prea departe în această 
direcţie. Forţele închipuite de el, Phil'ta şi Ndkos, alter
nează ca succesiune de contrarii, dar nu angajează ideea 
dialectică de dedublare concomitentă a tmitarnh1i . Dealtfel 
elementele sale nici nu permit o soluţie dialectică mai avan
sată, căci ele, presupuse a fi imuabi1e, exclud dedublarea, 
care implică tocmai mişcare internă ,· ele exclud automişca
rea. Dar aici o nuanţă : din punctul de ndere al lucrului 
care se mişcă, izvorul mişcării este în adevăr exterior şi 
noncontradictoriu ; dar din punctul de vedere al Univer
sului, poziţia teoretică nu mai e chiar aceeaşi ; cauzele sînt 
neexterioare, ca unele ce au aceeaşi natură, fizicală,  ca şi 
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cele patru "rădăcini". Deşi acţionează succesiv, cele două 
forţe contrare nu încetează vreodată să fie, ca nişte con
stituente eterne şi concomitente, de semne contrarii, ale 
Tot-ului cosmic. 

4. Ca şi fizicaliştii ionieni, Empedocles îşi dă seama de 
faptul că lumea înconjurătoare implică atît unitate materia
lă cît şi diversitate. Ideea de unitate materială, umbrită 
de teza unei quadruple dacă nu sextuple materii, reintră 
în lumină atunci cînd filosoful evocă spha!ros-ul, tot iniţial, 
în care elementele sale fizice se află reunite ca într-o mag
mă de forţa Phil!ei. Ideea diversităţii e mai complicată ; 
Empedocles, mai ataşat experienţei empirice decît eleaţii, 
nu neagă diversitatea lumii. Cele patru rădăcini se între
pătrund în proporţii variate, făcînd astfel ca înaintea noas
tră să apară lucrurile în infinita lor varietate. Totuşi nu 
e vorba de o varietate calitativă reală. Elementele se asocia
ză dar nu se combină spre a da o nouă calitate, . ci, după 
un timp, din nou se disociază spre a redeveni ceea ce au 
fost. În timpul asocierii, fiecare din ele rămîne identic cu 
sine, relaţia cu celelalte e pur mecanică. Schimbarea cali
tativă se manifestă ca simplă exterioritate. Empedocles 
insistă asupra faptului că nu există apariţie sau dispariţie 
de calităţi ; în substratul aparenţei noii calităţi, , ,rădăci
nile" au rămas "mereu aceleaşi

"
. Aetios preci�ea:aă că ceea 

ce se petrece nu are loc "printr-o schimbare calitativă, 
ci printr-o acumulare cantitativă" (fr. A -44) . Iată dar că, 
după cum şi era de aşteptat, teza nondialectică a imuabi
lităţii elementelor are drept corolar teza nondialectică a 
negării diversităţii calitative reale a lumii. S-a vorbit ade
sea de Empedocles ca de un filosof care, spre deosebire de 
eleaţi şi de Heraclit, a adoptat teza alternan)ei unului şi 
multiplului. Dacă avem în vedere raportul dinbe spldros 
şi cele patru rădăcini, atunci teza alternan)ei este justă, 
dar ea nu mai e j ustă atunci cînd privim rapol'tnl dintre 
cele patru rădăcini şi diversitatea obiectică a lnmii. Aici 
nu mai putem vorbi de alternanţa unului şi multiplului, 
ci de un substrat mereu imuabil şi de alternanţă. între 
manifestarea lui ca atare şi manifestarea lui sub chip exte
rior modificat. Aici unitatea e permanentă iar multiplici-
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tatea de dincolo de cvadruplu e în fond iluzorie. E un regres 
nondialectic în măsura în care este negată realitatea diver
sificării calitative şi, dimpotrivă, un progres, în măsura 
în care dialectica explicitează astfel categoria filosofică a 
calităţii, recunoscută ca atare, fie şi în exterioritatea dacă 
nu şi in esenţa ei şi care în sistemele anterioare fusese cel 
mult implicată. 

5. Cauzalitatea pe care o invocă pretutindeni Empedocles 
este o cauzalitate mecanică ce exclude intervenţia divini
tăţii. Aceasta este abolită întrucît filosoful, refuzînd să 
admită orice intenţionalitate, socoteşte lumea dominată 
de întîmplare. Infinit probabil, Platon se referă la Empe
docles atnnci cînd vorbeşte de filosoful care explica totul 
prin "natură şi hazard", iar nu "în virtutea raţiunii, nici 
datorită unei divinităţi" (fr. A 48) . Dar Empedocles părea 
a identifica elementele sale cu zeii. Fie că e vorba aici de 
simple nume date elementelor materiale, cum arată Dioge
nes şi Aetios, fie că zeii ar fi fost socotiţi de Empedocles 
ca părţi fizice ale naturii, cum crede Meuandros, un lucru 
este cert, subliniat de majoritatea cercetătorilor moderni : 
nu există loc în sistemul agrigentinului, aşa cum e expus 
în cartea Despre natură, pentru intervenţia divinităţii. 

6. Originalitatea figurii lui Empedocles apare cel mai 
bine reliefată atunci cînd considerăm personalitatea sa 
de pioner al observaţiei şi experimentării ştiinţifice. E 
numai un pioner pentru că n-are la dispoziţie nici apara
tură - cu excepţia unei clepsidre ! - nici documentare 
şi nici măcar criterii ştiinţifice cît de cît schiţate. Lipseşte 
deocamdată însăşi noţiunea de criteriu ştiinţific. Totul 
e deocamdată observaţie "de amator", de începător condus 
de fantezia sa, dar, auxiliar preţios, şi de convingerea că 
natura trebuie apreciată în cauzalitatea ei fizicală, liberă 
de adaosuri exterioare. 

Ob�rvarea unui magnet îi oferă temeiul unei teorii a 
atracţiei dintre corpuri : ar fi vorba de unde ("emanaţii") 
şi pori. E argumentul cauzalităţii mecanice, folosit, bănuim, 
ca replică dată lui Thales care văzuse aici o manifestare 
de hylozoism. Examenul unei lămpi, poate şi a rezul
tatelo.r unor disecţii practicate pe animale, 1-au condus 
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către o explicaţie, voită fiziologică, a vederii, demnă de a 
figura, cu tot caracterul ei naiv, în istoria psihologiei ştiin
ţifice. Observînd perii, solzii şi penele animalelor, induce 
natura biologică comună a acestora. Cercetînd lumea vege
tală, încearcă explicarea prin cauze fizice a pierderii sau 
menţinerii frunzelor. Contemplarea cerului, asociată analo
giei cu fapte care ţin de experienţa curentă, îl conduce spre 
o serie de supoziţii raţionale privind cauza eclipselor de 
soare, natura stelelor şi a unei serii întregi de fenomene 
cosmice . Aceste soluţii (unele din ele bine intuite) mărtu
risesc un efort de explicare antimitologică a structurii 
Universului şi a evenimentelor ce se petrec într-insul. 

Observaţii făcuseră şi înaintaşii săi. Filosoful din Agri
gent îi depăşeşte prin preocuparea de a înţelege presupu
sul mecanism intern al evenimentului observat, asa încît 
soluţia oferită să apară legitimă, atît prin acordul ei cu 
sistemul ontologic de ansamblu, cît şi pe temeiul prezu
matelor date intrinsece. Îi depăşeşte şi prin faptul că la 
el se adaugă calitatea de experimentator. Avem în vedere 
între altele experimentul clepsidrei cufundate in apă. 
Aceasta îi permite să dovedească faptul că aerul e corp 
material ce nu trebuie deci confundat cu vidul - replică 
dată simplismului eleat - şi, printr-o ingenioasă asociaţie 
de idei, să enunţe prin analogie o anumită teorie fiziolo
gică a respiraţiei, fantezistă, dar nu mai puţin grea de 
semnificaţii filosofice. Spre deosebire de observaţie, ex
perimentul indică în aceste vremuri anticiparea, în formă 
practică, a procedeului ştiinţific al ipotezei ce-şi aşteaptă 
confirmarea. În formă practică, se constată intrarea în 
acţiune şi a altor proceduri epistemologice : analogia, asocia
ţia, inducţia, deducţia. 

Dar experimentatorul, spre deosebire de observator acţio
nează ca gînditor ce începe să se desprindă din starea de 
dominat, spre a trece în aceea de dominator al naturii. 
Deocamdată, timpul social-istoric european nu permite 
omului mai mult decît un preludiu infim. Dar consemnarea 
lui e cu atît mai necesară cu cît s-a tradus la Empedocles, 
cel puţin în cazul menţionat al modificării climei locale 
din Agrigent, în operă de tehnician. Asemenea acte care, 
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în sec. V î.e.n., marcau intenţia de a modifica datul natural, 
indicau, spune Charles Mugler, "în ce măsură se libera
seră între timp savanţi şi constructori de vechile credinţe 
referitoare la raporturile dintre om şi Universul fizic"1 •  

În asemenea condiţii gîndirea, deşi nu poate încă să înlă
ture dominanţa speculativismului, dobîndeşte capacităţi 
noi de pătrundere a naturii, iar aceasta îşi dezvăluie noi 
ipostaze. 

Teoria celor patru rădăcini îşi propune să justifice calita
tea (în sensul precizat mai sus) , prin intermediul unei varie
tăţi de corpuri "simple" amestecate într-o proporţie care, 
pentru indivizii aceleiaşi specii, e constantă. Amestecul 

"se realizează conform unor raporturi cantitative, numeri
ce"2, spune N. L Boussoulas şi ne sugerează ideea de struc
tură. O reţinem fără a accepta părerea sa, potrivit căreia 
filosoful sicilian ar privi natura şi structurile ei ca un iniţiat, 
un mistic. Dacă ţinem seama de raporturile matematice, 
de analogia dintre "rădăcini" şi conceptul de element 
chimic şi dacă apreciem teoria emanaţiilor şi porilor drept 
un gen de figurare primitivă a conceptului de valenţă, 
atunci gîndul nostru se îndreaptă irezistibil spre tema 
structurii chimice a corpurilor. Chimie propriu-zisă nu 
există în antichitatea greacă. Dar textul lui Empedocles 
ne oferă antecedente semnificative privind descoperirea 
relaţiilor de ordin chimic din organizarea materiei. 

Cît de departe a mers intuiţia de investigator al acestui 
obiect plin de taine denumit physis ne arată geniala inspi
raţie care-1 determină pe fizicianul sicilian să afirme că 
lumina solară se deplasează în spaţiu, cu o viteză determi
nată, pe care o socotea, foarte probabil, calculabilă. Punctul 
de vedere al lui Aristotel va fi mai stîngaci, deşi cu mai 
bine de un secol mai tirziu. 

1 C h. M u g 1 e r, Sur quelques points de contact enlre la magie el 
les sciences appliquees des anciens, in .. Revue de philoL. de litter. et 
d'hist. anciennes", XLVII. nr. 1, 1973, p. 36. 

1 N. 1. B o u  s s o u  1 a s, Essai sur la structure du Milange dans la 
pensie presocratique. Empetlocle, fn .. Revue de mc!taph. et de mor.", 
nr. 2, 3/1958, p. 143. 
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7. Spiritul realist-laic duce la rezultate interesante şi 
in domeniul problemelor vieţii. 

Ceea ce nota Ch. Mugler referitor la fiziologia empedo
cliană - încă speculativă - a văzului se potriveşte intregii 
sale meditaţii asupra vieţii organice : integrarea ei in sis
temul naturii1, în ontologia celor patru "rădăcini" şi a 
celor două forţe-substanţe. De o parte, o reflecţie fiziolo
gică minuţioasă despre un obiect încă "absent", iil:ructura 
ochiului, de altă parte o speculaţie consecvent! logicii ei 
fizicale interne despre un obiect prezent, dar deformat 
de iluzii empirice : natura. Pentru Empedocles naşterea 
unui monstru avînd mai multe mîini, sau a unuia cu mai 
multe picioare, ori a unui trup de animal ce părea să aibă 
cap de om, bineînţeles neviabil, este prilej ul unor laborioase 
meditaţii biologice. Dacă fiinţele în genere, inclusiv cea 
umană, pot lua şi asemenea aspecte, atunci e greu de admis 
că mai sînt produse intenţionate a ceea ce unii, spre pildă 
pythagoricii, numesc raţiune divină. Atare apariţii sînt 
mai degrabă supuse capriciilor hazardului. Un cap de om 
asociat unui trup de animal indică o făptură apărută ca 
rezultat al asamblării, se presupune, a unor membre pre
existente, reunite în chip întîmplător şi mecanic. Deose
birea între un asemenea organism monstruos şi unul nor
mal constă în faptul că, spre deosebire de primul, la cel 
normal organele sînt astfel reunite "încît corespund unele 
altora" şi sînt viabile, adică "îşi pot satisface nevoile spe
cifice". Aşadar, ceea ce a determinat păstrarea unor anu
mite asamblări şi nepăstrarea altora e capacitatea de adap
tare la condiţiile vieţii. Dar excludem intenţionalitatea di
vină, dacă singurii factori care au putut acţiona congtă în 
reunirea fortuită de organe preexistente şi viabilitatea celor 
adaptate funcţiilor vitale, atunci s-ar putea formula o teorie 
explicativă a originii vieţuitoarelor : la început an apărut 
organe disparate : "capete fără gît, braţe, . . .  fără umeri, 
feţe fără frunţi" (fr. B 57) care s-au unit întîmplător de 
atîtea ori pînă cînd, după un număr uriaş de reuniri întîm-

1 C h. M u g 1 e r, SUf' quelques fragments 4' Ewtpldocle, ta .. Rnue 
de Philol., de litt. et d'hist. anc.", XXV, l .  195 1 ,  piiSiiim.. 
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plătoare, au trebuit - în infinitatea timpului - să ajungă 
şi la asocieri bine potrivite care, ca atare, să rămînă în viaţă. 
Aşadar funcţiile vitale au selectat reunirile viabile dintre 
cele neviabile, acesta a fost miezul raţionamentului, neex
plicitat G.e texte, al lui Empedocles, arhaică anticipare a 
teoriei moderne a selecţiei naturale şi a adaptăriL 

Fie că priveşte spre orizontul biologic cel mai larg, fie 
că atinge fenomenul biologic special - de pildă originea 
deosebirii între sexe, ce s-ar datora unor variaţii în tempe
ratura uterului - linia sa e aceea a demitizării fenomenului 
vital, a integrării lui în sistemul natural ce intră sub inci
denţa ontologiei sale fizicale. 

8. Empedocles este, în interpretarea naturii, un meca
nicist. El încearcă să explice asocierea elementelor prin 
teoria porilor, cunoaşterea prin teoria emanaţiei, mişca
rea universală prin acţiunea celor două forţe mecanice 
- PhiHa şi Nei.kos. În această poziţie teoretică, recunoaş
tem marca epocii istorice atît de timpurii în care a gîndit 
filosoful. Mecanicismul a reprezentat într-o anumită măsură 
condiţia necesară a elanului său ştiinţific. În acest secol, 
al V-lea, caracterul rudimentar al cunoaşterii naturii cere 
o temeritate eroică din partea celor ce ar urma să se pronun
ţe asupra eL Aceasta va avea la diferiţi filosofi repercusiuni 
variate, în raport cu predispoziţiile lor ideologice. La Socrate 
se vor contura într-un fel, la Empedocles în altuL Acesta 
se apleca spre fapte pentru prima dată explorate :  substra
tul alterităţii, cauzele varietăţilor mişcării, motorul diver
sificării din natură, raportul unitar dintre faptul fizic, 
cel biologic şi cel psihologic. Elanul său fizica! nu se va 
lăsa descurajat, dar va tinde către simplificare prin reduc
ţia fenomenului supus cbservaţiei la schEme accesibile 
empiric, deci pur mecanice. Variaţia calitativă, spre pildă, 
se refuză percepţiei senzoriale. Una din două : ori e admisă 
de un filosof ca Heraclit, care nu e omul observaţiei minu
ţioase, disociatoare, de laborator, ori e abordată sub viziunea 
unui experimentator, deocamdată rudimentară, în care caz 
e respinsă. Maxima heraclitică "nu ne putem scălda de 
două , od în aceleaşi ape" împingea, cum s-a şi întîmplat, 
spre cealaltă : "nu ne puh.m scălda nici măcar o singură 
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dată" (Cratylos, heracliticul) ,  ceea ce nu era încurajator 
pentru cel care şi-ar fi pus în gînd să studieze de pildă apele 
flu1.riale. Viziunea lui Heraclit era, pentru ştiinţa naturii 
din vremea lui, în acelaşi timp, genială şi ineficace. Teza 
imuabilităţii avea caracter nondialectic, dar exprima ne
voia unui mod comod de a aborda obiectul, mai ales atunci 
cînd era considerat în spiritul principiului conservării mate
riei, prezent în sistemul lui Empedocles. 

9. Rămîne deschisă încă spinoasa chestiune a raportului 
de fond, teoretico-ideologic, dintre opiniile din Despre 
natură şi cele din Purificări. Chiar dacă socotim a doua 
lucrare drept o operă pur poetică, a preocupat din totdea
una şi continuă să preocupe chestiunea de a şti cum se va 
fi acordat în mintea vechiului autor cîntarea despre cele 
divine, inclusiv nemurirea sufletului, cu fizicalismul meca
nicist din Despre natură. Observăm, urmărind varietatea 
opiniilor, că ele ocupă un evantai larg, de la aceea care 
vede în Empedocles un materialist în sensul modern al 
termenului, şi cea potrivit căreia a fost idealist, mistic, 
adept de cult iniţiatic. Pentru cea de-a doua părere, mai 
rară, ne oferă un exemplu monografia lui Jean Zafiropulo1• 
Tendinţa ideologică de a minimaliza semnificaţiile uneia 
diu cele două lucrări ale agrigentinului e în mare parte 
răspunzătoare de distanţa dintre aprecieri. 

Nu e locul unei cercetări minutioase a temei. Ne mul
ţumim cu consemnarea unei note 

'
teoretice cu caracter de 

prolegomena pentru orice adecvată soluţionare a ei, ca şi a 
temei mai generale a modului în care socotim că trebuie 
înţeleasă

. 
opoziţia dintre materialism şi idealism pentru 

epoca lm Empedocles. E vorba de modul de a defini mate
ria şi spiritul. 

Folosim - altfel nu se poate - conceptele moderne, 
dar aceasta doar orientativ. Noi vorbim, pentru acea 
epocă, de materialism acolo unde filosoful acceptă primor
dialitatea unei substanţe fizicale constitutive de lume sau/ 
şi a unei forţe mecanice, cu efect similar, chiar dacă, realul 

1 J. Z a f i r  o p u 1 o ,Empidocle d"Agrigente, Paris, Les Belles Lettres, 
1953, pa�sim. 
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fiind logic reconstruit în funcţie de această primordiali
tate, nu lipsesc din reconstrucţie ideile de divinitate, de 
suflet etern, de magie a unor forţe tainice, de finalitate 
intrinsecă, de cvasiconştiinţă a cosmosului asupra fizicali
tăţii lu� . Vom vorbi de idealism, chiar dacă vom constata 
o concepere corporalistă a spiritului, ba chiar coeternitatea 
lui cu substanţele fizicale ; criteriul decisiv este în acest 
caz faptul că se atribuie primordialitate unei entităţi fie 
divine, fie logice sau etica-estetice, fie uneia în care se 
aliază asemenea atribute. Nu decide aşadar, pentru această 
epocă, prezenţa sau absenţa a ceea ce noi numim "ceva 
adăugat naturii din afara ei", căci ceea ce e pentru noi 
"afară" poate fi pentru vechiul cugetător intrinsec concep
tului de natură ; decide faptul dacă rolul primordial, într-un 
complex de noţiuni ce pot fi şi fizicale şi spiritual-divine, 
îl ar:� factorul fizical-mecanic (necesitatea oarbă, non
conştientă) ori factorul intelectiv, afectiv, intenţionat (con
ştient} chiar corporal fiind. E de la sine înţeles că pe temeiul 
acestor criterii vom observa existenţa unor stări teoretice, 
pe care gîndirea modernă le surprinde cu mare greutate, 
dar şi variate grade ale distanţei dintre un antic şi un 
modern. să zicem dintre un materialist antic şi unul 
modern. 

ln st:.:ns ttl acestui mod de a vedea îl privim pe Empedodes 
ca materialist, deşi vorbeşte în Purificări de divinitate 
"ca spirit sacru şi suprauman . . . cutreierînd cu gînduri 
iuţi. întreg Universul" (fr. B 134) . 

Menandros a vorbit de "imnul fizical"* înălţat de el na
turii . În opera ştiinţifică a agrigentinului, primordialitatea 
fizicalului, discernabil pe cale empirică, a avut un rol hotărî
tor. Abel Rey relevă cu îndreptăţire faptul că importanţa 
lui în istoria ştiinţei a fost legată de reacţia sa empiristă 

* Antichitatea a apreciat pe Empedocles ca fizician, iar nu ca ma
gician. astrolog. sau ca iniţiat în misterii. În vasta lucrare Astrologu
mena de W. G u n d e  1 şi H. G. G u n d e  1 (Wiesbaden, Steiner, 1966), 
se arată, la p. 70, că deşi Empedocles s-a ocupat intens de tema as
trelor . . . in zadar vom căuta numele lui legat de apocrifele astrologice" 
(adică. ex:plică autorii, cărţi secrete, cu învăţături ascunse rezervate 
iniţiaţUor) . -
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faţă de raţionalismul eleat şi pythagoric1• Zafiropulo enu
meră admirabilele sale anticipări : " a atomismului, a aspec
telor complementare şi inconciliabile la care conduce pro
blema continuu-discontinuu, a vitezei finite a luminii . 
a selecţiei naturale şi adaptării la mecliu"2• Or, spiritul 
care a cugetat astfel nu a fost cel al unui acusmatic, al 
unui posedat de misterii. 

Prin toate acestea, odată cu filosoful din Agrigent, anu
mite categorii filosofice - materialitate, cauzalitate, alteri
tate calitativă, cunoaştere senzorială, raport dintre biotic 
şi abiotic - încep să fie cugetate în spiritul experimen
tului, modest, dar respectabil . 

1 A. R e  y, La. maturiU tk la pensie scientifiqut� 1n Grece, Paris., Al
bin Michel, 1939, p. 1 35. 

1 J. Z a f i r  o p u 1 o, op. cit., p. 183. 
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Unuia care-I întrebă pe .Anaxagoras, exilat, daci-i 
lipseşte societatea atenienilor, filosoful U :rAspunse : 
.. Lor le lipseşte societatea mea, nu mie a lor" 

Diog. Lalrl., II, 10 (fr. A 1) 

1. Anaxagoras din Klazomenai (500-428 î.e .n. )  vine 1a 
Atena cam prin deceniul al cincilea al secolului şi marchează, 
in istoria gîndirii greceşti, momentul in care începe partici
parea substanţială a mediului spiritual al Atenei la dezvol
tarea filosofiei în vechea Grecie. În Atena a deţinut o po
ziţie intelectuală de frunte. Printre elevii săi îl ştim pe 
Pericle, a cărui gîndire laică a fost încă in antichitate pusă 
în relaţie cu aceea a magistrului său. Singura lucrare despre 
care ştim sigur că aparţine filosofului din Klazomenai 
a fost Fizica, însoţită, se spunea, de grafice pe teme astro
nomice. 

2. În sistemul lui Anaxagoras, ontologia îmbracă forma 
concepţiei asupra homoiomeriilor - o!J.oto!J.epetott şi a lui 
nous - vouc;, termeni a căror semnificaţie poate fi descrisă, 
dar nu redată în lexicul modern. Contactul empiric cu lu
mea dezvăluie existenţa diversităţii calitative a lumii sub 
chipul unei multitudini de substanţe materiale : lemn, 
metale, ţesuturi organice etc. În concepţia filosofului din 
Klazomenai, aparenţa calitativă exprimă nemijlocit esenţa : 
diversitatea calitativă indică existenţa esenţială a tot atî
tea substanţe fizicale, originare, necreate, indestructibile, 
imuabile, în număr infinit. Fiecare din acestea ar fi divizi
bilă la infinit : există astfel sub forma de particule infinit 
de multe, infinit de mici, participind la infinit de multe 
amestecuri cu celelalte substanţe, de care ar fi dealtfel prac
tic iD.ieparabile. Termenul aristotelic de homoiomerii · a 
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indicat mai întîi particulele fiecărei substanţe şi prin 
extensiune - substanţele înseşi. După părerea lui Anaxa
goras, atunci cînd constatăm schimbarea calitativă într-nu 
obiect material, nu ar avea loc în fond altceva decît schim
barea proporţiilor dintre homoiomeriile existente în obiec
tul respectiv. Drept urmare, devine aparentă o anumită 
calitate, iar vechea calitate se reduce, încetînd de a mai fi 
aparentă. Această schimbare de proporţie, tot una cu mo
dificarea gradului de concentrare a calităţilor, legată de o 
schimbare a legăturilor interne dintre homoiomerii, ca 
dealtfel orice mişcare ce se produce în cosmos, nu-şi are 
originea în homoiomeriile obişnuite, socotite a fi în sine 
lipsite de mişcare şi de forţă activă, ci în nous. 

La fel ca şi în cazul lui Empedocles - contemporan -
textele lui Anaxagoras indică si ele efortul liberării notiu
nii de materie de hylozoism, cee� ce constituie, cum spune�m, 
mărturia unui proces de maturizare filosofică. De aseme
nea, un act de eliminare a univocităţii materie-spirit. Apoi 
Anaxagoras consemnează unul din atributele principale 
ale materiei, acela de infinitate, sub multiple accepţiuni : 
a cvalifierii, a divizibilităţii, a duratei concrete. Conceptul 
de infinit - mare, mic, sau temporal - e scos astfel, după 
cum observă Reyl, din amalgamul confuz în care se afla 
cu conceptul de indefinit. Anaxagoras abordează în acelaşi 
timp cu Empedocles, dar în alt mod, problema felului în 
care sînt construite intern corpurile materiale, simple ori 
compuse, aşadar problema structurii materiei. Conceptul 
de homoiomerie pregăteşte terenul ipotezei atomiste deşi, 
spre deosebire de atomii şcolii din Abdera, homoiomeriile 
sînt diferenţiate din punct de vedere calitativ2• 

1 A b e 1 R e y. La. Ma.turitl de la pensie scientifique en Grke. Paris. 
A.lbin Michel. 1939. p. 90. 

• C h a r 1 e s M n g 1 e r crede că termenul de homoiomerie ar fi fost 
folosit chiar de Anaxagoras şi că Aristotel 1-a preluat. denaturlndu-i 
înţelesul. Ar fi semnificat uniformitatea cu care se păstrează propor
ţia dintre calităţi în oricare din subdiviziunile unui corp (V. Le prob
lilme d'Anaxagore. în •• Revue des etudes grecques". LXIX. nr. 326-328/ 
1956. p. 358). 
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P. Kucharski a dat nu de mult o interesantă explicaţie 
privitoare la sursele de inspiraţie ale ciudatei teorii a 
homoiomeriilor. Cercetarea legăturilor dintre Anaxagoras 
şi mişcarea medicală din epoca sa, examinarea argumentelor 
sale indică izvoare de ordin biologic. Trupul animal, ca 
agregat unitar de ţesuturi, asemuit de unii Universului, 
a putut fi un punct de plecare. Un altul, tema anaxagorică 
de sămînţă (sperma) care era universal concepută pe atunci 
în mod preformist, ca "un compus al tuturor elementelor 
esenţiale, constitutive ale viitorului organism"l. 

3. Distanţîndu-se de Empedocles şi superior acestuia în 
istoria categoriei de calitate, Anaxagoras recunoaşte reali
tatea diversităţii calitative infinite a lumii materiale. Dar 
recunoscînd-o, o absolutizează, afirmînd, ca şi filosoful 
din Sicilia, imuabilitatea calităţilor, negînd deci ca şi celă
lalt schimbarea calitativă. 

Imaginea autentică a lumii apare astfel dominată în 
sistemul lui Anaxagoras de antidialectica principiului eleat 
al imuabilităţii. Este însă interesantă afirmaţia că "lucru
rile din Univers nu sînt separate unele de altele, nu sînt 
despicate cu securea" (fr. B 8), afirmaţie care, deşi are 
la bază în mintea filosofului starea de etern amestec al 
homoiomeriilor din fiecare lucru, exprimă însă suscepti
bilitatea calităţii lor de a fi înlocuită prin oricare alta, 
implică deci în esenţa fiecărui lucru posibilitatea trecerii 
lui într-o infinitate de stări calitative. 

Ne întrebăm dacă Anaxagoras admite existenţa contra
dicţiei în lucruri. Fără a avea semnificaţia bogată a tezei 
heraclitice, ea nu lipseşte cu totul la filosoful klazomenian. 
Cupluri de contrarii curent admise ca atare în filosofia 
antică sînt : cald-rece, luminos-întunecos, uscat-umed, rar
dens. Anaxagoras menţionează în mod explicit existenţa 
acestor cupluri în magma iniţială. Membrii cuplurilor se 
separă, crede el, dar separaţia e doar momentul trecerii 
de la o structură de agregat la alta ; ea nu e niciodată abso
lută, moment final. Nu ştim ce semnificaţie a conferit 

t P. K u c h a r  s k i, Anaxag�e el les idies biologiques de son siilc;le, 
în .. Rev. phUos. de la France . . •  ", 2. 1964, p. 162. 
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Anaxagoras ideii de contrarietate, dar semnalăm cel puţin 
două cazuri în care îi atribuie un rol dinamic, pozitiv sub 
raport dialectic : după cum observă Aristotel, în concepţia 
lui Anaxagoras embrionul animal e un produs al contra
dicţiei - în speţă dintre sexe ; Teofrast notează că, după 
Anaxagoras, "senzaţiile se nasc din contrarii" (fr. A 92) , 
căci senzaţia este rezultatul unui fel de biciuire a simţu
rilor, ea este suferinţă, iar cauza suferinţei nu poate fi decît 
ciocnirea contrariilor. 

4. În imaginea de ansamblu a gîndirii anaxagorice, un 
loc central îl ocupă nous (vou<;). Literal înseamnă intelect, 
inteligenţă, dar are în sistemul filosofului din Klazomenai 
o semnificaţie particulară ce face ca termenul să fie intra
ductibil. Descifrarea acestei semnificaţii are un rol hotărî
tor in caracterizarea fondului ontologiei de care ne ocupăm, 
precum şi în definirea locului ocupat de acest concept în 
procesul dezvoltării categoriilor de materie şi spirit. 

Pentru unii, de pildă Burnet, no us are caracter pur 
material. Pentru alţii el este spirit pur (Uberweg-Heinze) . 
Gomperz îl consideră a nu fi nici materie, nici spirit. 

I ncontestabil, indicaţiile de care dispunem ne arată că 
no us are atribute eterogene. El este înainte de toate arătat 
ca o forţă mecanică ce generează mişcarea din natură, acti
vînd ho moio meriile obişnuite. N o us provoacă desfacerea 
lor din massa în care fuseseră agregate anterior şi, liberînd 
şi forţa spontană de atracţie reciprocă a celor asemănătoa
re, procedează ca factor ordonator, făcînd să apară lucrurile, 
în diversitatea lor. Exterior corpurilor de orice fel, miş
cînd fără a fi sub vreo influenţă motoare din afara lui, 
posedînd deci mişcarea ca autodeterminare, no us este însă 
interior naturii. 

Pe de altă parte, no us este fundamentul regularităţii 
existente în natură, a ceea ce în natură e . ,frumos şi bun". 
Ca principiu al ordinei, el reprezintă justa relaţie dintre 
lucruri, deci . ,dreptatea" din ele. După cum s-a mai obser
vat, în mentalitatea antică ceea ce posedă automişcare 
este de obicei considerat ca însufleţit. Pe această linie, 
capacitatea ordonatoare a lui no us apare ca atribut al unei 
anumite conştiinţe : no us cunoaşte, deci gîndeşte, e ato ate-
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ştiutor. Hegel a dat o atenţie deosebită acestei facultăţi 
raţionale a lui nous. După părerea autorului Prelegerilor 
de istorie a filosofiei, nous, ca expresie a ordinei din lucruri 
ar reprezenta esenţa acestora. Or esenţa lucrurilor se mani
festă în "specia" lor, este deci universalul, este lege a naturii. 
Această esenţă-lege e concepută a fi de sine-stătătoare, 
dar totodată în natură1• Enunţul hegelian e relevant. Este 
deci nous demiurg al realităţii ? Întrebarea şi-a pus-o şi 
Platon care, fără a-şi ascunde dezamăgirea, a fost nevoit 
să constate că nous nu are un asemenea caracter, dat fiind 
că originea lucrurilor se află în homoiomerii. În adevăr, nu 
existenţa homoiomeriilor depinde de nous, ci proporţia 
după care sînt ele asociate în acele agregate care sînt cor
purile materiale. Nous generează mecanic dinamismul care, 
împreună cu altă forţă mecanică, atracţia dintre cele ase
mănătoare, instituie indirect acele proporţii calitative. 

Se vede dificultatea de a identifica pe nous prin inter
mediul conceptelor familiare nouă. Gîndirea presupune 
conştiinţă de sine, libertate şi inventivitate. Or nous nu 
posedă atare facultăţi. Totuşi este desemnat ca gînditor, 
ca atoatecunoscător. Pe de altă parte, ne reţine atenţia 
o remarcă a lui Aristotel : Anaxagoras face apel la atribu
tele lui nous doar atunci cînd, preocupat de a găsi cauza 
concretă a unei realităţi nu e în măsură s-o facă în alt chip. 
E un gen de deus ex machina. Spre pildă, tema ordinei 
naturale. A spune că se datoreşte inteligenţei - nous -

înseamnă a-i da un nume, dar nu a-i da o explicaţie9• Un 
nume pentru caracterul constant, ritmic şi necesar în timp 
şi spaţiu al unor fenomene fizice ori biologice, deci un nume 
pentru o prefigurare a legităţii, ca şi logos-ul lui Heraclit. 

1 Nous este ,.Allgemeinheit", este ,.das einfache absolute Wesen der 
Welt", care exist!l "nur als Denken", dar totodată "auch in der Natur, 
als gegenstii.ndliches Wesen". De asemenea : "die Gesetze der Natur sind 
selbst ihr immanentes Wesen" (in Vorlesungen ilbef' die Geschichte def' 
Philosophie -Werke, voi. XIII, Berlin, 1 840, Duncker u. Humblot, p. 
354, 356). 

l Vd. M i c h e l - P i e r r e  L e r n e r, La notion de finalite chez A
f'istote, Paris, P.U.F., 1969, p. 15, 30, 1 17, referitor la slaba consistenţll a 
conceptului ana.xagoric de nous. 
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Dar e mai gol de conţinut decit acesta din urmă, căci e 
lipsit de acele valori şi potenţe înmagazinate în conceptul 
heraclitic de contradicţie, aşa cum a fost schiţat cînd s-a 
vorbit de relaţia logos-contradicţie. După cum subliniază 
Magalhaes-V il hena, nous este raţionali ta te a imanen tă, "fi
nalitatea obiectuală" interioară a lumii1• Cînd spunem 
însă că există o "logică a lucrurilor" nu înseamnă că le 
atribuim raţiune. Antecedenţa pe care autorul adineaori 
pomenit crede că a descoperit-o cînd vorbeşte de raportul 
dintre nous şi logicul hegelian implid1 un- anacronism. 
Formal, opinia pare întemeiată, dar în fond conceptul de 
raţionalitate hegelian indică un conţinut teoretic ce e 

imposibil de incuscrit cu acela propriu cugetării, încă atît 
de tinere, a lui Anaxagoras. 

Aşadar nous, ca un epitet pentru o reală ordine naturală 
şi pentru o ireală şi indescriptibilă înţelepciune cu care, 
altfel decît figurat, această ordine s-ar identifica, suferă 
de arhaism. Nu este de neglijat că in altă privinţă e un act 
de curaj intelectual, unul din acelea ce au marcat anevoioa
sa ieşire a cugetării greceşti de sub tutela mitologiei . 

Pe urmele predecesorilor săi fizicalişti, Anaxagoras atri
buie principiului nous o substanţialitate comună cu aceea 
a tuturor homoiomeriilor ;  este de ordinul lui physis , opus 
mythos-ului. Este in definitiv tot o homoiomerie, posedînd 
fizicalitate (fr. B 12) ca şi celelalte, dar deosebindu-se de 
ele prin notele de "inteligenţă

" 
şi "p uritate" (e " neameste

c at").  W. Windelband a enunţat mai de mult această 
părere, punînd - printre variatele atribute ale lui nous -

accentul pe cele care-I desemnează ca substanţă a mişcării 
(Bewegungsstoff) , ca , . element corporal" ce posedă gîndire .  
sau c a  "materie a gîndirii" (Denkstoff)2• În această fază 
timpurie a gîndirii teoretice, pentru filosoful din Klazo-

1 V. d e  M a g a l h a e s - V i l ll e n a, Hegel, A ristote et A nttxttgor� 
une sou·,ce mticonnue de ltt pensie hegelienne, in , . La Pensee" ,  nr. 139[ 
1968, p. 103. 

1 W. W i n d  e 1 b a n  d, Lefarbuch der Geschichte der PkilosophitJ, cd . 
a V-a, Tiibingen, I.C.B.,  Mohr, 1 9 1 0, p. 34 -35. 
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mcnai unitatea dintre materie şi dinamism (nous ca miş
car�) . se determină într-un chip la fel de imprecis pe cît 
sint de imprecise înseşi noţiunile de materie şi mişcare. 
Le uneşte şi le separă. Acest fapt duce la enunţuri în care 
distingem umbra mitului. Automişcarea îndeosebi apare, 
probabil , ca o manifestare cv asidemonică, astfel că Anaxa
gora:>, încercînd să sporească gradul de raţionalitate al 
conceptului de materie, este parcă nevoit să-1 separe de 
acela - greu descifrabil, dacă nu mirific - de mişcare . 
De aceea e noz(s tm , .neamestecat" care totodată se află 
pretutindeni . 

Aproximativ tot astfel stau l ucrurile şi în ceea ce priveşte 
problema raportului dintre lucruri - e vorba deocamdată 
doar de cele corporale - şi ordi nea existentă în natură. 
Nefiind în măsură să ridice conceptul vag de ordine a naturii 
la forma lui matură care e categoria de legitate , filosoful 
e nevoit să refuze şi acest atribut - şi el încă impenetra
bil, cvasimitic - în conţinutul substanţdor corporale de
numite homoiomerii. Dar filosoful tinde spre o viziune 
fizicală si ca atare nu-i rămîne altceva de făcut decît să 
"îngrămădească" atît mişcarea cît şi principi ul de ordine 
a naturii, acest embrion de legi tate devenit "inteligenţă" , 
înt r-un a n umit sediu care să rămînă fizical . El adaugă deci, 
într-un mod teoretic aglutinat , abrupt �i opac, un surplus 
de atribute uneia dintre homoiomerii. Atîta timp cît cele
lalte homo1:omcrii îşi pot îndeplini funcţia prin alte mijloace 
mecanice - atracţia sa u rotirea - ele o fac fără a "face 
apel" la nous. Cînd nu, intră în acţiune ltomoiomeria nous, 
"care ştie tot şi poate tot" (fr. B 12) ,  dar nu spune nimic 
(sau aproape) ! Spre deosebire de Gomperz care spunea 
că nous nu e nici materie, nici spirit, am prefera să spunem 
că e şi materie şi spirit ; e primordial materie, dar subsec
vent încărcată de spiritualitate. El ne apare ca un fel de 
creier mecanic al lumii, material ca orice creier şi suscep
tibil de gîndire ca orice creier de pe cea mai înaltă treaptă 
a materialităţii. Pare a fi un fel de extindere - primiti
vistă, hylozoistă şi cumva idealistă - asupra naturii, a 
tezei psihologice enunţată tot de Anaxagoras cu privire 
la faptul că la om "de la creier provin toate simţurile" 
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(fr. A 108). Dar un gen de substanţă cerebrală care ar 
fi răspîndită prin tot "trupul

" 
Universului. 

5. Cu aceasta atingem tema atitudinii lui Anaxagoras 
faţă de zeitate şi religie. 

Dacă, într-adevăr, obiectivul urmărit de Anaxagoras a 
fost acela de a raţionaliza conceptul de materie, el trebuia 
să fie însoţit de preocuparea de a continua laicizarea con� 
ceptului de Univers. Nimeni nu a adus împotriva imaginii 
mitologice a kosmos-ului argumente atît de neechivoce ca 
filosoful homoiomeriilor. Ideii mitologice de zeificare a 
astrelor, acesta îi opune nu simpla afirmare a fizicalităţii 
lor, ci note fizicale determinate, descriind soarele, luna şi 
alţi aştri drept masse incandescente dintr-o materie ana
togă cu aceea a pămîntului, concluzie dedusă, probabil, 
după cum s-a relevat, din examinarea meteoritului căzut, 
în vremea lui, la Aigos-Potamos. Chiar cînd avem simple 
supoziţii, ca atunci cînd vorbeşte de lună ca de un astru 
locuit, sau cînd presupune existenţa mai multor lumi, 
toate locuite, ele reprezintă negarea finalismului geocentric. 
Considerat ateu, el a atras asupra sa indignarea tradiţionali
ştilor bigoţi ai Atenei încît, învinuit în mod public de impie
tate, s-a decis întemniţarea lui, expulzarea ba, după unii , 
chiar condamnarea lui la moarte. 

Coroborarea tuturor acestor date infirmă teza lui Jacques 
Chevalier1, care vorbeşte de caracterul "divin" al lui nous, 
teologizînd astfel sistemul preceptorului lui Pericle. 

6. Vorbind despre Empedocles, am relevat impasul în 
care riscă să intre acela care 1-ar aprecia după definiţiile 
moderne ale materiei şi materialismului. 

Rezervele de acolo se potrivesc în totul şi lui Anaxagoras. 
Unii interpreţi au văzut în corporalitatea lui nous un argu
ment în favoarea materialismului acestui învăţător al 
lui Pericle. În faza structurală căreia îi aparţine acesta, 
indiferenţa faţă de distincţia dintre corporal şi incorpora! 
continuă să domine, din substraturi antedeliberative, cuge
tarea filosofică. Spiritul continuă încă să fie gîndit drept 

1 Vd. J a c q u e s C h e v a 1 i e r, Histoire de la pensie, Paris, Flam
marion, 1955, p. 122- 123. 
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corporal, iar opoziţia dintre materialism şi idealism vizează 
chestiunea raportului dintre ceea ce, in lume, e conştient 
şi ceea ce nu e (conştiinţă-materie), iar nu chestiunea dacă 
sfera conştiinţei este ori nu corporală. În sensul acestei 
statorniciri istorice, Anaxagoras e materialist, nu datorită 
corporalizării "inteligenţei", ci în măsura in care socoteşte 
primordial principiul de homoiomerie - care reprezintă 
substanţa fizicală în principiu nonconştientă, oarbă - şi 
în măsura în care, în homoiomeria-nous, elementul "inte
ligent" este, ca predicat, un subordonat al fizicalului sau, 
dacă vrem, o injecţie de raţionalitate administrată unui 
corp fizical. 

Dar nici nu reiese din texte că nous este cu adevărat 
conştiinţă în Sens propriu, chiar dacă luăm în considerare 
semnificaţia conceptului de conştiinţă în secolul lui Anaxa
goras. În filosofia timpului, conceptul se conturează, dar 
chiar cind se merge către admiterea, aici, a unei particulari
tăţi calitative, delimitările rămîn mult timp imprecise ; 
închipuitele aderenţe reciproce ale conceptelor de materie şi 
spirit continuă să înceţoşeze meditaţia presocratică. Delimi
tările sînt pentru antecedenţii lui Socrate mai uşor de 
intuit, mai greu de definit, cu atît mai greu, pentru noi, 
de definit obiectul intuiţiei lor. 

O compoziţie sui-generis are pentru aceşti materialişti 
timpurii şi noţiunea de divin. Ei se delimitează de lumea 
divinităţilor adorate în temple, de cea a zeităţilor, statui
lor şi imnurilor, aceasta e limpede. Ce anume păstrează în 
interiorul acestei delimitări nu e prea limpede. Exaltarea 
forţei şi creativităţii umane - această sevă a întregii 
civilizaţii greceşti - se exprimă adesea în termeni de cult 
religios. Un limbaj în care semnificatul e complex, făcînd 
extrem de anevoioasă decantarea de către uoi - aserviţi 
limbajului şi aparatului nostru conceptual - a sensurilor 
simbolice de cele proprii, a reveriilor de demersul logic, 
a fondului autentic uman de cel iluzoriu, mitic. 

M. Detienne gîndeşte poate într-un chip analog cu al 
nostru, atunci cînd constată la Anaxagoras spirit laic 
"opus demersurilor gîndirii religioase" şi, în acelaşi timp, 
in mod aparent paradoxal, posibila înrudire a cugetării 
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sale cu aceea a lui Hermotim, reprezentant al ransSlmu
lui "şamanism

" 
grec, ce admite "călătorii cataleptice" 

misterioase, clarviziune extatică. Spiritul anaxagoric e 
concomitent laic şi autodivinizat1• 

7. Sînt autori care văd în nous piatra fundamentală a 
edificării istorice a conceptului de eu. În accepţiunea propusă 
mai sus, potrivit căreia nous este o entitate ontică obiec
tuală, el nu justifică acest punct de vedere. Dacă discer
nem la Anaxagoras preludii de antropologie filosofică, 
avem în vedere altceva. O admirabilă frază a sa (fr. B 2111) : 
noi oamenii sîntem ceea ce sîntem prin ,,experienţă" 
- E!J-7te:tp(cx ( empeir'ia) ,  "memorie

" - !L "�!L 1) ( mneme), prin 
.,înţelepciune" - cro<p(cx ( sophia) şi .,meşteşug" - n:x.vll 
(tehne) este plurisemnificativă. Ea schiţează concep
ţia în virtutea căreia dimensiunile omului civilizat 
- deosebit prin aceasta de restul animalelor, adaugă 
filosoful în acelaşi context - sînt date de cunoştinţa 
empirică a naturii, cunoştinţă devenită sapientia şi valori
zată în practica productivă. 

Dar nous nu e enumerat aici, ceea ce nu se explică dacă 
ar fi avut sensul de valoare spirituală subiectivă. 

Umanul anaxagoric e aşezat la răscrucea ce separă 
viziunea despre om ca obiect, între altele, al transformărilor 
din natură, de viziunea socratică ce-l defineşte ca subiect 
autonom logic şi etic. Max Miihl, referindu-se la rolul atot
stăpînitor al lui nous, cum şi la maxima anaxagorică a 
"totului în tot

"
, crede că acestea se referă şi la omenire, 

dînd epura unei reprezentări despre o strînsă "comuni
tate umană mondială", despre colectivitatea socială în care 
"indivizii simt că-şi aparţin unii altora, într-o unitate inte
gratoare"2. 

Textele menţionate nu exclud o asemenea semnificaţie. 
Oricum, caracterul pur obiectual al lui nous nu ne împiedică 

1 M. D e  t i e  n n e, Les origines de la notion d'intellect : Hermctime 
et Anaxagore, în ,. Rev. philos. de la France et de l'�tr.", 2, 1964, p. 
168- 169, 174. 

1 Vd. M a  x M ii  h 1, Die antike Menscllheitsidee in illrem geschichl
licllen Entwicklung, Leipzig, Dieterich, 1 928, p. 6. 
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să observăm că filosoful ce construieşte ontologia lui nous, 
comite, fără voia lui şi independent de obiectivul teoretic 
urmărit, o extrapolare la natură a unor facultăţi umane, 
înstrăinate şi obiectivate ca dealtfel toţi făuritorii de mituri. 

Considerînd acum nu lucrul obiectivat, ci substanţa-su
biect a înstrăinării recunoaştem, dincolo de intenţiile înflă
căratului filosof al naturii, capacităţi, ritmuri, imperative 
logice şi proiecte tcleologice umane, care pot fi cu dreptate 
consemnate ca antecedente ale descoperirii socratice de 
Eu. 

Anaxagoras şi Empedocles reprezintă în mişcarea ideilor 
filosofice capacităţi egale de maturitate logică şi teoretică, 
puncte nodale în procesul ce conduce spre faza clasică a 
societăţii, filosofiei şi culturii greceşti. 

8. Istoria înregistrează ca discipoli ai lui Anaxagoras, 
între alţii, pe Arcltelaos şi pe M etrodoros din Lampsakos, 
deşi fondul gîndirii lor nu justifică în prea mare măsură 
o asemenea etichetare. 

Archelaos, din Atena sau din Milet, ne oferă un oarecare 
moment anaxagoric, dar tras pe trepte inferioare. Princi
piul nous nu ar mai ii o entitate exterioară homoiomeriilor, 
ci o entitate cu caracter divin, inerentă materiei. Lui 
Archelaos i se cuvine atenţie doar întrucît, ca filosof ce 
respiră dej a atmosfera spirituală a unui alt moment istoric, 
cel clasic, de care va fi vorba imediat, se ocupă de morală, 
de politică şi de problema începuturilor societăţii omeneşti. 
Metrodoros din Lampsakos (diferit de alt Metrodoros, din 
acelaşi oraş, filosof epicurian) aminteşte de Anaxagoras 
intrucit filosoful din Klazomenai identifica pe nous cu 
Zeus sau atribuia zeiţei Atena semnificaţia de meşteşug 
(arti:i) . 



X 

HIT ŞI DEMITIZARE 

.. Pierderea miinilor inseamnă 
nimicirea înţeleptei Atena" 

MetrodOf'os din Lampsahos, fr. 6 

1 .  Punctul de vedere în virtutea căruia investigarea 
divinului ar constitui un act de blasfem nu este familiar 
cugetării grecilor, aceşti temerari exploratori ai oricărui 
cîmp posibil . Socrate însuşi - primul care proclamă ex
pressis verbis un atare punct de vedere prohibitiv - nu-l 
respectă nici el în mod prea strict. Există dimpotrivă, 
la greci, din timpuri îndepărtate, predilecţia pentru explo
rarea şi comentarea obiectului denumit zeu şi a acţiunilor 
acestuia. Unii o fac cu pietate, alţii nu, dar toţi durează 
o punte peste adîncul ce separă lumea lor de cea "divină" . 
Eroii, semi-zeii, daimonii sînt şi ei mărturii în acest sens, 
amintind istoriografului că zeii au început, în istoria reli
giilor, prin a fi, conştient sau nu, oameni-zei . Am luat 
cunoştinţă pînă acum de implicaţiile cosmologice ale teolo
giei şi de modalitatea în care se separă de divinitate mate
rialismul ; de divinitate, dar nu şi de zei, a căror negare 
formală va fi opera abia a etapei clasice. Asistăm însă, jn 

· generaţiile din aj unul momentului · istoric clasic, la anu
mite evenimente intelectuale semnificative în această or
dine de idei. 

2. Credincioşii, ca Acusilaos, mitograf din ultima parte 
a secolului VI şi prima parte a secolului V, comentează 
mitul, propulsionat de înclinarea de a supradimensiona 
divinul. Cînd afirmă originea din Haos a zeilor, nu e mai 
puţin devot decît Hesiod. Cind divinizează rîuri, cînd caută 
legitimări divine profunde războiului troian - ce apăruse 
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multora ca un "măcel pentru o femeie" - ,  cînd întreprin
de construcţia mitică a istoriei omenirii, se vădeşte dînd 
parcă o replică bigotă, de pseudogeografie şi pseudo
istoriografie, contemporanului său, Hekataios din Milet, 
veritabil · geograf şi istoric. Anaximandros schiţase teoria 
unei antropogeneze de tip pur biologic, natural. Şi aici 
teza lui Acusilaos va fi răsunat ca o înfruntare : oamenii 
au fost făuriţi printr-o procedură mitică, la iniţiativa divină, 
anume din pietrele aruncate în spatele lor de către Deuca
lion . şi Pyrrha. 

Relevăm în acest punct viziunea lui Acusilaos, spre a 
îngădui surprinderea, în dimensiunea ei reală, tipul de inter
pretare a demersului mitologic, în ansamblul său, de către 
Theagenes din Rhegion şi Metrodoros din Lampsakos, 
pomenitul discipol al materialistului Anaxagoras. 

3. Theagenes din Rhegion este activ în ultima treime 
a secolului al şaselea şi în prima parte a celui următor. 
Este acela care inaugurează în cultura greacă conduita 
tălmăcirii alegorice a zeilor. S-a spus că nu a făcut-o cu 
intenţii ateiste . Că, dimpotrivă, şocat de felul cum apar 
zeii în cînturile homerice - frivoli, luptînd unii cu alţii, 
ca în Cîntul XX al Iliadci - ar fi vrut să-i ferească de 
oprobriu, spunînd că nu despre zei e vorba acolo, ci de 
entităţi ce doar poartă numele lor. Aşa, lupta Atenei cu 
Ares ar exprima, simbolic, lupta înţelepciunii împotriva 
neînţelepciunii. Peste tot unde Ia Homer apar zeii, el vede 
denumiri pentru substanţe şi corpuri din natură ori valori 
etice. Care va fi fost intenţia lui, nu şti m. Dar publicul, 
atît de familiarizat cu textele homerice şi cu populaţia 
de zeităţi ce trăieşte în ele, nu puţin va fi fost tulburat să 
afle că, acolo unde, spre pildă, versul povesteşte despre 
isprăvile Afroditei, avem de-a face în realitate cu aventur i 
ale patimilor omeneşti. Efectul practic c el mai probabil 
nu era cel nimicitor de idoli ? 

4. Am vorbit de Metrodoros din La mpsakos, discipol 
al lui Anaxagoras, despre care ştim c ă  f usese prigonit 
pentru impietate. Or, elevul său nu va fi fost mai evlavios 
atunci cînd, ocupîndu-se tot de interpretarea lui Homer 
identifică pe Agamemnon cu etherul sau pe Ahile cu soarele' 
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1n privinţa zeilor, ei ar fi tot una cu organe ale co:rpnlui. 
Cînd, după relatarea lui Tatian, afirmă că "nici Hera, nici 
Atena, nici Zeus nu sînt ceea ce consideră acei ce le ridică 
incinte şi altare, ci ipostaze ale naturii şi combinaţ.ii ale 
elementelor", face el oare altceva, in fapt, decît Theagenes ? 
Nestle socoteşte, tot privitor la Metrodoros, că a " des
coperi în Demeter, ficatul" este ceva de prost gust . "o 
culme a absurdităţii"1• Adevărat, nu sună graţios în me
chile delicate ale unui elenist din secolul douăzeci, dar nu 
şi în cele ale unui elen de acum douăzeci şi patru de �ecole, 
care credea, ca şi mesopotamienii, că ficatul este sediul 
vieţii trupului iar Demeter, fiinţa ·vieţii naturii �j mamă 
a Kore-ei, rodul ogoarelor. 

Acum, la cumpăna dintre două epoci, se schiţează o 
mişcare de idei tranzitorie către concluzia pe car e .  cum 
vom vedea, o va formula filosoful-sofist, clasic, ProdiLvS : 
zeii sînt o născocire a oamenilor. 

Dar, pentru omul grec, îndeosebi pentru intelec� tmlul 
grec şi mai ales în veacurile preeleniste, miturile ma:i sînt 
şi altceva decît viziuni cosmogonice şi ontologice. doar 
acestea din urmă cîmp al demitizării. Ele sînt şi naraţiune 
ce se vrea istorică, transfigurînd în felul ci trecutul, oferin
du-se ca susţinător al legăturii/legămîntului cu tradiţia, 
cu ideea de tradiţie, cu ideea de tradiţie eroică de incompara
bilă măreţie, de care elenu1 e ata�at cu pathos şi veneraţie, 
independent de diversitatea din planul ideologic. Sînt de 
asemenea un fond poetic, din care generaţiile continuă să 
soarbă satisfacţii estetice, indiferent de modificările ce 
afectează psihologia lor. Miturile mai sînt un tezaur tematic 
ce va mai inspira secole de-a rindul pe poeţi şi plasticieni, 
independent de schimbările de id<:i literare. Mai reprezintă, 
în fine, substanţă e#că, oferind modele de urmat (ori de 
evitat !) ,  de care pedagogia nu se va lipsi, indiferent de 
modificarea ţelurilor ei. în toate aceste planuri termenul 
de "demitizare" este inoperant. 

1 W i 1 h e 1 m N e s t  1 e, op. &it., p. 1 30. 
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VALENŢE STRUCTURALE ALE CUGETĂRII 
PRECLASICE 

Filosofii cu care ne-am întîlnit pînă acum gîndesc potri
vit unei structuri comune de cugetare teoretică, fapt semni
ficativ pentru diferenţa obiectuală ce se constată între 
preclasic şi clasic, deşi trecerea de la un stadiu la altul se 
face prin prezenţe tranzitorii şi prin ritmuri care variază 
de la o valenţă structurală la alta. 

Univocitatea corporal-real, peste tot întîlnită, nu este o 
concepţie rezultată dintr-o cumpănire mentală asupra 
realului, cumpănire între două soluţii posibile, dintre care 
una, aceea a corporalităţii, ar triumfa asupra celeilalte. 
Este, în afara oricărei cumpăniri, singura modalitate in 
care e luată determinaţia de real. Un gînd care s-ar opri 
asupra incorporalităţii e un gînd ce s-ar opri asupra nean
tului. Numim această poziţie, adeliberativă. La Parmeni
des, lucrurile doar în aparenţă ar sta altfel. La eleat, cre
dem, teoria nonexistentului este expresia unei condiţii 
care, înainte de a lua formă logică, are o rădăcină psiholo
gică. E deci o transpunere în modul teoretic a unei propensii 
structurale primordiale, ateoretice. În lipsa neutralităţii 
de atitudine care, se presupun, precede o autentică dez
batere lăuntrică, este, în fond, o falsă dezbatere, o nonde1ibe
rare. Univocitatea real-corporal nu este, la drept vorbind, 
în preclasic, o "teorie" nici asupra corporalităţii, nici asu
pra realului, ci un mod de a fi . ,al teoriei" despre real. 

De a�menea, stadiului de gîndire preclasică îi este pro
prie şi univocitatea calitativă între subiect în genere şi obt:ect 
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în genere. Una din expresiile ei este indistincţia calitativă 
dintre "natural" şi social, ceea ce determină ca şi în gîndi
rea filosofică ontologia să se confunde cu filosofia socială 
{cu totul embrionară) . Realitatea înconjurătoare e privită 
deocamdată în mod global, ca un tot în care socialul şi 
naturalul sînt, sub raport calitativ, tot una. În vechiul 
Orient, începuturile filosofice ale gîndirii şi ale filosofiei 
au acelaşi caracter. Astfel, la vechii chinezi, yin şi iang 
reprezintă în acelaşi timp pămîntul şi cerul, întunecosul 
şi luminosul, negativul şi pozitivul, femininul şi masculi
nul, uneori nefavorabilul şi favorabilul, noţiuni ce includ 
şi cosmicul şi biologicul şi eticul. Dharma şi adharma vechi
lor djainişti au, în acelaşi timp, o dublă accepţiune, cos
mică şi etico-politică. Ormuzd şi A hriman, la iranieni, sînt 
fecunditate şi sterilitate (ca însuşiri cosmice) şi totodată 
bine şi rău {în sens etic) . Dao, în filosofia laodziană, ca şi 
logos-ul heraclitic, exprimă în mod indistinct atît ordinea 
din natură cît şi pe cea din societate. Referitor la greci, 
constatăm că atunci cînd Anaximandros vrea să exprime 
permanenţa materiei în variabilitatea ei calitativă, folo
seşte o expresie de ordin etic, vorbind de "nedreptatea

" 

care trebuie compensată în timpuri. Armonia ontologică 
generală a lui Pythagoras a început prin a fi, în mintea 
lui, rînduială politică. La Heraclit, contradicţia statorni
ceşte în mod nediferenţiat atît opoziţia dintre arc şi săgeată, 
pe aceea dintre zeu şi om, cît şi pe cea dintre stăpîn şi sclav. 
Forţele cosmice fundamentale care apar în sistemul lui 
Empedocles sînt PhiHa şi Netkos, noţiuni de ordin social
etic. Deocamdată, realitatea socială domină în asemenea 
măsură conştiinţa oamenilor, încît · aceştia nu pot să gîn
dească asupra realităţii fără a trece noţiunile filosofice 
prin prisma socialului. Aceasta nu implică şi conştienţa 
faptului. Dimpotrivă, vechii filosofi nu văd probleme teo
retice sociale care să le reţină atenţia ca probleme sociale 
distincte, ei văd doar lumea reală în mod global. Pentru 
ei problemele sînt de un caracter univoc, ceea ce, in lim
bajul nostru, se exprimă prin constatarea univocităţii, în 
sensul că ei gîndesc natura prin prisma socialului şi aceasta 
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în detrimentul clarităţii vederilor atît asupra uneia cît şi 
asupra celuilalt. 

Această prioritate a socialului se explică prin aceea că, 
în fapt şi înainte ca omul să-şi dea seama de aceasta, mediul 
social este, în raport cu omul, învelişul cel mai apropiat. 
Omul a învăţat demult să se distingă pe sine de natură, dar el 
însuşi e socialitate. Putem vorbi de om şi natură ca de 
entităţi care sînt în anumit sens exterioare una alteia, dar 
omul şi societatea sînt entităţi cosubstanţiale. Aici noţiu
nea de exterioritate e inaplicabilă, căci societatea există 
exclusiv prin oameni. De aceea problema om-natură apare 
mai înainte de problema om-societate. Dialectica acestor 
relaţii constă, pe cît se pare, în faptul că atîta timp cît 
omul nu înţelege distincţia calitativă dintre societate şi 
natură, el priveşte globalitatea lor prin prisma apropierii 
- duse pînă la indistincţie - dintre sine şi societate. 
Univocitatea social-cosmic este corolarul univocităţii uman
social, altă valenţă structurală a gîndirii preclasice. Socia
lul va apărea distinct, ca urmare a unui dublu proces, unul 
de distanţare spre "centru" şi altul de diferenţiere spre 

"periferie" ; distanţare a socialului de om, pe de o parte, 
diferenţiere a socialului de natură, pe de alta. Privirea 
logică pe care omul o aruncă în sfera naturii care-1 încon
j oară nu poate aj unge acolo fără a străbate sfera socialu
lui, în speţă modul său· de existenţă socială, care într-un 
anumit sens este în el însuşi. La filosofii preclasici din 
Grecia, unitatea om-societate se manifestă nu numai prin 
condiţionarea socială a liniilor generale de gîndire ale filo
sofilor, ca în orice epocă, dar, în plus, prin faptul că pome
nita indistincţie social-cosmic constituie un tot ce apare ca 
o extindere a socialului, ca şi cînd relaţiile din natură ar fi 
"socialificate". 

Reamintim, în seria determinaţiilor de univocitate şi 
pe aceea dintre biotic şi abiotic, temei al hylozoismul ui. 

Este afirmată demult şi am menţionat-o mai sus, ca notă 
specifică a gîndirii de care ne ocupăm, nediferenţierea din
tre ceea ce numim noi filosofie, de o parte, ştiinţă, de altă 
parte. Această notă nu este doar contrapartea paupertăţii 
observaţiilor şi, în mod adiacent, a speculativismului, 
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fireşti, amîndouă, condiţiei de început. Pentru a delimita 
filosoficul, este necesară o clarificată iscusinţă şi o înde
lung practicată conştiinţă despre inteligibil, despre univer
sal şi despre însăşi conştiinţa, lucru dificil în condiţia in
distincţiei calitative subiect-obiect. 



B. ETAPA CLASIC .. � PINA LA PLATON 

XII 

SOCffiTATEA GREACA IN SECOLUL LUI PEIUCLE 
ŞI CUGETAREA FII.OSOFICĂ. 

.. (Statu\ nostru) se numeşte democraţie pentru că 
aparţine celor mulţi, iar nu unui numilr mic de oa
meni . . .  Sărăcia sau obscuritatea originii nu inde
pilrtează pe cineva (de funcţiunile publice) dacă poa
te fi util statului . . .  Cel ce are drept ocupaţie mun
ca manuaEi nu e lipsit de capacitate politică." 

Pericle degpre democraţia sclavagistă de 
la Atena (Tncidide, Istoria războiului 
f>elopr,nesiac, II, 37 -40) .. 

1 .  Apogeul  filosofic şi general-cultural prin care se în
scrie în istoria Greciei antice epoca clasică (cuprinzînd 
aproximativ a doua j umătate a secolului V şi primele trei 
sferturi ale secolului IV î .e .n.) este inseparabil de numele 
Atenei, de schimbările economico-sociale care au dus la 
i nstaurarea , în cetatea atică, a regimului lui Pericle. Modifi
cări de ordin social au chemat cugetarea filosofică să-şi 
punrl. probleme teoretice noi. Tensiunea socială fără pre
c�.:dent a ..:uprins în dinamismul ei şi conştiinţele, supunîn

du-le de asemenea încordării , înăsprind ciocnirile de idei, 
biciuind imaginaţia creatoare în toate sferele spirituale , 

inclusiv cea filosofică. Se observă semnificative concor
danţe între ineditul raporturilor interumane şi acela al 
tematicii filosofice, între intensitatea trăirii sociale şi 
maturitatea cugetării filosofice care gîndeşte noua tematică. 
Focarul atenian iradiază departe, aşa încît noile valori 
al căror nucleu e dat de creaţiile lui Socrate, Platon şi 
Aristotel, se afirmă şi în alte cetăţi, ca de pildă Abdera 
1ni Democrit şi Protagoras, Cos, patria lui Hippocrates, 
san Ceos unde se naşte Prodicos . 

Primele priviri se opresc aşadar asupra Atenei . 
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Vorbindu-se de ascensiunea economică şi politică a Ab:
nei , în secolul V î.e.n., ca e explicată de obicei prin efecte-le 
victoriei împotriva "marii armate" a lui Xerxes şi Mardo
nios, uitîndu-se însă că Atena a învins pe per<;i datorită 
forţei ci, în primul rînd na,·ale, care mărturisea existenţa 
prealabilă a unei notabile capacităţi tehnico-economicr:. 
Ascensiunea economică a Atcnei a inceput, d11 ;-.ă cum se 
vede, mai de timpnriu, iar victoriile: de la Plat2.! ..1 -;;i Captt ! 
:\Iycale nu au făcut decît să intensifice şi să uJnsolidez.c· 
avintul economic al cetăţii hcgemone. 

In acest secol V Atena, înainte dt' a deveni m:. oraş ,.,_ [ 
monumentelor de art5, este un oraş al atelicn :('r meşteş:l·· 
găreşti, al întreprinderilor comerciale �i - împreună cn 
Pireul - un oraş al şantierelor navale, ca ::;ă un m.�i pom, 
nim de însemnatele exploatări mi11iere din Atica. In vi aţ.a 
�:conomică a A tenei sponste conside1·abil roln1 iutrenri u· 
z[itorilor meştcşugari, al �v.:gnstnrilor. al armatoriloi:·, al 
cămătarilor, al cetăţt: nilor ce slujesc în flotă. Politica l lli 
Clistenes şi Themistocles, exprimînd cerinţele obiecht:.:1.k 
ale economiei Atenei, a avut un rol de seam{l i >C linia Î i l ·· 
iăptuirii democraţiei al cilrei (1rganizator princiral a t()st 
Pericle. Confederatia de la Delos, condusă de Atvna, fthV!'il" 
în fond o alcătui�e pusă în slujba intereselor -posesorihr 
de averi mobiliare din Atena. 

Democraţia ateniană a fost purtătoarea intc rc::;elor tuttl·· 
ror acestora, ca una care era singură în stare să. le satisfaco"t 
nevoile economice . Detin{ttorii de averi mobii1are, bem:·· 
ficiarii producţiei meŞteşngăreşti ,  negustorii �i armatm-i i. 
- sprijiniţi de un număr însemnat de oameni liberi ocup<tţi. 
în întreprinderi şi în flotă, ca şi de nnii ţărani înstăriţi -
sînt interesaţi în suprimarea privilegiilor ,· cehii aristo
craţii funciare, cîte mai rămăseseră, ş1, drc1 t condiţ ir· 

indispensabilă în acest scop, in rţtsturnarc:a :2.dicali':t J. 
puterii lor în cetate. 

Cu cît ascensiunea (:·conomică a păturilor "tlc jos", Hlt' l l ·· 
ţionate, a fost mai puternică, cn atît contrastul de i.ntcn_·s' "  
a fost mai viu si rezistenta aristocratiei mai intensă. Ik 
aici şi duritate� conflictu'lni, a cioc�irii dintr<: demu:>-ul 
atenian, de o parte, şi aristocraţie, de alta, conflict care: d ii. 
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socoteaU't in cea mai mare parte de tensiunea consemnată 
adineaori. 

2. Cuc,a·ind puterea în anul 443, Pericle avea să definea
scă ceva mai tîrziu orientarea ideologică ce caracteriza, 
după părerea lui ,  noul regim, în spiritul cuvîntării pe care 
.i-o atribui12 Tucidide in această temă şi din care am extas 
proroziţii :e înscrise în fruntea acestor rînduri. 

Democraţia ateniană urmează a fi apreciată în ultimă 
instanţă prin prisma valorilor, atît de substanţiale, pe care 
le-a promovat. Dar cuvenita preţuire a acestor valori nu 
trebuie să împiedice constatarea dt Pericle exagera virtu
ţile regiml1lui său. Dacă aruncăm o privire lucidă asupra 
c·:)ocii, ea ne va apărea mai contrastant colorată decît 
cum se :Îni.ăţişează în cuvintele puse pe seama stratcgului 
atenian. Este o democraţie sclavagistă ce se întemeiază 
p(; munca unui mare număr de sclavi. Aceştia reprezintă 
imensa majoritate a celor care au drept ocupaţie munca 
;nanuală, dar pe ei Pericle nu-i are în vedere. Egalitatea 
in faţa legii este rezervată exclusiv cetăţenilor, în timp ce 
1 'opulaţia a aproape 200 de cetăţi "asociate" este jefuită 
7i terorizan de atenieni ; echilibrul politic e cu totul rela
tiv, labil, sistematic ameninţat de luptele politice interne 
�i de răzbr)aicle externe . 

Succesul politic al dcmos-ului atenian, efect al succeselor 
-;ale economice devenite hotărîtoare şi care a avut o in
[] uenţă binefăcătoare asupra progresului literaturii, arte-
1or �i filosofiei greceşti, s-a îutem:�iat pe ciocniri violente 
intr�� forţe contradictorii , şi aceasta şi-a lăsat amprenta 
a��upra tnt n;or valorilor spirituale făurite în această epocă. 
Puterea democratică satisfăc�a aspiraţiile stăpînilor de 
ateliere meştcşugăreşti, ale armatorilor, ale negustorilor 
)i proprietarilor agricoli mij locii, dar era privită cu scep
t icism de o massă destul de mare de ţărani liberi (mici 
proprietr.ri) ai Aticii şi nu mnlţumea pe deplin sărrkimea, 
care ar fi dorit reforme mai radicale 1 .  

1 Istoria Unicusală, voi. U, sub re<l. S.  L.  Utcenko şi c.olah . . Buc., 
1959, Ed ibn Ştiinţifică, p. :;.�. 
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Prin iniţierea de Yaste lucrări publice, prin numţtrlll 
mare de cleruhii trimise pc teritoriul aliaţilor, presiunea 
sărăcimii era periodic şi parţial atenuată. ReYolte:le "al ia
ţilor" erau în cele din urmrt lichidate. Teroar(:a in a cărei 
menţinere erau interesate toate păturile clas<:i dominante 
-- deasupra divergenţelor dintre ele - apar•l. statul d'-' 
răscoale ale sclavilor. Rămînea însi:'t ura autidc!llocratică 
a partidului aristocratic. lndepcudc.:nt de mcuţiouatek 
limite ale democraţiei, aceasta apărea ameninţătoare pen
tru aristocraţi, care înfruntau guvernul democratic :;;� 
complotau împotriva lui, încercînd să profite de pe t : r u u  
actelor sale de slăbiciune:. Asprimea conflictului e evocatu 
pregnant - spre a lua un exemplu - de epitaful de pe m· ;r
mîntul tiranului Critias, care deşi aparţine Un(:i Jate n.-va. 
raai tîrzii , e totuşi caracteristic şi pentru starea. de spi rit 
a aristocratiei il in vrC'mca lui Pericle : "Acest monvnw u t  
este dedic�t oamenilor curajoşi care, deşi pcntrn puţin 
timp, au stăvilit totuşi desfrînarea neruşinată a afnrisitului 
popor atenian"1. Cînd, la sfîrşitul secolului, Lysias va "in
fiera în pledoaria sa împotriva lui Eratosthenes, fărăcH , 
gile acestuia şi ale lni Teramenes, cuvintele sale ne \ nr 
apărea ca biciuind întreaga politică a aristocraţiei atenivw·. 

Sistemul democratic nou creat chema massde Je oamv ni 
liberi la conducerea statului. Calculttl arată cii di n cei cir..:a. 
30-35 de mii de cetăţeni atenieni maturi, peste un sft"·rt 
- aproape 10 000 - erau în permanenţă angajaţi în in
deplinirea unor funcţii publice ale statului2 ; in plus ,:i 
treceau mereu unii în locul altora, ceea ce făcea ca nwnai 
printr-un accident vreun cetăţean să stea multii vreme i n  
afara oricărei demnităti. 

Aceasta însemna că,
' 

după înlăturarea barierdor anti
democratice din tre<'tlt ,  straturi largi de C:C'ti'-iţeni f{u·i>. 
, , blazon", fără a ven: şi fără experienţă, erau pr .. :sate să SL· 
instrniască, să înveţe a decide în treburile politice funda
mentale ale statului (în consiliul celor 500) , s�. aplice j us
tiţia (în tribunalul ce1or 6 000 de heliaşti ) ,  să rFzolve p ro -

1 Du.pă B s c h i  n e, I, 39. 
2 A r i s t o t e 1 ,  Constituţia Atenei, XXIV, 3. 
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bleme administrative curente (sînt aproximativ 1000 � de 
mici funcţionari) etc. ,  şi totodată să înveţe să ia  cuvh:'t ul 
în adunarea legislativă ca şi în tribunale. 

Noua viaţă politică aducea în discuţie o serie de teme 
cărora exponenţii intelectuali ai taberelor opuse le dăd•:an 
soluţii opuse. 

De o p arte, mii de oameni �impli aveau nevoie de �pri
jin în acţiunea lor socială. Gînditorii apropiaţi de dcmus 
enunţau teze teoretice care exprimau adevăruri noi, d�·s
copel'ite tocmai sub imperiul practicii sociale intense la 
care participau pături sociale aflate altă datrt în stare de 
somnol enţă. Democrit arăta că cetatea trebuie să fie con
dusă de oameni, în funcţie de capacitatea lor, i ar uu în 
funcţie de originea lor (se subînţelege aristocratică) .  că 
regimul democratic, tîn�'tr, are nevoie de sprij inul pătmi �or 
largi - cu excluderea sclavilor, se înţelege - şi că în ::<:,·st 
scop interesele, preocupările individuale trebuie la nt.:Yoie 
să fie forţate să cedeze în faţa interesului generaJl (al �la
tului donocratic) . Protagoras proclama principi ul d11pă 
care oamenii simpli pot fi şi trebuie să fie educaţi in aşa id 
încît să fie pricepuţi "in treburile cetăţii . . . cu fa1,ta 
şi cu vorba"2• 

Din t abăra opusă porneau idei radical opu�c-. Sofistlil 
Kallich:s exprima punctul de vedere aristocratic ah:uci 
cînd, sperînd să descuraj eze pe democraţi şi s ă  le paraJi
zez<: eforturile, spunea : "Natura însăşi arată, cred, că c�te 
drept ca cel capabil să aibă mai mult decît cel netn:Ln i c, 
cel ce t:·ste mai puternic, decît cel ce este m ai slab . . .  
Dreptul se defineşte prin faptul că cel puternic cond.1.:ce 
pe cd slab şi st ăpîneşte mai mult decît el . . .  Dnpă drep tul 
naturii,  şi boii şi toate celelalte bunuri ale celor mici şi 
fără putere sînt ale celor mari şi puternici. Acesta este 
adevărul' '3 •  

3. Intră în scenă probleme teoretice noi, aspecte noi în 
lupta dintre ideile filosofi ce. Gînditorii epocii si mt ne\'OÎa 

1 Diels, Die Fragmente der Vorsokratikel', 55 B/252, 258, 259. 
1 P 1 a t o n, Protagoras, 3 1 9  A, trad. Ş. Mironescu. 
1 P 1 a t o u. Gol'gia.s, 483 D - 484 C, trad. Al. Cizek. 
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nnor clarifi cări de principii, susceptibile să susţină în acţiu
Jhl lor socială oameni, altă dată neluaţi în s�amă, acum 
cÎJ<�:l, dc:.şteptaţi dintr-o ltmgă somnolenţă, simt politicul 
şi socialul intrat în ordinea imediatităţii. Ei sînt chemaţi 
spr·: acţiune şi trebuie să facă faţă exigenţelor acesteia. 
Ei au a schimba legi şi a propune altele. Apare însă o difi
,_- : : : f ate teoretică : nu cumva legea nor mativă e inviola
bil;l ca şi ordinea naturii ? Dacă da, cum se poate j ustifica 
schi mbarea ei ? Dacă nu, cum rămîne cu tradiţia care o 
ch dară sacrosanctă ? * De aici, problema raportului dintre 
om·"l chemat să fie legiuitor şi judecător, de o parte, şi 
soc ietatea-stat, de altă parte. în procesul activităţii colcc
ti\· < . cugetarea filosofică ajunge să se maturizeze îndeaj uns, 
Îlli: ; ·, s�t simtă nevoia să înţeleagă şi temeiurile acestei 
l lk � nrizări. Problema educabilităţii apare şi ea pe ordinea 
eL· ? i ,  dar m1 ca o problemă "ex cathedra", ci ca una a 
\·i :..: r i  practice. E un fapt că, în mai mare măsură ca ori
dcl .  cehiţenii o"J.meni simpli ai Atenei învaţă, se cultivă, 
s,_, r, dndt, iar problemele pedagogice devin probleme sociale 
d::: prim ordin. 

Prefacerilc d:; ordin economic-social determină şi o anu
m:! �� modificare a concepţiei asupra obiectului filosofiei . 
Ci( ..ro spun:; prin intermediul personajului său Varro că 
i n  ,1.ceastă epocă filosofia a coborît din cer pc părnî:utl. 
Ex · :·esia a fost reluată adesea pînă în zilele noastre . În 
m > · :lra în care această expresie tinde să sublinieze impar
ia r ·  :t filosofică nemijlocită manifestă, pe care o capătă 
lll, : '' · !emcle omului ca e justificată . Ea ne spune că filosofia 
ră<.: ; · nnde în mod pozitiv apelului ce-i venise din adîncnrile 
cltx-Jtulni social, apel care ia o formă satirică în acele cu-

., P u s  t e  1 d e C o u 1 a n  g e s, care obs�rvă că legea era socotită 
, ,  . o ··ea caracter divin, afirmă că nu s-a pus şi nu se putea pune pro
L!c . d . ,  abrogării ei ( Vd. La cite antique, Paris, Hachette, 1 923, p. 222). 
În r �· alitate lucrurile nu stau astfd. De pildă, în discursul lui Ando
kid•:s de apărare împotriva acuzaţiei de sacrilegiu e vorba, intre alte
h· . : r,cma\ de abrogarea legilor lui Dracon şi Solon la care se referă 
';i l'. de Coulanges. La origină legea era socotită a avea caracter di
Yin .  clar acea�ta nu face decît că evidenţieze o dată mai mult compli
<' : o tdc ideologice care stăteau în faţ:�. noilor guvernanţi. 

' c i c e r O, A cadem. s�c., I. 4. 
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vinte prin care Aristofan cere filosofului să coboare di n 
împletitura "sferelor înalte", situate undeva între cd şi 
pămînt , şi să se intereseze în primul rînd de oameni . 

Reamintim însă cele spuse referitoare la relaţia cu so c!a
lul, a filosofiei antuioare. Socialul îşi exercită rolul, fie t:;c
bal, asupra genezei conceptelor despre lume, fie - pot nvit 
pluralităţii tipurilor de existenţă, în cadrul comun - d"tl
pra v ariabilului din domeniul orientărilor. Expresia ;ui 
Cicero şi-ar pierde deci valoarea dacă ne-ar conduce spre 
concluzia că filosofia auterioală - m aterialistă sau idea
list ă - nu avea nimic comun cu aspiraţiile sociale a l e  
oamtnilor. E descifrabilă, cum s-a văzut, funcţia scciai<'1. 
a gindirii ontologice din întreaga t:pocă veche, de la 'l'l;.alc:,; 
la Empc docles, chiar dacă raportul apare la aceştia n:ai 
puţin direc t. 

4. În epoca clasică, sub presiunea dervc::.ceuţei soci<dl: 
care a fost menţionată mai sus, social -politicul se imptme 
în chip nou atenţiei oamenilor. Schimbarea politică schiu;
bă în:,ăşi ideea despre polis ; particularit atC'a schimb&rii  
constă în faptul că acum fenomenul social-politic încep� 
să fie gîndit prin norme constitutive n.:cunoscute ca spec;fzc�:-' 
şi, în acest sens, distincte. Faptul că acum este la ordinc�<'
zilei distincţia dintre physis (naturii) -9 umc; şi uomos 
{lege)-vo(.Loc; nu este decît expresia acestei cl ariiic :tri . 

De pe poziţiile democraţiei, Democrit - gînditor al epocii 
clasice - e poate primul filosof care gîndeşte îu spiritul 
deosebirii calitative dintre natură si istorie si care a n  
neglijează cercetarea vreuneia elin de'. Atomisn{ul său .: :  \) 
concepţie "pură" asupra naturii şi cunoaşterii, însoţitiî. 
ele o însemnată descoperire referitoare la istorie, prixitCt 
în specificitatea ei. E unul din aspectele care denotă ::;pi
ritul 

"
clasic" al gîndirii sale. Hippocrates însuşi, d< \iat 

preocupărilor medicale şi părînd a nu vedea dincolo de , : c: .  
îşi spune cuvîntul în probleme sociale şi politice fundaln·.·n
tale, urmînd distincţii şi orientări similare celor demoL·ra
tice. Alături de ceilalţi contemporani, Socrate a înct-[ >Ut 
şi el prin a constata existenţa dublei sfere de preocu i · ·,ri 
iilosofice, cea referitoare la natură şi cea socială. Con., : u
tînd aceasta, el interzice omului să treacă dincolo de 
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sf�ra socialului : "Oare credeţi că aţi adîncit îndeaj uns 
cunoştinţele asupra omului - întreba Socrate pe ceilalţi 
filosofi - încît să vă încumetaţi să cercetaţi acest obiect 
(K . 1) 1"1  osmos-u , . . 

5. Sfera social-umană care acum, în etapa clasică, se 
dezvăluie cugetătorilor, produce efecte răscolitoare. Ea 
tinde să se impună în prim-plan. La Socrate, bogăţia ei 
va avea, alături de alte cauze între care şi cele ideologice, 
un efect inhibitor. Cîtă vreme cele două sfere apăreau in
distinct ca una singură, filosofii nu au părut speriaţi de 
dificultăţile străbaterii socialului. Columb a cutezat să 
pornească pe Ocean pentru că, dirijîndu-se după înşelă
toarde dimensiuni ptolemeice ale continentelor, socotea 
distanţa maritimă dintre Europa şi Asia incomparabil 
mai mică decît era în realitate. Descoperirea socialului, 
a problematicii politice, etice, psihologice, pedagogice etc., 
atît de complexe şi bogate, alături de ansamblul probleme
lor cosmice deja tratate şi m nlt disputate de filosofi, avea 
foarte probabil pentrn Socrate ceva înfricoşător şi lăsa 
deschisă temerea că cel ce păşeşte pe terenul cercetării 
socialului îşi epuizează forţele fără a mai putea trece şi la 
cercetarea kosmos-ului. 

La Platon, fascinaţia socialului face ca toate comparti
mentele cugetării filosofice, inclusiv ontologia, gnoseologia 
şi logica să fie incluse într-un sistem integral dominat de 
meditaţia asnpra unor valori social-umane. 

Exponenţii filosofiei ai tendinţelor democratice promo
vează spiritul enciclopedic. În această privinţă stan măr
turit: opera lui Democrit, Hippias, Aristotel. După cum am 
relevat în altă parte, Platon devine şi  el enciclopedist la 
bătrîneţe, odată cu Tima-ios , după ce a mlădiat în direcţia 
atenţiei faţă de demos proaristocratismttl din Statul. La 
magistrul Academiei şi la alţi cugetători ai vremii, enciclo
pedismul e un produs al aplecării asttpra faptelor şi teoriei 
sociale. 

Subliniem faptul că diferenţierea între social şi natural , 
acuitatea trăirii sociale şi politice vor permite filosofiei să 

1 X e n o f o n. Amintiri astepra lui Sacrale', I, 1 .  
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privească mai conccutrat şi, implicit, să aprofundeze ua
tura socialului şi a omului social. Socrate va oferi cont ri
buţii utile în acest domeniu. Diferenţierea Ya merge :ct 
mai departe, spre conturarea mai accentuată a omului ca 
subiect cunoscător al obiectului real ce-l înconj oară �i al 
propriei sal e subiE:ctiYităţi. Va progresa astfel :;>Î gnoseolu
gia care, cu Socrate, Gorgias, Democrit, Platon, _•\ristofd , 
întră i ntr-o fază nouă,  intră din prcistorie în faza istr.ri ci\ 
a dezvoltării sale. 

6. :-)emnificativă pentru noua etapă a , . descopui rii 
socialnlui" este şi apari ţia, la aproape toţi marii reprezvu
tanţi ai noii epoci, a nnor preocupări referitoare- la trecu t u 1 
şi destinul societăţii, la originea, e�enţa şi teme Îl!ri le arti
tudinilor şi instituţiilor sociale. Intîlnim schiţ( ·lc m:or 
"utopii", fie sub form a unor re1ntări date ca evocări is
torice , fie sub aceea, m ai mult ori m ai puţin �istematici"t , 
a prokcte]or de reforme constituţionale. Filosofi , medici 

şi poe li �e întreabă asupra condiţiilor optime ale social ului  
nou descoperit. Asemenea preocupări se reliefeaz:it în scrie
rile lui Protagoras, Democrit, Euripide, la hi plJOcrati c:i , 
la Platon si AristoteL 

7. Divcrs'ificarca problcmat icii fi losofi ce , a profunda r . '<t 
cercetărilor, îmbogăţirea nuanţelor, inaintarea cittre con
ştiinţa d i ficultăţilor au loc în cîmp ul discuţiilor in coJ :
tradictori n .  Una din de zbaterile ample care au stimulat 
degaj a rca în spirit autonom şi tot mai aprofundat a ontolo
giei sociale a fost aceea diutre două orientări, i nstituite 
pe temeiul menţionatei distincţii physis-nomos şi divergentl· 
intre ele sub raportul invocării unuia sau altuia din cek 
două principii drept criteriu de legitimare a celei mai bune 
ordini în cetate. Cel care a formulat primul tern a acestei 
disjuncţii a fost Archel aos. 

!'artizanii principiului ph)·sis erau încredinţa ţi ca m
treaga n:alitate, fie cosmică fie social-umană, e ordonată 
în spiritul unor norme inebranlabile, descinse din rînduieli 
universale, cu caracter divin. Asemenea norme s-ar fi întru
pat şi în străvechea lege nescrisă a cetăţii, sacră şi inviola
bilă, inspirînd fără putinţă de eroare deciziile judecători
lor promovaţi din rîndurile ancestralei nobili mi geutilict: , 
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ca şi ale descendenţilor acesteia. Simpatizanţi ai tradiţiilor, 
ca Socrate sau Platon (cel p uţin anterior dialogurilor de 
b;Hrîneţe) , sînt, fiecare în felul său, adepţi ai acestui prin
cipi u :  Socrate cînd laudă pietatea vechilor instituţii1 şi 
caracterul divin al comandamentelor drepte folositoare 
oamenilor, iar Platon atunci cînd cere filosofilor - guver
nanţi ai Statului Ideal - să se inspire din cunoaşterea 
Ideilor, cu caracter absolut, imuabil, divin, care exprimă 
esenţa extrasocială, extraumană, ba chiar extramundană 
a oricăror decizii drepte privind viaţa polis-ei ori viaţa 
sufletească. 

Partizanii principiului nomos aduc un p unct de vedere 
nou. Criteriul în munde căruia urmează să se decidă dacă 
o normă diriguitoare, de ordin politic ori j ttridic, este bună 
n u  ar fi cel al conformităţii cu prescripţii sacre, sprijinite 
pe tradiţie ori pe o prezumată voinţă a zeilor. Trebuinţele 
�i năzuinţele oamenilor dintr-un moment determinat al 
vi(4ii paris-ci dau ele criteriul după care "lucrurile publice" 
mmează a fi considerate ca bune şi drerJte. 

Semnificantul binelui, al legiuitului este cetatea, dintr-un 
moment determinat, a)adar omul colectiv, conştiinţa socie
icitii, luată în mod concret-istoric. ·

Dezbaterile aduc în scenă variante în care nude enun
ţ<>r i  pot fi derutante. Atunci cînd, vorbindu-se de legi, 
,;·:: spam: că dreptul oamenilor de a decide asupra instituirii 
lor derivă din natura lor şi a lumii, în fapt, dincolo de modul 
de exprimare, e contestat principiul physis în modlll în 
care a fost desemnat mai sus. Cind se face elogiul capacităţii 
legiuitorilor de a da legi bune şi a le schimba, dînd astfel 
l'X:presie, dincolo de elementele variabile, unor principii 
abs(}lute �i imuabile, -prin a căror autoritate se legitimează 
iniţiativele lor, aici, independent de aparenţe, e în fond 
contestat principiul nomos în sensul celor consemnate 
adineaori. Ceea ce distinge deci în principiu cele două po
ziţii este criteriul social-istoric concret, variabil, prin opoziţie 
c u  criteriul cosmicului, anistoric, imuabil. Există şi situaţii 
de compromis teoretic �asupra cărora nu mai stăruim. 

1 Ap. X e n o  f o n, A mintiri . . .  , I, 4 .  
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Pc fnndalul legitimării poziţiei teoretice de a<kz: nne i <'. 
principiul nomos, se va contura în etapa clasic:t o pun,\ 
filosofic a omului , înţeles ca entitate avînd "virtutea" ,, a ,  
adică ttn ansamblu de determinaţii prin care se contun:azit 
calitCJtea specifică de om. În măsura în care, de la Ull filosd 
la altul dintre clasici, se: vor c. videnţia aceste detcnnina ţii , 
în autenticitatea lor, vom putea vorbi de un anumit u .nw
ni5m al etapei clasice . Elanul spre om va duce spre stator
niciri de seamă, care însă vor gravita toate în j urul uni� ·,:r
sulului uman, absoletizîndu-1 şi neglijîudu-se sau minin ;:< l i
zîndn-se deocamdată tema singularităţilor indivizilor um.::.ui . 
Depăşirea acestui stadiu va fi abia opera etapd cleni�t,, .  
N n  vom pregeta totuşi s ă  constatăm că  în filosofia gro.. <h ;l 
dasid't Sl' afirmă începutul istorie:i umanism ului din ee. ;-:
tarea europeană. 

8. Se cmthm.'ază deci o nouă etapă în dezvoltar('a filo:"o
fiei în vechea Grecie .  De obicei, în istoriografia filosofi ei, 
ea e h: gată de numele lui Socrate, în timp ce etapa antericJ.
ră e denumită pre.socratică. Dar epoca cea nouă, sub rar>Jr
tul caracterelor ei specifice generale, este în egali't măs:1r�t 
deschisă de Socrate, de Democrit, de Protagoras, de hip.:.!i•
cratici . Este epoca diferenţierii filosofiei sociale de ontolo
gie, apoi a gnoseologiei, de o parte, de filosofia sociahi. şi 
ontologia , de altă parte. Este, prin Gorgias, Socrate, Platon, 
Aristotel de., un nou moment în istoria gnoseologiei , a 
logicii , a dialecticii ; prin hippocratici, e o etaprt nouă în 
istoria observaţiei experimentale ; este, prin Democrit :;;i 
Aristotel, o etapă nouă în istoria cunoaşterii ştiinţifice şi 
în istoria teoriei societăţii. Prin Protagoras sau Democrit, 
o fază superioară în istoria ateisnmlui . Noua fază c socra
tică, democritică, hippocratică, este faza ciocnirii unor idei 
noi, faza unor cuceriri aparţinînd unei pleiade filosofice, 
care alături de remarcabili poeţi şi dramaturgi, artişti 
plastici, istorici, cercetători ai naturii şi oameni politici, 
au răspuns unei grandioase chemări sociale, şi i-au răspuns 
în chip r('marcabil de productiv. 
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•• Cuvîntul este umbra acţiunii" (Democtit) 
•• în afară de Democrit, nici un filosof (de pină a
cum) nu a pătruns cu gindirea lui dincolo de su
prafaţa lucrurilor. Democrit însă. a gîndit despre toa
te, ba chiar şi asupra măsurii în care se deosebe� 
te un 1 ucru de celălalt." 

Aristotel. De gen. et corr., I, 2, 315 a 34. 

1 .  Dintre gînditorii trecutului, unii se fixează în atenţia 
noastră prin influenţa exercitată în vremea lor, influenţă 
pe care însă din perspectiva zilelor noastre nu o mai putem 
j ustifica. Alţii, care n-au ieşit din umbră în timpul vieţii 
lor, au început să crească abia după moarte, primind pentru 
gîndirea lor doar din partea istoriei omagiul pe care i 1-a 
refuzat contemporaneitatea . 

Democrit din Abdera (aprox. 460 -370 î .e .n.)  reprezintă 
uuul din cazurile rare din istoria filosofiei în care un gîndi
tor înălţat pe piedestalul veneraţiei publice de către înşişi 
contemporanii săi, rămîne acolo vreme de milenii, iar critica 
zilelor noastre nu face decît să-1 înalţe şi mai sus, ţinînd 
seama şi de vastitatea operei create de el şi de prestigiul 
dobîndit în ochii contemporanilor şi - mai presus de 
orice - de însemnătatea perenă a descoperirilor sale. 

Opera lui, a cărei întindere şi complexitate - după mărtu
riile celor vechi - o egala pe aceea a lui Aristotel, a fost 
creaţia unui integru, curajos şi activ novator şi polemist. 

Diu cele aproximativ o sută de lucrări scrise de D;;mocrit, 
mai exista foarte puţin pe timpul lui Sextus Empiricus 
(sec. II e .n.) . 

2. După cum se ştie, cei vechi şi mai ales Aristotel obiş
nuiau în marea majoritate a cazurilor să se refere la con
cepţia lui Leucippos şi Democrit în mod indistinct. Dat 
fiind că şi nouă azi ne este aproape imposibil să cunoaştem 
piecis aportul fiecăruia, vom prefera de cele mai multe ori, 
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in textul de faţă, să vorbim despre gîndirea lor comună. 
Dar uu uităm că meritul elabor�nii ei minuţioase şi al ampli
tudinii tematice revine în primul rînd lui Democrit, despre 
care Marx şi Engels au spus că a fost ,.cea dintîi minte 
enciclopedică, la greci"1. 

Despre istoria Abderei ca şi despre viaţa lui Democrit 
:;tim puţine lucrnri. Pentru înţelegerea funcţiei istorice 
P'-' care a îndeplinit-o concepţia de ansamblu a celor doi 
fi losofi abderitani trebuie luat în considerare următorul 
aspcc: : Abdera fusese înfiinţată de colonişti din cetatea 
ionică Klazomenai, devenise un oraş comercial, ba chiar 
punct de trecere al drumurilor comerciale care duceau spre 
Orient şi se afla, în epoca de care ne ocupăm, sub sfera 
de iufluenţ.1 a Atenei . Ea aparţinea ,.imperiului" acesteia. 
Democrit însuşi locuieşte cîţiva ani în Atena. După cnm 
se ştie, conflictul dintre democraţie şi aristocraţie căpătase 
in a doua j umătate a sec . al V-lea, caracter, să-i spunem, 
. ,intcrstatal", astfel încît, în j urul celor două poziţii politico
ideologice opuse, se polarizan gînditori din toate cetăţile 
angajate sub o formă sau alta în acelaşi proces istoric. 

Or, istoria Atenei ne este mai bine cunoscută şi se pot 
considera cele spuse referitoare la cetatea atică drept adec
vate spre a desluşi indirect şi apariţia gîndirii lui Democrit, 
deoarece este infinit probabil că aceasta aparţinea unui 
ansamblu suprastructural comun Atenei şi Abderei, cores
pnnzător tmor condiţii şi conflicte econ01nice analoge2• 

3. În ajunul maturizării gîndirii filosofice a lui Democrit, 
istoria categoriei de materie mersese pînă la punctul în 
care, odată cu Anaxagoras, diversitatea concretă a lumii 
materiale era redusă la ea însăşi, ceea ce, în fond, lăsa deschi
::;ă problema unităţii materiei. În concepţia anaxagorică 
unitatea materială a lumii rămînea o intenţie, defectuos 
rcalizată din punct de vedere teoretic. 

1 Ideologia germană, E. S. P. L. P., p. 140. 
• "Democrit . . . a fost ideolog al cercurilor negustoreşti şi meşteşu

găreşti ale clasei stăpînilor de sclavi", se spune in HcmopuR noAumu
'if!CICUX yr.t.enud., sub red. c. �- KeqeKbRH il: r. 11. �eAKHH, MOCKBa, 1955, 
f. Y. IO. JI., p.  45. 
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Cum putea fi unificată lumea calităţilor din:rse, fără 
anihilarea, la rîndul lor, a acestora din urmă � Atomismnl 
soluţionează problema astfel : lucrurile sînt formate din 
p ărticele materiale foarte mici, identice în substanţa lor 
sau, mai corect spus, identice în lipsa lor de particularitate 
fizică şi a căror asamblare în proporţii diferite constituie 
lucrurile, întreaga realitate. Atomii sînt indivizibili*, căci 
divizibilitatea lor infinită ar implica probabil, dispariţia 
lumii materiale însăşi1. Duritatea lor exprimi'i faptul că 
ei sînt ceva ( aev), că au caracterul de existe nt, că sint 
imuabili şi indestructibili. Diversitatea lucrurilor s<: e:xplică 
prin faptul că atomii au diferite figuri (configuraţii) , că, 
în agregate, aşezarea lor reciprocă diferă după ordinea 
în care se află, sau după poziţia lor. Se pare că şi mărimea 
lor variază. Ei nu sînt practic perceptibili p:rin simţuri, 
dar aceasta doar datorită micimii lor şi slăbiciunii simţuri
lor noastre ; sînt însă principial perceptibili �i sînt numiţi 
tocmai de aceea şi crwf.Loc-som.a, adică lucru ce este, în prin
cipiu, vizibil sau tangibil (corp)2• Astfel atomii, care nu 
prezintă vreo particularitate calitativă**, dau naştere prin 
acumulare cantitativă, prin jocul poziţiei şi al ordinei lor 
reciproce, diversităţii calitative a lumii. Nu intrăm aici 
in analiza chestiunii, mult controversate, dacă atomii sînt 

• Vd. referitor la controversele contemporane asupra opiniei denw
critice : H a n  s J o a c h i m  K r ă m e r, Platonismus u. hellenistischt:. 
Philosophie, Berlin, New York, De Gruyter, p. 267 !>fJ. ,  c um şi aq�n
mentele de text ce îndreptăţesc părerea asupra determinaţiei de minwt 
atomic la Democrit, de ordin atî:t ontologic cît şi fizic, la p. 27G. 

1 Vd. în acest sens, W. C a p  e 1 1  e, op. cit. , p. 284 - 285. 
a Vd. A. R i v a  u d, Le probleme du devenir et la notion de la ma

tiere dans la philosophie grecque . . .  , Paris, Alcan, 1906, p. 265. 
•• Această detenninaţie nu are caracter absolut. P. N i  z a n, in I.e 

mmerialisme antique, Paris, Ed. Soc. intern.,  1936, p. 38, atrage aten
ţia, în mod îndreptăţit, asupra faptului că atomiştii nu au mers pînă 
la capăt în cuantificarea atomilor. Ei păstrează unele diferenţe calita
tive. Nizan are în vedere "rezistenţa în faţa vidului". Ni se pare cu 
trebuie ţinut seama, în primul rînd, de deosebiri ca acelea ce marchea
ză unii atomi prin asprime şi alţii prin netezime (cu consecinţe cali
tative perceptibile) şi mai ales particularitatea ce-şi pune pecetea asu
pra atomilor rotunzi şi subtili şi care ar genera însuşirea calitativă de 
a da naştere vieţii, psihicului uman, gîndirii. 
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.Jiferenţiaţi şi prin greutate. Dilthey explică de ce, fără 
Ul atomii să aibă greutate, în unele texte se vorbeşte despre 
. ,crtderi"1. 

Însuşirile atomilor : figură , ordine, poziţie, mărime �int 
:lnsuşiri de ordin exterior. Duritatea lor un este decît negati
vitate, est.::: rezistenţa faţ'ă de o acţiune exterioară de dis-
1 rngi..':fe �au cl<.:spicare, ea angajează de asemenea exteriori
t<ltea. Atomul c tocmai de aceea denumit şi Eaioc-idea - ,  
tdmen care se aplică mai întîi figurii atomului şi apoi, 
prin cxtensiune, atomului ca atare. Iniţial idea înseamnă 
imaginea asupra căreia se opresc privirile. Atomul este deci 
.coni iguraţie. Chiar dadi am dori să admitem că nota de 
gret:tatc- ar fi implicată în unele referiri, şi îndL ea nu ne-ar 
.tpă:;·�a le::;=,lt�t vreodată de substanţa atomilor, ci excl usiv 
de c;:;a de miscare a lor, asadar de un factor considerat dl· 
atcmisti :1 fi

' 
extrinsec at�mulni. Acesta n-are stmctur{t, 

in so{su i c�i e finitudinc absol ută. Este omogen şi inert . 
�)-a obsen·at că atomul şcolii din Abdera e construit in 
uwJ analog existentului eleat. Noţiunea unui atom, în 
'lcelnşi ti:11p material şi lipsit de interioritate, adică 
"epuizat", este una din obscuriti:iţile majore ale atomis
mului . 

Infinit probabil, în mintea atomiştilor a existat ideea 
că diferenţele calitativ<.' dintre lucruri trebuie explicate 
prin unităti a căror constructie internă să nu mai aibă 
nevoie de �reo explicaţie, cu �lte cnvinte să nn existe. Ei 
căutau lucrurilor o cauză ultimă, care să nu mai pună 
problema vreunei alte cauze mai profunde. Se înţelege 
de la sine că nici nu ar fi putut merge mai departe, într-un 
moment în care însăşi această genială soluţie a atomului 
este obţinută nu pe cale experimentală - cale care vreme 
de încă două milenii şi jumătate va continua să refuze 
omului a dezvălui ceva în această privinţă -, ci pe cale 
pur speculativă. O asemenea soluţie, care indică un 
punct-terminus în cercetarea de profunzime a materiei 
şi a cauzelor, este nondialectică. 

1 W i 1 h e 1 tn D i 1 t h e y, Inlroduction â l' ilude des sci.ences humai
nes, Paris, P.U.F., 1942, p. 218 -2 19. 
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Atomul este, aşadar, conceput în chip elcat . Totw;;i , o 
semnificativă deosebire intre atomism şi eleatism. Esenţial 
în eleatism este negarea vidului si - consecuti,· - a mis
cării, de unde caracterul nondialectic al întregii doctrin � . 
Esenţială, în atomism, este teza după care realitatea t•ste 
compusă, cu drepturi egale, din materie şi vid, din existent 
şi "nonexistent" , ceea ce va avea consecinţe Însemnate 
din punct de vedere dialectic. 

4. Pînă la atomişti, vidul era confundat cu a�·rnl sau pur 
şi simplu ignorat. Se considera că nimic incorpora ! nu poate 
fi admis, existenţa implicînd neapărat corporalitate. Din
tr-un text aristotelic rezultă că atorniştii înţekgeau prin 
vid nu aerul, ci ceva în care nu există nici un fd de corp1. 
Or, după cum observă ]. Bernal2, a fost un mare curaj 
din partea filosofului grec de a fi introdus în ştiinţă no
ţiunea de vacuum, care repugna contemporanilor săi ';ii 
care chiar şi în vremea Renaşterii va continua a fi negat:I 
de fizicieni. Aici nu interesează problema dacă poate sau 
nu exista spaţiu fără materie. Pentru epoca lui Democrit, 
în această descoperire importante erau trei lucruri. : a) 
distincţia dintre aer şi vid ; b) recunoaştere:a existcnţPi 
obiectuale a spaţiului, implicată în teza sus-menţionată, 
chiar dacă vidul atomiştilor nu poate fi confundat cu spa
ţiul fizicii moderne ; c) distincţia teoretică dintre categoriile 
de spaţiu şi materie, implicată de asemenea în enunţarea 
filosofilor din Abdera. 

Dar tema timpului ? Filosofii acestor epoci, inclusi\' 
Democrit, admit spaţiul dar nu şi timpul ca notă esenţiali:l 
a fiinţării materiei. Pentru Democrit, spaţiul e "reversul 
ontologic al materiei", dar în privinţa timpului, aratft 
Harold J ohnson, deşi indispensabil, e mai degrabă un 
"accident", în sensul de a nu fi considerat "un ingredient 
esenţial a ceea ce este lucrul"3• 

1 A r i  s t o t e  1, Ficica, IV. 6. 213 a. 
1 J. D. B e r 11 a 1. Scit�nu in history, London. 1954, tra.d. rusă, Mos

cova, 1956, p. 107. 
• H. J. J o h n s o n. Tlwee Ancimt Meanings of Matter: Demo

critzts, Plato and Aristotle, in .,Journal of the History of Ideas", XXVIII,. 
1 - 1967. p. 7. 
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5. Mişcarea e universal prezentă. Ar avea diferite cauze. 
E inerentă vîrtej ului de atomi care precede formarea ori
cărui Univers sau, cum precizează Robin, ca efect al vidu

l ui, care, neopunind rezistenţă, face ca atomii să nu fie în 
situaţia de a nu se putea mişca. O a doua canz � ,  :-;ă-i spu
Hem "::>.ct ivaută", e cea a ciocnirii dintre atomi, după cum 
relevă in mod explicit Aetios1• O a treia cauză. e atracţia 
dintre cele asemănătoare. Democrit crede acE·asta, spre 
deosebire de Empedocles, la care atracţia exist�t între ne
asemănătoare. În fine, o cauză mai subtilă, datorită figurii : 
atomii rotunzi sînt mai mobili. Avînd o mobilitate superioară 
celorlalţi atomi, graţie rotunjimii, ei constituie sufletul, 
i ar acesta mişcă trupul omului, după o primitivă îormulare 
care identifică viaţa cu mişcarea. Subliniem d in toate 
aceste cazuri mişcarea apare ca atribut al massei de atomi . 
Aceştia se opresc atunci cînd participă la anumite agregate, 
cu caracter vremelnic. În timp ce mişcarea e o proprietate 
spontană a atomul ui, nemişcarea vine dt'n imprejurărz· 
rxterioare, cînd, de pildă, atomul este oprit de alt atom ase
mănător. Deci oprirea e vremelnică, iar miscarea <: vesnică. 
Consemnăm teza modernă a subordonării 

'
echilibrnîui faţă 

de mişcare . De notat că teza heraditică a uni\·crsalităţii 
mişcării şi armoniei nu aj ungea la o definire expresă a 
caracterului subordonat al echilibrului, cum apare ea la 
atomişti. În privinţa cauzei fundamentale a mişcării, şcoala 
d.in Abdera îşi iuterzisese accesul spre o soluţie dialectică, 
in momentul în care imaginase un atom inert , nesuscep
tibil, prin urmare, să înmagazineze forţe contrarii ; un atom 
fără interioritate, care excludea prin urmare ab initio 
posibilitatea prezumării unei cauze interioare a mişcării . 
Cercetarea concretă a cauzelor diferitelor mişcări repre
zintă un act instructiv, dar limitat. Filosoful nu merge 
mai departe, spre a cerceta, dincolo de cauzele variatelor 
mişcări, condiţia ce generează orice mişcare, mişcarea ca 
atare. E adevărat că atomismul se află în acest punct pe o 
poziţie care, din punct de vedere dialectic, e superioară 
celei aristotelice şi, într-o anumită măsură, celei a lui Empe-

1 A e t i o s, Opiniile fi/os., I, 23, 3. 

CLXXVII 



lON llANU 

dodes : deşi exterioară atomului, nu e extrinsedt massei 
:1tomice, deci materiei atomice. Ambiguitatea teoretică 
rdit'ctă o ambiguitate antică : forţa de atracţie-repulsie, 
\-iteza superioară a atomilor mobili impune existenţa a 
,�cea ce .:'.iugler numeşte o "energie cinetică a atomilor"1 ; 
totodată, constituţia atomilor exclude orice sursă, orice 
cimp al unei atare energii. La atomişti, mişcarea ca atare 
rilmine un dat nedemonstrabil şi nedemonstrat. 

O contribuţie interesantă a atomiştilor în problema 
mi�d1rii reiese dintr-un text al lui Simplicius2, în care se 
·spane că, după părerea atomiştilor, mişcarea de deplasare 
,:st.:: . ,mişcarea primă, singură atribuită elementelor (adică 
atomilor) , în timp ce celelalte mi şcări sînt atribuite doar 
lucrurilor născute din elemente (atomi) " ;  asemenea .,alte" 
mi şcări sînt arătate a fi : creşterea, schimbarea, naşterea , 
di:>;)ariţia.  V. E. Timoşenko analizează acest text3, şi con
�'tată că, după Leucippos şi Democrit, există donă feluri 
ck: mişcare, una simplă, proprie atomilor, şi alta mai com
plexă, proprie corpurilor formate din atomi. Constatarea 
c acceptabilă, dar trebuie, credem, co:npletată. Spre deose
bire de Timoşenko, credem - dacă Simplicius redă exact 
ideea abderitanilor - că potrivit acestui text, atomiştii 
au intuit transformarea unei mişcări în alta. A doua cate
gorie de mişcări apare, e adevărat, doar după agregarea 
atomilor, dar agregarea e un efect al mişcării simple, astfel 
că mişcarea complexă apare ca derivată indirect din cea 
simplă. 

6. Principiul cauzalităţii ocupă, după cum au observat 
şi cei vechi, un loc de prim-plan în sistemul atomist, fiind 
mai preţios decît "tronul Persiei", după o expresie a lui 
Dcmocrit însuşi. Existau soluţiile idealiste, anume, pe plan 
ontologic finalismul Socratic, iar pe plan gnoseologic poate 

1 C h. M u g 1 e r, Pluralisme materiei et pluralisme dynamique dans 
!a physique grecque d'Anaximandre a Epicure, în "Rev. de Philol., de 
lit. et d'hist. anciennes", XXXV, 1 ,  1961, p. 76. 

• S i  m p 1 i c i  u s, Comentariu, la A r i  s t o t e  1, Fiz., VIII, 9 265 
b 24. 

3 B. E. T H M o w. e H K o, O xapaKmepe Mamepu!!AU3Ma J{eMorcpuma, 
ln "BonpoCbi lţJHJiocoqmit", nr. 3, 1954, p. 78 -88. 
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scepticismul unui Gorgias. Atomiştii au respins a:;emen�:·a 
tip de soluţii, cum rezultă spre exemplu din poziţia lor în 
problema calităţilor. Părerea lui De Ruggiero, care afinnrt 
că ar exista la atomişti un apel disimulat la fiualism1, 
ne apare nemotivată. 

Orientîndu-se în sensul fizicii atomilor, ei se angajau pc 
un teren ncdestelenit, asa că nu trebuie să ne :;urprir<dă 
faptul că adese� logica a�gumentării şchioapătă. lndq:cn
dent de aceasta, ei rămîn, în istoria categoriilor cat;zali
tăţii, primii constructori ai conceptului de cauză. 

Punctul lor de plecare constă în admiterea faptului, rc:u.t
noscut şi de atîţia dintre predecesorii lor, că în lume exist ;, 
o ordine unitară, care face ca legăturile dintre evenimente 
să se desfăşoare cu necesitate. Kosmos-ul e tocmai expresia 
acestei unităţi de ansamblu cu caracter necesar. Kecesitatut 
rezultă din simpla existenţă şi acţiune spontană a elemen
t elor materiale (atomii) . Sînt concludente în acest st:ns 
mărtmiile lui Aristotel, care arată că, după atomi�ti, 
" cauza lumilor e de la sine"2 şi a lui Aetios, care notează 
că Democrit indică drept esenţă a necesităţii, "rezistenţa, 
mişcarea materiei şi ciocnirile dintr-însa"3• Pînă la Demo
crit ideea de armonie a Universului nu a fost lipsiHt de unele: 
aderenţe mitice. Acest caracter mitic putea avea în princi
piu un dublu caracter : afirmînd o origine mitică, dupii 
wm se manifestă la orfici ; indicînd un sens teleologic al 
lumii, ca în pythagorism. 

A 
Atomiştii sînt preocupaţi s8. 

dimine ambele accepţiuni. In ce priveşte prima, sînt con
cludente cele arătate pînă acum ; în ce priveşte cea de -a 
doua preocupare, ea este relevată într-un text al teologului 
creştin Lactantius, care se arată nemulţumit de faptul că 
Demoerit respinge orice providenţă. Dar aici, primul impas : 
filosofii abderitani nu ştiu să explice cauza concretă a armo
niei, nu ştiu să întemeieze cauzalitatea pe structuri şi forţe 

1 G u i d o  d e  R u g  g i e r o, La filosofia greca, vol. I, Dalle ori
gini a Platone, Dari, 1950, G. Laterza & Figli, p. 1 68. 

• Fizica, II, 4, 196 a, unde acest "de la sine" este substantiv, fac
tor : 'tb a1h61'Cl'tOY - t3 automaton (D., Vors. 55 A 69). 

8 A e t i  o s, opin. filos., I, 26, 2. 
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·concret dc tt:rmi:wte, astfel că " noţiunea de cauzalitate 
are la Democrit caracter simplist, fatalist" 1 . 

Atomi�tii insistă asupra faptului că orice lucru are o 
-cauză. Atu :1ci dud Democrit spune că invocarea intîmplării 
c o vut"bă goală menită să ascundă ignoranţa, el are în 
vedere în mod evident lipsa de cauză, iar nu sensul modern 
al termenului de întîmplare. În acest punct dăm peste o 
idee 2are, la prima vedere, surprinde . Democrit, care afirmă 
caracterul absolut al cauzalităţii, pare să fi admis la această 
n·g,t' ă o excepţie, una singură, ceea ce avem impresia că 
i-a mirat pe Simplicius. Kosmos-ul - probabil că fiecare 
din nenumăratele kosmos-uri - se formează din întîmplare, 
adică, în sensul lui Democrit, fără cauzrt, din massa eternă 
de atomi. Nu credem că e vorba de o defecţiune logică, ci 
de o idee care pare a fi avut un sens profund . 'Mişcarea 
atomilor reprezintă, după părerea abderitanilor, o cauză 
suficientă spre a explica toate schimbările ce au loc in 
kos:nos, fără a se face recurs la divinitate . Mirmarea cauzal i
tăţii are aşadar o semnificaţie antiteologică. Dar se va putea 
pune întrebarea : din ce cauză, din vîrtejul primordial de 
atomi apare şi se desfăşoară la un moment dat u n  proces 
de constituire a ordinei armonioase a kosmos-ului ? O cauză 
exterioară materiei ? Ea ar trebui să aibă caracterul unei 
forţe inteligente, mitice, iar atomismul nu se acomodează 
unor astfel de soluţii . Cauzalitatea nu are început , afirmă 
Democrit, dar pentru formarea kosmos-ului nu e nevoie de 
nici o cauză specială, ci doar de o întîmplare oarecare. 
Presupunem că renunţarea la cauzalitate a apărut aici 
ateistului ca singura cale de ieşire din impas. Aici, după 
cum vedem, negarea cauzalităţii e cea care are semnificaţie 
antiteologică. Uu argument per a contrario în sprijinul 
acestei interpretări ni-l oferă mecanismul logic care avea 
mai tîrziu să-1 conducă pe Aristotel la prezumarea primului 
motor, de natură divină. 

1n fine, o observaţie pe care ne-o sugerează un text aristo
telic. Democrit, scrie Stagiritul, spune că "ceea ce este activ 

1 M. A. D t n n i  k, tn Hcmopu11 cfJu/locotfJuu, t. 1, MocKaa, 1957, 
p. 97. 

CLXXX 



ARHITECTURA MATERIE! ŞI A ISTORIEI 

:;;i ceea ce este pasiv sînt tot una, adică de aceeaşi natură. 
Căci (altminteri) . . . nu ar fi posibil să acţioneze unul 
asupra celuilalt"1. Probabil că intenţia principală a acestei 
enunţări era de a evidenţia substratul comun pe care trebuie 
·să se mani.feste cauza şi efectul spre a putea înfăptui relaţia 
cauzală. Este însă tot atît de adevărat d't în acest fel relaţia 
e-ra transpusă în domeniul înţelegerii unitrtţii şi reciproci
tiiţii dintre cele două categorii , premisă indispensabilă 
înţelegerii ulterioare a raportului dialectic dintre ele. Aşadar, 
moment nou în istoria dialecticii cauză-efect. 

7. Prin atomism trecem într-o etapă nouă în istoria 
.:ah:goriei de materie, deosebită de momentele proprii 
dapei vechi. şi imediat premergfitoare celei aristotelice . 

Ne explicăm. Dacă aruncăm o privire asupra stadiului 
.anterior, observăm că la materialiştii ionieni , la eleaţi, la 
.Empedocles şi Anaxagoras, concepţia asupra materiei in
dude, în mod fireşte indistinct pentru ei, trei teze pe care 
-::ercetarea noastră le disj unge : a) recunoaşterea , de obicei 
·implicată iar nu explicitată, a faptului că toate lucrurile 
. .1.1.1 însuşiri comune cu caracter obiectual : rezistenţa pe care o 
opun, necreabilitatea, indestructibilitatea, moMlitatea, per
, :eptibilitatea ; b) că lucrurile au aceste însuşiri datorită 
Japtului că ar fi în fond transformări. ale unui anumit ce 
";:are, luat în specificitatea lui concretă, este purtătorul 
tuturor acestor însuşiri ; c) acest ce este una din substan
'rele fizicale pe care le constată experienţa curentă, substanţă 
calitativ determinată, presupusă a sta la originea tuturor 
celorlalte substanţe : apa, aerul, pămîntul , focul - nna, 
toate, salt unele din ele laolaltă, - sau ceva de genul lor 
care nu e tot una cu ele, sau un număr foarte mare de 
substanţe în genul lor. 

Dacă, îu comparaţie cu teoriile din acest stadiu, să-i 
spunem preclasic , avem în vedere concepţia aristotelică 
asupra materiei, atunci meritul de seamă al autorului 
Fizicii este acela de a fi recunoscut faptul că ansamblul 
dat de determinări - comunitatea unor însuşiri esenţiale 
.ale obiectelor perceptibile, increabilitatea şi indestructibili-

1 A r i  s t o t  e 1. De g1n. et co"·• I, 7, 323 b. 
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tatea Jor1 - })Oate �i trebuie să fie privit În mod indqK· Il· 
dent de "existenţa individului particular"2, că deci �:·ic 
pot exprima materialitatea fără a se mai asocia unui ce: , 
care să fie, în spccialitatt-a lui concretă, ptutător al acesbr 
însuşiri . Deci, lui Aristotel, spre a defini materi«, i-a fo,;t 
suficientă prima din cele trei teze notate de noi, izbuti n d  
astfel să  desprindă acele determinaţii de specificul concrc.·t 
care apărea îu mai mică sau mai mare măsură în h·za �1 
doua şi a treia, şi elaborind astfel noţiunea abstractâ de 
materie. 

Dacă acum luăm în considerare teoria atomilor, ca t. · · · ri . 

i l tl fizică, ci filosofică, a materiei, atunci ne apare a -.·o:L.! i tu :  
�reapta intermediară între <:tapa preclasică si  cea aristn
tdică. În adevăr, atomiştii consideră şi ei 'determia�;r: ' c  
generale notate mai sus î u  cadrul primei teze, apoi, s�j ;·r · 
deosebire de Aristotel şi la fel ca predecesorii lor materiaJ i :,ti 
preclasici, leagă aceste determinări de un substrat concret
determinat ca entitate perceptibilă, atomul ; dar ei au 
buna inspiraţie de a se opri aici şi izbutesc să se libercz> 
de al treilea moment, nemailegînd caracterul perceptibil 
al atomulni de o anumită determinaţie calitativă a materiei , 
dată de experienţă. Atomul este obiect sensibil, dar nam a i  
.brincipial sensibil, fără ca să  coincidă în  determinaţiiJ,, 
lui cu vreuna din substanţele materiale în care se diversifictl 
din punct de vedere calitativ materia. Este perceptibi l ,  
dar numai teoretic şi î n  acest sens, abstract perceptibi l .  
Subliniem trăsătura perceptibilităţii atomnlui, impotriv , ;  
părerii lui M .  Solovine3, după care atomii nu ar fi realităţi 
ontologice ; Soloviue confundă calea logică ce a condu."' 
pe atomişti la conce:ptul de atom cu esenţa atomilor, cart: 
este de ordin obiectual. 

Dar, pe de altă parte - şi acest lucru nu poate fi negat ,  
ci este, dimpotrivă, de însemnătate capitală - atomii sînt 
abstract perceptibili. Ei nu mai reprezintă aşadar extinde
rea abuzivă asupra reprezentării materiei, a unei calităţi 
sau a nnui anumit număr din calităţile substanţelor fizicale 

1 A r i  s t o t e  1, Fi::ica, I, 9, 192 a 25 sq. 
! Ibidem, I, 7, 191 a 10 sq. 
• M a u r  i c e  S o 1 o v i n e, Democ'Yile, Paris, 1928, Alcan, p. XLI V 
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.'\.tomnl nu este o oarecare substanţit care, pc fnndamcntnl 
calităţii ei diferenţiate, să poarte determinaţiile menţionate 
mai sus. El este entitate ontologică recunoscută pe calea 
sintezei logice a determinaţiilor de incrcabilitate, indestruc
tibilitate, capacitate de a opune rezistenţă, mobilitate, 
Jll:rceptibilitate, plus simplitate-" limită". Această sin
tezr1 e presupusă a corespunde unei realiţăţi obiectuale, 
dar drumul elaborării ei în mintea filosofului e cel al ab
stracţiei logice, acelaşi drum pe care va apuca, după ato
; nişti, doar Aristotel, spre a elabora noţiunea abstractă 
�l materiei . Rivaud, care nu recunoaşte vreo teorie a materiei 
! a  înaintaşii lui Democrit, admite că la atomişti avem "se 
parc, o teorie a materiei"1• 

Faptul acesta al descvalifierii - deşi nu totale - a 
atomului aYea o mare însemnătate teoretică pentru inter
pretarea diversităţii calitative a lumii. Cu cît anumite 
unităţi elementare sînt în mai mare măsură lipsite de 
determinare calitativă, cu atît sînt ele susceptibile de a 
explica o mai mare diversitate calitativă. Această dialec
tică a cantitativului şi calitativului este lesne de înţeles : 
dacă atomii ar fi diferenţiaţi din punct de vedere calitativ . 
atunci numărul de calităţi din l ume s-ar limita, în mod 
neC'O'sar, la numărul de calităţi date, de atomi, iar lumea 
ar apărea imuabilă. E tocmai, mutatis mutandis, soluţia 
anaxagorică. Pentru că nu sînt diferenţiaţi calitativ, ci 
mai mult sau mai puţin identici cu ei înşişi (cu anumite 
rezerve, făcute mai sus) , ei sînt susceptibili de a da naştere 
unui număr infinit de calităţi, a da naştere unora mereu 
noi, susceptibili de a sta, indestructibili, la baza unei lumi 
in eternă schimbare şi înnoire . Sub impresia cunoscutei 
imagini a lui Aristotel, care compară atomii cu nişte litere , 
vom spune că între homoiomeriile lui Anaxagoras şi atomi 
este oarecum deosebirea dintre scrierea ideografică şi cea 
alfabetică. Atîta vreme cît semnele exprimă idei, un număr 
dat de semne redă un număr dat de idei şi nu poate reda 
mai multe. Ca semnele să poată reda orice idee, ele trebuie 
în prealabil să piardă orice sens logie particular, propriu. 

1 A. R i v a u d, op. cit., p. 175. 

CLXXXIII 



ION BANU 

Cu aproximati,· 25 de litere se poate exprima un uum[tr 
covîrşitor mai mare de cuvinte-idei decît cu zeci de mii 
de ideograme. Să punem în locul semnelor-idd calită 
ţile lumii obiective, să punem în locul literelor atomii şi 
atunci valoarea atomismului, sub aspectul care t: cercetat 
aici, se va impune cu evidenţă. 

Desprinzîndu-se de calitate, redîndu-ne o teorie a cantită
ţii şi a cantitativului_l, atomiştii au izbutit să se desprindă . 
de datele imediate, fenomenale, ale experienţei, spre a se 
îndrepta spre cercetarea inteligibilului subjacent. "A fost o 
qperă de geniu - scrie Brunschvicg - aceea de a scormoni 
adînc, sub datele observaţiei sensibile, spre a putea fi pust· 
in acţiune principii teoretice, care mai tîrziu aveau să. 
,;ervească drept călăuză pentru interpretarea raţionalrt �' 
experienţei"2• Autorul francez pune în lumină me,-itul ato
mismului de a fi fost, în fond, prima teorie filosofidt -adău
găm noi, materialistă, altminteri s-ar putea obiecta că e 
uitat pythagorismul - care a căutat să se desprindă de 
sensibil, spre a intcrpn:ta lumea materială. Trebuie relevat 
insă, în completarea afinnaţiei lui Brunschvicg că, spre: 
deosebire de pythagorici, atomiştii s-au desprins de sensibit 
ca materialişti şi dialc:cticieni, fără a întoarce SIJatele sen
sibilului, ci inglobîndu-l. Ei s-au desprins de determinaţiilc� 
calitative diverse ale materiei, dar le-au negat, ridicîndu-se ' 
deasupra lor ; ridicîndu-se peste ele, au înglobat în noţiu
nea lor de materie acele trăsături sensibile pe care experien ·· 

ţa le arată a fi cele mai generale. Pythagoricii, intuincr. 
contradicţia dintre sensibil şi raţional, au dizolvat în chip 
idealist sensibilul în raţional . Eleaţii, constatînd aceeaşi 
contradicţie, le-au disj uns în mod nondialecti<:, reţinînd 
raţionalul şi eliminînd sensibilul. Atorniştii, în faţa aceleia
şi contradicţii, au acceptat în mod ' dialectic unitatea dinţre 
raţional şi sensibil, admiţînd în mod materialist primordla
lul perceptiv al conceptului raţional de atom. De Ruggiero
omite acest lucru, esenţial, atunci cînd afirmă că atomii. 

1 În acest sens, A. R e y, La matu�ite de la pensie scientifique e»• 
G��ce, p. 131.  De asemenea, M. S o 1 o v i n e, op. cit., p. XXII. 

2 L e  o n B r u n  s c h v i  c g. L'expbience humaine et la causaliti plty. 
sique, Paris, 1 922, Alcan, p. 125. 
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ar fi elaboraţi în teoria abderitanilor în chip , .aprioric"1, 
<:U excludc:rea factorului empiric, adică pe o linie "pytha
gorică".  Autorul italian confundă caracterul abstract al 
sintezei care a dus la ideea de atom, cu absenta bazei em-
pirice a acestei sinteze. 

' 

În acelaşi timp, şi aceasta evidenţiază caracterul încă 
primitiv al soluţiei atomiste, aj unşi în acest punct, abderi
tanii şi-au epuizat puterea de abstractizare, n-au păstrat 
generalizării lor logice baza ei obiectuală - universalul 
---l in lucrurile materiaie - ,  ci an ferecat sinteza logică a 
materialităţii într-un suport concret-individual - atomul. 

Atomisnml trebuie apreciat sub dubla lui latură, de teo
; ie fizică a unei anumite structuri a materiei si de teorie 
filosofică a materialităţii lumii. Se ştie că nu

' 
trebuie să 

�onfundăm categoria filosofică de materie şi diferitele 
teorii fizice asupra organizării materiei. Atorniştii au lăsat 
�a. în teoria lor, să se confunde aceste două poziţii ştiin
ţifice ca !)Î cînd viziunea fizică ar epuiza-o, prin ea insăşi, 
şi pe cea filosofică. În acest punct, indistincţia dintre filo
sofi c şi '!tiinţific , abderitanii gindesc în spiritul structurii 
teoretice care: a dominat cugetarea preclasică, iar nu în 
acela al :;t ructurii clasice în care i-am integrat . Poate că 
tocmai indistincţia aceasta a fost motivul care a făcut ca 
Aristotel . in dezacord cu teoria filosofică atomistă ce-i 
.�trttea în iaţă, să respingă totul, inclusiv conţinutul ei fizic. 
În adeviLr, atomiştii, căutînd o soluţie teoretică în problema 
filosofică a materialităţii lumii, o soluţie care să satisfacă 
�i observaţiile empirice asupra lucrurilor materiale, au ajuns 
ia un rezultat care rezolva, în concepţîa lor, problema, 
prin intermediul unui anumit� mod de a înţelege structura 
fizică a lucrurilor materiale. In căutarea soluţie i filosofice , 
ei au elaborat o teorie care, nouă azi, ne apare nemij locit 
ca teorie fizică a materiei. Materialismul dialectic, spre a 
defini materia ca universal, nu izolează universalul de lucru
Tile individuale, dar nu exprimă unitatea dintre universal 
.7i individual şi nici primordialitatea individualului, decît 
după ce dist-inge în prealabil universalul, mai întli 1�n indivi-

1 G u i d o  (l e R u g g i e r o, op. cit .• p. 1 63- 164. 
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dual, m ai apoi de individual . Atomiştii din Abdua m; 
elaborau categoria abstract ă de materie, adică nu pub:at ;  
incă s ă  gîndească materia c a  universal distinct, d�·, r i;;i 
d ădeau seama că trebuie sit renunţe la concrdul caiit ati\ 
al lucrurilor n-;atuiak cunoscute prin experiE-nţa curent :1 .  
Şi ai. unci au imaginat o an umită structură Jizidt a materi d, 
capabilă, după părcrG! lor, să ne conducă, prin diviziune, 
spre o anumit ă uliim{t componentă materialft conactc'i a 
lu crurilor, care însă ar fi atît de redusă încît nu ar mai 
avE·a particularităţi calitative şi ar fi, prin urm a re, capabi l :-\  
s ă  exprime unive:rsalu1 filosofic, a cărui funcţie trebuia sit 
.:'ie tocmai aceea de a se ri dica deasupra rarticlllarităţi ;m 
calitative. 

Pentru noi, modernii, raportul dintre obitc� �i mat cri ( 
t'ste un raport -indi'l-·idu al-1mt·vers al. Raportul di ntre obit•d 
�i atom este însă un raport întreg-parte. Atomi7ti i ccn!·undi"; 
ct:ie două planuri. Şi, bizar, confundă univers alul cu par/ca. 

Trebuie să facem distinctie între aceste două. httmt ak 
a tomism ului : a) �ea de 

'
structură atomică '' materiei 

- descoperire epocal ă - în care vedem piatra inndame ntal�·
a concepţiei moderne fizice şi pc care ştiinţa de mai tirzi u 
an�a �-o confirme, dez vol tînd-o ; b) cea care yj.,;.: ază cate
goria :filosofică de mat erie , care în mintea a�oraiştilor uu 
se distinge de prima şi care, cu toată superiori tatea ei faţă 
de formulele teoretice anterioare, are încă un caracter pri
mitiv, menţinîndu-sc ca atare în faza prearis-t otelică de 
elaborare a acesteia. 

Dar trebuie în acelaşi timp să consemnăm un �apt care 
constituie, neîndoielnic, una din cele mai de seamă succt :'c 
ale cugetării filo�ofic:e. Atomismul, demonstrat azi pe cak 
experimentală, cu toate deosebirile însemnate care-1 dis
ting de cel antic, are pmtdul de plecare în atomism ul 
inaugurat în Europa de Leucippos şi Democrit. Aceşti<l , 
pc cale speculativ[t ,  au izbutit să ajungă la anticipan:a 
unei teorii fizice demonstrate azi în mod experimental. 

8. Odată cu atomiştii , filosofia greacă a dispus, probabil 
pentru prima oară, de o t.::or:ic a cunoaşterii care a urmărit· 
atît soluţii d..:: ansambla cît şi elaborarea, uneori impresio· · 
nant de minuţioasrt, a unor momente speciale ale procesu · 
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l ui cunoaşterii, ca de exemplu formarea senzaţiilor, atît 
Je conştiincios înregistrată de Teofrast în tratatul Despre 
senzatii. 

cu;,.oaşterea începe cu formarea acestora din urmă. 
Convins că senzaţiile coincid în chip impecabil cn insuşirile 
fenomenale ale obiectelor sensibile, atomistul crede că 
J.ceasta s-ar explica prin faptul că, într-un fel sau altul, 
�-ar produce o "atingere" între organul d(; simţ şi lucru. 
Cttm, în cazul văzului, dificultatea de a susţine o atare 
motivaţi.e părea de neîndns, filosoful dă curs imaginaţiei . 
El prezumează că, de pe suprafaţa corpului,  s-ar desprinde 
1m fel de membrană (atomidt), nn mu laj c<:: ar reprodncv 
l'igura obiectului. Aseme�rea mulaj c, saa chipuri - zt�w f..oc 
rei do la) ar "transporta" în organ ul vizual însu�irile lucru
rilor, inaugurînd astfel întregul proces cognitiv. 

Care a fost caracterul gnoseologiei atomiste ? 
În literatura contemporană arc o dspîndire relativ largă 

t\:'Za asnpra subiectivismului sa u agrw::.ticismnlui atomişti
lor. Victor Brochard atribuie lui Dc:nDcrit o gnoseologic.: 
�ubiectivistrt, antiernpiristă care I-ar apropia de Platon1. 
După Gonzague Truc, Dcmocrit ar fi precursor al ideii 
�le "relath·itate pură a spiritului"". Cleto Carbonara, deşi 
dă o foarte corectă descriere a concepţiei atomiste asupra 
procesului cunoaşterii, conchide totu�i. în dezacord cu 
propriile sale premise, afirmînd "scepticismul cert" gno
"cologic al lui Democrita. Nicola Abbagnano, fiind de părere 
, ă , după atomişti, ar exista un abis între sensibilitate şi 
raţiune, îi atribuie lui Democrit convingerea asupra carac
tvrulni limitat al cunoaşterii4• 

N nmărul redus de fragmente originale în această tem8. 
�i dificultăţile de a armoniza enunţuri ce par a fi în dezacord 

1 V i  c t o r n r o  c h a r d, Protagoras et Democrite, în "Etll(les de 
p�1ilusophie ancienne et moderne", Paris, 1 9 1 2, Alcan, p. 33. 

2 G o n 7. 't g n e  T r u c, Histoire dr ta philos?f'hie, Paris, FischlJa
.:her, 1950, p. 5G. 

3 C 1 e t o C a r b o n a r a, La filosofia grec2 , val. I, Datle origini a 
Platane, Xnpc)li, 1 95 1 ,  I,ibr. scient, ed. , p. fl3. 

• N i  c o 1 a A b b a g  n a n  o, S!oriCL ddlil filos'Jf!o.. Y<>l. I, Torim), 
1 958, Un . ti!'.-ecl.Tori nese, p. 43. 
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unele cu altele: îngreunează sarcina interpretului. Impasul 
poate fi îusă învins dacă enunţurile gnoseologice sînt citi tt· . 
ţinînd seamă de structura totalităţii de sist(:m <lin can� 
fac parte. 

Chestiunea modului în care considerau atomiştii calită
ţile este corolarul chestiunii de a şti ce rol gnoseologk 
acordau informaţiilor scnsoriale. Dacă acestea din urmi:� 
erau declarate inşeli"itoare, dispărea orice temei u.l accep
tării calităţilor f enomcnale drept reale iar nu ibzorii. 

Unele texte d·..:rnocritice par a conduce către concluzit 
subiectivistc. Aflăm (fr. B 125) că trebuie frtcut deose

bire între anumite senzaţii, care ar avea o valabilitate dmu· 
VO(.H;)-nomo �i ele: altă part�, " atomii şi vidnl " a caro: 
valabilitate estE: en1j-ctce*. In aceeaşi ordine de id,:i s<: 
înscrie şi semnificaţia enunţului potrivit căruia "sînt două 
forme de cunoaştere, una limpede, alta obscur[t" (fr. B 1 1 ) ,  
explicîndu-se c ă  pri n cunoaşterea oLscură se înţelege aceea 
dată de senzaţii, iar prin cea limpede , raţiunea . 

A. Rivaud1 şi V. E. Timoşenko2 au demonstrat în ehip 
convingător faptul că atomiştii admiteau realitatea abiel> 
tuală a calităţilor. Atomiştii aveau convingerea că toate 
senzaţiile se formează printr-un anumit cont act ,  direct 
sau indirect (sin l lllacre , vibraţii, atingere tactilă) , între 
organele de simţ şi realitatea materială care ne înconjoară. 
Cît despre fenomenul gîndirii, acesta s-ar datora circulaţiei 
prin trup a mulajdor, aşa că ar constitui un fd de produs. 

al "transformării" h ullttlui material şi, în ultima analiză .. 
a atomilor înşişi . 

· 

Interpretările snbiL·ctiviste pe care le-am po menit mai. 
sus sînt legate de părerea după care, la Democrit. senzaţiik

ar avea o valoare doar subiectivă, convenţională, el nead-
miţînd. ca reală, obi ectuală, decît existenţa atomilor şi a 
vidului. Rivaud spune însă că între cei doi termeni, norn.(• 
şi ctcc, nu este un raport ca de la "convenţie" la ade\·ă• 
obiectual, ci că indică deosebirea dintre două aded.r< � ri,  

* Creuem că tcrm<.>uii nomo �i  etee sînt intraductibili sul •  raportut 
semnificaţiei lor din gnoseolcogia lui Democrit. 

1 A 1 b e r t R i v a  u d, op. ci#., p. 1 5 1  sq. 
s V. E. T i m o ş e n k o, a1·#. cit., p. 83 sq. 
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dintre care unul, n.omo, este derivat şi complex , iar celălalt, 
etee, este elementar, direct sesizabill. Asmus nu crede că 
ceh: două cunoaşteri ar fi considerate de către Democdt 
drept contradictorii, ci ttm:te, c unoaşterea raţională fii nd 
"prelungirea"2 percepţiilor senzoriale. Ultima e denumită 
, .obscură" , deoarece, afirmrt Democrit, ea devine neputin
cioasă cînd impulsul exterior e prea slab (fr. B 1 1 ) .  Demo
erit descoperă astfel fenomenul psihologic al j;ragului sen
;;,att"â. Percepţia senzorială ar fi reactia subic:di\·ă fată de 
fei10mene obiectuale, iar acestea o expresie a esenţei t'ucru
rilor materiale, esenţă de asemenea obiectnală, dar u n  
sensibilă ci inteligibilă3• 

Mai există, după cum credem , un argument în sprijinul 
acestei interpretări care evidenţiază empirismul guoseologic 
mecanicist al hti Democrit . Să privim, raportate unele la 
celelalte, cîteva din enunţurile atomiştilor. După Democrit, 
raţiunea îşi ia "toate cunoştinţele" de la simţuri . Apoi, a per
cepe şi a gîndi ar fi totuna, iar aceste activităţi ar fi datori te 
uneia şi. aceleiaşi capacităţi ; de asemenea, sufletul şi gîndi
rea ar fi unul şi acelaşi lucru, dat fiind că sufletul e format 
din atomi. Este vorba deci de o natură i dent1că între 
o:tcr-0-lJcnc;; ( riisthesis) ,  vouc;; ( 110US) Şi lji UX� ( psyhe} . Î nţele

gem astfel afirmaţia lui 'l'eofrast că, după Democrit, gîndi
rea ar fi corporală şi pe cea a lui Plutarh, arătînd că mnla
jele lui Democrit poartă cu sine chiar emoţii şi pasiuni . 
Democrit şi-a explicat mai limpede gîndul atunci cînd a 
arătat că sufletul, prin acea parte a lui care nu e gîndire, 
este răspindit în întreg corpul, în timp ce, atunci cînd se 
�t abileşte un anumit echilibru intre atomii " de suflet", 
apare gîndirea, localizată doar într-o parte a corpului 
(torace sau crei er) . 

Rnunţuri le aparent dezacordate ar putea s:i aparţină 
u n ui context în care Democrit foloseşte, în spiritul vremii, 
un procedeu care a reţinut insistent atenţia sofiştilor, acela 
al "argu mentelor duble". Bine condus, acest procedeu , 

1 A se vedea argumentarea lui R i "  a n  d, op. cit. , p. 1 59 sq. 
2 B. <t>. A c  M y c. Jl.eMotcpum, MoexBa, i-'13.11. .1\\ocK. YI !HEepcw<en 

1 969, p. 42. 
3 Ibidem, p. 19. 

CLXXXIX 



ION BANU 

c.::onstînd în examinarea argumentelor pro şi contra ale 
unei opmu, avea să-şi dovedească valoarea euristică în 
disputele orale ale lui Socrate şi în dialogurile scrise pla
toniciene*. Despre prezenţa menţionatului procedeu la  
Dcmocrit, dispunem de u n  argument d e  text. Enunţul 
lui Democrit, considerat agnostic, asupra senzaţiilor, unde 
apar şi termenii enigmatici de nomo şi etee, e redat de 
G al cnos astfel : "Democrit, după ce a defăimat aparenţele 
:'l asi bile, spunînd <<"VOI.L<Jl, există culoare, amar, dulce, dar 
�7s'!î , nu există decît atomi şi vid >>, pune simţurile să 
,-orbească astfel împotriva raţiunii : <<Sărmană raţiune, 
:bpă ce ai împrumutat de la noi argumentele tale, vrei 
s�t ne dobori. Dar căderea noastră e nimicirea ta >> (fr . 
13 1 25) . 

Rezultă din toate cele de mai sus că întreaga viaFt 
p::.ihică, inclusiv senzaţiile, gîndirea, sentimentele, aşadar 
intreaga subiectivitate a omului reprezintă un produs 
c;nhiecti\' al unui material obiectual care a pătruns în corp 
prin mulaj e sau, într-o descriere mai generală, prin atomi . 

9. Ca reprezentant (cu precumpănire) al epocii clasice, 
Tlemocrit acordă o atenţie larg desfăşurată obiectului social 
f'i uolitic, sub variate laturi ale acestuia, căutînd s�t-1 cerce
�c;e în specificitatea lni. E adevărat că adesea dispunem 
doar de maxime, dar avem dreptul să căutăm conce1 >ţia 
2'cnerală subjacentă care le leagă laolaltă, deoarece lista 
�ie opere democritice, transmisă de Diogenes Laertios, indică 
:o serie de lucrări cu caracter istorica-etic care au exprimat, 
desigur, o concepţie de ansamblu. Subaprecierea lor, s a a  
�,,_,asineglij area lor, aşa cum se constată, spre pildă l:J. 
Bertrand RusselP, este deci nedreaptă. 

Ligamente ale concepţiei sale istorice reies mai ales 
din două fragmente ceva mai mari2, în care c: dată o 
ackvărată schiţă concentrată a istoriei umanităţii . Bogăţia 

* Privitor la funcţia formei de dialog (care c departe <le a fi doar 
.;'urmă") în opera platoniciană, vd. lucrarea noastră, Platon lwntcliti
".' . . .  , p. 1 6  sq. 

t B e r t r a n  d R u s  s e  1 1, History of Westel'n philosophy, T,cmdon. 
/.Hen & Unwin LTD, 1961, p. 82 sq. 

o D i o d  o r, I, 8 ;  T z e t z e s. Scolii la II e s i  o d, XIV, 13 sq . 
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de idei teoretice explicitate şi mai ales implicate în aceste 
texte ar fi greu de evidenţiat în cîteva rînduri . Este în pri
mu1 rînd o evocare a dezvoltării istorice a societătii ome
neşti, începînd cu o stare învecinată cu aceea a an1�nalc1or, 
continuînd cu viaţa de peşteră , spre a aj unge în fin:__ l a  
<·c a  civi lizată . Pe-ntru constituirea unei stiinte dia1cc'.: i �''
a i storid , este însemnată recunoaşterea d� către Demoni·� 
a caracterului evolutiv al societătii omenesti, ca dezvo1tar.:, 
de 1a o fa z ă  inferioară la una sup

'
erioară. Apoi, drept factcr 

{undamental al acestei dezvolUni, el indică nevoia mate::-iai ;'i 
care a stimulat pe oameni şi forţa lor inventivă. InterEtilcl 
comnn i-a făcut să se adune laolaltă şi să formeze societa
tea, iar puterea oamenilor, constituiţi într-un anum;�  
a.gregat social , a sporit. Experienţa şi acţiunea lor prachc�
în natură le-a dezvoltat inteligenţa, i-a dus Ia minunat .. 
descorcri ri , între care a focului şi a diferitelor meşteşug uri . 
Omul s-a 1·idicat, pentru că a fost ajutat . ,de mîini şi dl 
raţiune", spune Democrit. Iată, ca factor al dezvoltări i 
�ccialc, un criteriu dedus din activitatea productivă a 
on111lui , criteriu care se impune voinţei sal e. Textul, indi
cînd alături de raţiune rolul creator al mîinii care munceşt, 
l l e  infăţişcazit intuirca însemnătăţii muncii în opera ck 
civilizare a omului, a colaborării ei cu raţiunea şi , implicit, 
relevă însemnătatea determinantă a vieţii materiale asn11ra 
dezvoltării culturii. Asemenea teze sînt, fireşte, încă depart.  

de materialismul istoric, dar cuprind incontestabil u; ;  
element de materialism, aparţinînd preistoriei tezei ştii I l  ţ! 
fice a rolului determinant al modului de producţie în vi:Lţ�: 
:-;ocialii. Se ştie că întemeierea materialismului istoric s-a 
sprijinit pe o îndelungată evoluţie teoretică prealabi1:1 
in domenin1 gîndirii sociale. În textul lui Democrit Se cn
Yine să fie salutat un moment al acestei evoluţii, pca. t..:  
chiar primul în Europa, la acest grad de maturitate. 

Dar nu numai atît. Din textele menţionate mai rezn:td 
că, după Democrit, relaţiile de la stăpîn la sclav, relaţiil�
de oprimare şi ele luptă dintre oameni, furtul ca şi regal i 
tatea, nu au existat din totdeauna. Autorul antic ar ��  
evocat o epocă trecută, cînd oamenii duceau o vi aţă Jc 
prietenie şi colaborare, cînd nu aveau rcgi şi st ăpîni, CÎHd 
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implicit, un exista stat şi sclavagism (sîntem tentaţi s�i 
presupunem noi) , cînd un existau violenţa , războaiele, 
furtul , cînd nu exista aşadar proprietatea privată (ne gîndim 
noi) . E vorba deci, într-un cuvint, de acea orînduire socială 
pe care filosofia marxistă a istoriei a denumit-o comun�t 
primitivă. 

Aceste gînduri, abstracte şi utopice pentru vremea l ui,  
nu au reprezentat mai mult decît viziuni ale unui om care, 
pentru o clipă, se refugiază din actualitate în reverie. eăci, 
de obicei, Democrit ne apare ca om al timpului său : ataşat 
grupurilor democratice ale clasei dominante din societatea 
sclavagistă a secolelor V -IV î. e.n., el înţelege cu lucidi
tate idealurile lor, interpretîndu-le în limbaj tc·oretic, şi 
gindind în spiritul năzuinţelor ce le animă. 

Criteriul raţionalităţii fiind dependent de criteriul bine:lui , 
c(•re definirea prealabilă a noţiunii de bine. Filosof Ltl din 
Abdera ne apare orientîndu-se spre criterii obiectnalc. Bun 
este ceea ce corespunde interesului general, aşa cum acesta 
c definit de legea cetăţii, deci bun e ceea ce se confonnează 
dreptului, legii. "Este puternic şi senin cel ce acţionează 
in concordanţă cu legea. Răul . . . e dispreţul fală de 
lege . . .  ", spune Democrit. Viaţa morală nu există în 
afara societăţii, ci în cadrul ei .  Drej_st şi moral este ceea 
ce serveste interesului comun. 

În m
'
od semnificativ, într-un fragment Sl: gntpc:azii 

laolaltă, ca lucruri ce trebuie respectate, "legea, magistra
t nl şi înţeleptul". Că filosoful din Abdera căuta nu factor 
neC'esar, exterior individului, care să definească moral i 
tal:o::a acestuia si să  desemneze un cadnt determinat a l  
sentimentelor sa'le subiective, ne-o spnn(: una din cele mai 
:i nteresante maxime, unde omul e îndemnat să se conducă 
nn după capriciile subiective pe care le generează posedarea 
dE· bnnuri, nu după speranţele deşarte care pot să se ivească 
în cugetul său, ci dnpă natură, care nn c subordonată 
llÎllllllltli, ci St: a utosatisface - ?Ocr�c; o� a?J·d.px.�c; ( ph�-�sis 
d,'; autarkis) .  

Considerînd dezbaterea dintre adepţii principiului legii 
- nomos -;;i aceia ai principiului naturii - ph�'(Jsis ,  dc·spre 

care am mai vorbit, se observă în ansamblul părerilor lui 
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Democrit adeziune la principiul democratic al legii. Semni
l'icaţia dată de Democrit termenului de natură în expresia 
reprodusă mai sus nu dezminte, credem, spusele noastre . 

În opoziţie cu Socrate, Democrit elaborează o etică 
laică1• 

1 u acest moment istoric, are o importanţă primordială 
chestiunea de a şti dacă alţii decît vechii aristocraţi pot 
avea dreptul de a conduce cetatea. O lungă serie de maxime, 
chiar dacă nu total concordante, coincid într-o privinţă : 
conducerea trebuie s-o aibă cei valoroşi, fie că au anumite 
aptitudini din naştere, fie că au dobîndit cultură şi înţelep
ciune prin învăţătură şi educaţie. Semnificaţia politică 
a acestui principiu se reliefează în mod şi mai pregnant , 
dacă-1 comparăm cu criteriul aristocratic de promovare 
"'ocială. Un exemplu : Plutarh povesteşte că, în bătălia 
dl' }a Potidaia, premiul vitcj iei, care revenea după merit 
lui Socrate, fu destinat de generali lui Alcibiade, "datorită 
originii sale aristocratice"2• Democrit este apărător al idei
lor de stat, lege şi legalitate, văzute, toate, prin prisma 
11mJi adept al intereselor demos-ului, într-un moment 
istoric care voate fi caracterizat ca unul de triumf al de
monaţid , iri ciuda unor eclipse vremelnice. El apără sta
tul şi dreptul, mergînd pînă la revcndicarea pedepsei capi
tak (fr. B 259) împotriva duşmanilor lor, pentru că vede 
îu de gara ute ale înfloririi tuturor : "Dacă prosperă statul, 
atunci prosperă toate ; dacă se prăbuşeşte statul, se pră
bu şeşte totul" (fr. B 252) . 

Tezele de mai sus ne apar, în puţinele texte care au ajuns 
pînă la noi, a vînd o înfăţişare schematică şi de obicei pur 
enunţiativă. Ele nu sînt întotdeauna coucordante, ceea ce 
lasă deschisă posibilitatea ca unele din ele să fie apocrife . 
Dar, privite în ansamblu, ele dezvăluie totuşi profilul unei 
concepţii de bază închegate şi mature. O unitate teoretică 
leagă laolaltă sociologicul de etic, iar pe acesta de politic. 
Unitatea ne: apare şi mai completă dacă ţinem seamă şi 

1 Dup{L cnm observă, cu tlrcptate, R o  d o  1 f o :M o n d o  1 f o, in 
Prvble;ni dd pen.siero anlico.  Bologna, 1936, Nic. Zanickeli, p. 20. 

" P 1 u t :• r h,  A lcibiade, Paris, 1927, Garnier, p. 45. 
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de vederile pedagogice ale lui Democrit, despre care, aici , 
ne vom mulţumi să spunem că, exprimînd, ca şi pedagogia 
lui Protagoras, cerinţele ascensiunii democraţiei, se mani
festau în favoarea ideii educabilităţii oamenilor , a trans
formabilităţii lor morale şi intelectuale, ca şi împotriva 
metodelor de constrîngere . 

Apreciind gîndirea social-politică a filosofului atomist. 
relevăm constatarea pe care o fac Kecekian şi Fedkin, cînd. 
spun că Democrit a fost adeptul unei democraţii cenzitarc, 
"moderate", luînd poziţie critică faţă de democraţia , . ex-
tremistă" care se consolida în Atena în a doua j umătate 
a veacului V î. e.n.1• 

10. Am lăsat la urmă tema ateismului şcolii dic Abder<:t , 
deoarece apare în gîndirea filosofilor atomişti ca o conse
cinţă nu numai a structurii atomice a lumii, dar şi a caral> 
terului pe care îl are viaţa socială. 

Pînă în epoca clasică, fuseseră elaborate numeroase tez<' 
antimitologice dar divinitatea nu fusese negată în mod 
expres. Ipoteza inexistenţei zeilor e formulată în faza ccD. 
nouă a gîndirii laice, în epoca clasică, odată cu unii sofişt i .  
La atomişti apare, c a  şi l a  Prodicos, negarea didnităţii,. 
corolar al fundamentării teoretice a ateismului . Avem în 
vedere, înainte de toate, teoria atomistă şi concepţia asupra 
cauzalităţii, întemeiată pe atomi şi pe mişcarea lor nece-· 
,;ară . .,Atomistica se opune în general reprezentării creaţiei 
lumii şi conservării lumii de către o fiinţă străină acesteia 
. . . [În atomistică J natura îşi are temeiul în ea însăşi , 

este, simplu, pentru sine", spune Hegel2• Argumente gno-
seologice vin în sprij inul celor ontologice. Filosofia socială. 
a lui Democrit considera şi ea că evoluţia societăţii ornt:·
neşti îşi avea cauza "în sine", fără intervenţia vreunui. 
factor divin. În fine Democrit, ilustrîndu-şi concepţia cn 
exemplul conservării sănătăţii, pare să fi căutat şi o fun-
damentare etică a ateismului, arătînd că soarta umană :;;i 
sensul vieţii stau nu în puterea zeilor, ci exclusiv în a 

1 C. <l>. K e " e K b n n şi r. 11. <l> e .Il K u H, op. cit., p. 1 7 .  
1 G .  ,V, F. H e g e 1 ,  Prelegeri de istorie a filosofiei, I ,  trad. D. D . .  

Roşea, Bucureşti, Ed. Academiei, 1963, p .  295. 
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oamenilor. Dar, constată el, există credinţa în zei, ba mai 
mult, imaginea lor apare omului în conştiinţă. Aici Demo
crit avea în vedere probabil visele. Oamenii sînt cei ce 
au creat pe zei, spune Democrit, atunci cînd, temători 
:in faţa forţelor desfăşurate ale naturii, le-au atribuit carac
ter divin . . ,Numele zeilor sînt simboluri lingvistice", spunea 
el (fr. B 142) . Dar imaginile ? Aici explicaţia reprezintă 
un amestec de consecvenţă, dar şi de simplism. Toate repre
zentările noastre provin din mulaje, efigii materiale ale 
lucrurilor înconjurătoare, care pătrund în organul vizual. 
Dacă e aşa, imaginea divinităţii, constatată de om în con
.ştiinţa lui, trebuie să aibă la bază tot nişte mulaje. De unde 
prQiTin însă aceste mulaje ? Întrebarea rămîne fără răspuns. 
Trebuie să ne mulţumim cu ipoteza că provin de la agre
gate atomice materiale, întîmplătoare, trecătoare1. 

1 1 . Dacă, împotriva opiniei aproape unanime în istorio
.grafia filosofiei greceşti, vedem în Democrit un gînditor 
dasic iar nu un .,presocratic", o facem deoarece folosind 
procedeul analizei structurale şi examinînd sistemul de 
gîndire al marelui atomist, prin compararea structurii 
etapei vechi cu aceea a epocii clasice, observăm în sub
stratul cugetării sale predominanţa celei de-a doua. Filoso
fia socială se separă la el în chip calitativ de ontologie. 
Întemeiat })e studiul minuţios al senzaţiilor, ne oferă o 
gnoseologie de sine-stătătoare. Aplecarea sa asupra proble
melor omului, calitativ diferenţiate, a istoriei sale sociale, 
a mijloacelor sale de cunoaştere relevă faptul că a fost 
filosoful care, împreună cu Socrate şi cu sofiştii, au făcut 
.ca filosofia . , să coboare din cer pe pămînt". Compararea 
lni cu Socrate este instructivă din mai multe unghiuri de 
vedere. Tradiţia nu greşeşte cînd indică teoria socratică 
a inducţiei şi a universalului conceptual, pe scurt logica 
<;ocratică despre care va fi vorba curînd, drept reper de 
prim ordin al teoriei care formulează determinaţiile a ceea 
ce numim etapa clasică. Ea greşeşte însă cînd omite contri
buţia care, în acest domeniu, îl apropie pe Democrit de 

1 V. şi C 11. A p p n h n, Ciceron, Paris, 1 935, Garnier, n. 39, p. 346 -
347. 
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Socrate, de clasicul Socrate. Filosoful abderitan a schitat 
principiul logic al inducţiei, s-a ocupat de deosebirea dintre 
esenţă şi accident, de diferite modalităţi ale accidentubi , 
cutp. arată Salomon I,uria şi Th. PapadopoF. 

In mod analog cu acela în care au făcut-o Platou şi 
�\ristotel, filosoful din Abdera ne-a oferit un sish·m în ,_·:ue 
variatele sfere de preocupări - de "fizică", onto!otţic:, 
gnoseologie, filosofie socială, etică, politică - :<.c grupc:tz�t 
în mod echilibrat. Au dispărut la el atîtea din univoC:.ti{
ţile calitative 

"
preclasice" : biotic-abiotic, social-co:ottiic, 

subiect-obiect (dar nu şi cele în care persistă faptul de a 
corporaliza spiritualul, indistincţia dintre criteriul de hazft 
al fizicii şi acela al ontologiei şi altele) . Efortul său 4<· a 
renunţa la limbaj ul metaforelor şi simbolurilor, de a ok·ri 
reflecţiei Jilosofice o terminologie tehnică proprie, dă rc;;ul
tate decisive, semnificati\·e sub raportul care ne interesea�tt 
aici. În ce priveşte "cercetarea sa conceptuală şi definirea. 
esenţelor (lucrurilor) ", cum ne informează , din păcate 
prea eliptic, Aristotel, d îl anticipează pe Socrate. Limbaj ul 
său se depărtează de cel sentenţios, spre a se apropia de cd 
deliberativ, cel puţin atunci cînd analizează fnncţiilc orf�a
nelor de simt si formarea sc:nzatiilor. 

12. În gîndir�a atomisHt, mate;ialismul ontologic şi atd:-::
mul se îmbină cu o filosofie sociaEi orientată în directia 
materialismului şi cu o gîndire politică democratică. 

· 

Mecanici smul îşi lasă o puternică amprentţl îu teoria 
atomilor. Indivizibilitatea şi amorfismul atomilor, natura 
mişcării atomice, reunirea atomilor concepută ca simplă 
asamblare, natura psihicului şi a vieţii, caracterul înregis
trării senzoriale, identificarea naturii senzatiilor cu natma 
gîndirii etc . ,  iată atîtea din aspectele meca�icismului. Dar 
atomismul a reprezentat o mare cucerire teoretică a mi.n!: i i  
omeneşti. 

Prin el, Democrit e 1111 ilustru precursor al ştiinţei moder
ne. Dacă P. Couderc, în spiritul părerilor poetului Vak•ty, 

1 Vd. c. Y. JI y p H 11, JI.c,ltOKpum u unayKillUBitaJl .;7o,•ul{a, î:n "B('CT
IIHI\ .npeHHeif Hcrop uM", 4, 1961 pnssim; T h. P a p a  d '' p o 1. Cfmsi
deraţii asupra logicii lui Dcmocrit, in "Revista de filosofic", 9, 1965. 
passim . 
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nu vede "nimic comun" între atomismul vechi şi cd modern1, 
dar nu-şi argumentează opinia, teza contrară beneficiază 
dimpotrivă de un lux de argumente2• Gassendi recunoJ.:;;te 
patemitatea lui Democrit asupra teoriei sale atomiste, 
Newton de asemenea. Or, Newton e cel ce 1-a inspirat pe 
Dalton, unul din întemeietorii teoriei ştiinţifice a atomi
lor. Bernal scrie că atomismul abderitan, deşi nu poat�.· fi 
considerat ca teorie fizică propriu-zisă, este totuşi "embrio
nul direct si recunoscut al tuturor teoriilor mod(:rne asuora 
atomului"3� 

• 

1 P. C o u  d e  r c, L'astro11omie. Debuts et prog1·es, in vol, .. I,e 
ciel dans l'histoire et dans la science", Paris, 1940, 1,.D.P., p. G9. 

• V. lii. S o 1 o v i n  e, op. cit., p. XI,II sq. 
• J. B t: r n a 1, op. cit., p. 108. 



XIV 

BIO-MATERIALISMUL 

.. !lfedicina nu are nevoie de ipoteze goale'' 

Hlppocrates, Despr� vechea mediciniJ. 1 6. 

1 .  Adresîndu-se lui Phaidros, în dialogul cu acelaşi nume 
al lui Platon, Socrate îl invită să ia aminte la ceea ce spune 
despre natură medicul Hippocrates, pe care Platon, prin 
cttvintele l ui Socrate, îl pune pe acelaşi plan cu însăşi , . ra
ţinuea cea dreaptă"1• 

Dacă am reamintit această observaţie a 1 ui Platon, este 
pentru a atrage atenţia asupra consideraţiei pe care fonda
torul Academiei o avea faţă de gîndirea medicului din Cos, 
gîndire invocată aici nu sub latura ei medicală, ci sub la
tura ei generală filosofică. 

În istorie, Hippocrates a rămas în general "părinte al 
medicinii" şi atît ; mai mult, pentru unii este medicul care, 
dacă a izbutit să creeze o teorie medicală, acest lucru s-ar 
datora tocmai faptului că ar fi eliberat medicina de filoso
fic, dîndu-i înapoi specificul ei - "opus doctrinelor speca
lative", după cum spune Windelband2• Uberweg-Heinze 
cred şi ei că Hippocrates nu foloseşte filosofia în opera lui 
ştiinţifică3• Autori ca Robin, Bn!hier şi atîţia alţii nu-i 
acordă gînditorului din Cos nici un loc în istoria filosofiei. 
Ba unii cercetători ai istoriei filosofiei, ca A. Rivaud• 

1 P 1 a t o n, Phaidros, 270 B-C. 
2 \V. W i n d e 1 b a n d, op. cit . • p. 54. 
" tJ b e r w e g - H e i n z e, Grundriss der Geschichte der Philos.,phi�. 

voi. I, Berlin, 1 903, p. 62. 
4 A. R i v a  u d, Les grands courants de la pensie n.ntique,-Paris, 1 932, 

p. 50. 
' 
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merg chiar pînă la a pune la îndoială existenţa fizică a lui 
Hippocrates-

Această din urmă pluere are azi foarte puţini adepţi. 
Nu este cazul să insistăm asupra mărt miilor care glăsuiesc 
nu numai despre t-xistenţa fizică a l ui Hippocrates - care 
a trăit probabil peste 80 de ani şi a cărui akme trebuie 
pla�ată pe la anul 420 î.e_n, - dar şi despre actiYitatea lni 
de medic, iniţiator de şcoală şi autor fecund. 

Nu poate fi m:gată nici însemnătatea filosofică a gîndirii 
sale. În diferitele lucrări consacrate istoriei ştiinţei in anti
chitat e, apare adesea nu numai Hippocrates medicul, dar 
şi Hippocrates filosoful.  Abel Rey, în cartea sa La maturzte 
de la pensie scient1jique rn Grecc, subliniază Jocul lui Hiam
crates în dezvoltarea filosofiei antice. Concepţia filosofică 
a marelui asclepiad se vădeşte amplă şi in monografia pe 
care Louis Bourgey o consacră în 1953 colecţiei hippocra
tice : Observat1:on ct experience chez les midecins de la cullec
tion Mppocratiquc . 

2. O primă problemă e aceea a bibliografiei hippocraticl:. 
Sub numele de Corpus kippocrat1:cum, tradiţia ne-a transmis 
un număr de aproximativ 60 de lucrări. Există părerea 
unanimă că nu toate aceste lucrări i-au aparţinut lui 
Hippocrates, ci numai unele dintre ele. Există de asemenea 
aproape generalizată părerea că, dintre lucrările care nu 
au fost ::;crise de mîna lui Hippocrates, o parte aparţin 
şcolii sale, fie că au fost scrise de fiii sau de ginerele lui, 
care toţi au fost medici, fie de alţii dintre discipolii săi. 
Se a dmite de asemenea, în general, că unele lucrări din 
Corpus aparţin altor autori, ba, pe cît se pare, chiar altor 
orientări tc:oretice, şi că numai prin rutină sau hazard au 
încăput în acelaşi cadru cu lucrările şcolii din Cos. 

Nu poate fi pus la îndoială caracterul neunitar al Corpus
ului . După Rey, în Corpus s-ar (-xprima două orientări 
deosebite, după L. Bourgey, trei. 

Problema care ne preocupă însă aici este aceea a ro!ului 
jucat de şcoala hippocratică în dezvoltarea filosofiei ln 
Grecia antică. Cercetînd Corpus hippocraticum, sîntem izblţi 
de un ansamblu de idei de mare însemnătate filosofid şi 
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ajun gem la con el uzia că istoriografii filosofiei i -au nedrep
t[iţi"!: pe hippocratici, neacordîndu-lc locul ce le revine în 
chip firesc în istoria filosofiei, ca exponenţi ai unui mo
men� filosofic . 

N�..: vom ocupa de contururile acestui moment, fără a fi 
preocupaţi de chestiunea dacă ideile filosofice care-i defi
lle�.: ii aparţin lui Hippocrates sau adepţilor săi. De: aceea, 
vom vorbi nu de Hippocrates, ci de hippocratici ; o cere 
rl:l'.erva iăcută mai su,;. 

�r:: dăm seama de faptul că în Corpus exisU't, pe lîngă 
orientarea hippocraticilor, şi puncte de vedere di\'ergente 
în raport cu acestea. Faptul se datoreşte acelora - nume
ro�i şi anonimi - care au adunat laolaltă, sub o singură 
tituLtură, lucrări medicale care pro\·eneau din cercuri 
diw,rgente între ele sub raport teoretic. 

Unneaz.[t să desprindem doar acele idei care ni se vor 
pi:irc<l că ('Xprimă un anumit tot. Nu credem că a\·em altă 
soluţie şi aceasta ni se pare acceptabilă, dacă nu pretindem 
stl îdăţişăm cititorului un sistem fi losofic conturat. atri
buit unui anumit autor. Nu înfătisăm asadar un asemenea 
sbt("lll, ci un anumit ansamblu d.e' idei,

' 
mai mult sau mai 

puţill organizat, într-o oarecare măsură estompat. expri
mînd nu atît o doctrină individuală, ci mai ales un anumit 
moment, colectiv. Sîntem cu atît mai îndreptăţiţi să pro
Cl'(hm astfel, cu cît avem în vedere şi alte două împreju
rări. care justifică părerea după care marea majoritate a 
lucr:irilor din Corpus sînt legate printr-o dublă unitate. 
Avem în vedere pe de o parte o anumită unitate ideologică, 
carl: a reunit laolaltă, pînă la un punct, pe membrii gru
pulni hippocratic, şi, pe de altă parte, unitatea de timp, 
datt1 de faptul că, în imensa lor majoritate, lucrările Corpus
nln: au fost întocmite într-o perioadă cuprinsă între ulti
m.eL. decenii ale secolului al V-lea şi mij locul secolului al 
IV-lea î.c. n. Este perioada clasică din dezvoltarea filoso
fici'i în Grecia - perioada lui Socrate, Democrit şi Pla
tm: - în faza ei imediat anterioară celei aristotelice . 

3. Acest ultim fapt ne poate dirij a :;;i spre det.:rminarea 
rolulai istoric pe care 1-a îndeplinit cugetarea �colii hippocra
tict·. Nu cunoaştem destnl de bine evenimentele politice 
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din insula Cos, in epoca delimitată mai sus. Ştim îns;t cii 
perioada de matmitate a lui Hippocrates coincide cu perioa
da de intensfl afirmare a democraţiei ateniene, intr-un :imp 
în care insula Cos se afla în orbita influenţei exercitatt.: de 
Atena democratică, şi-şi adapta instituţiile oriEntării de
mocratice a Ate:uei. Un text indică faptul că, în acest 
conflict între vechea aristocraţie gentilică şi noii dcţin[ttori 
de averi mobiliare, militanţi pentr�t democraţie, Hippucra
tes a fost mt adept al democraţiei. In lucrarea Despre vechea 
medicinâ, care aparţine incontestabil lui Hippocrates însu�i, 
el vorbe�te cu neocolită simpatie în favoarea celor "care 
nu se supun despotismului şi se guvernează pe ei în�i:;i"l, 
manifc stînd ostilitatea sa faţă de regimurile în �..:are .,oa
menii nu sint stăpîni pe persoana lor, nici nu sint guvt::rna ţi 
de legi }Je care să le fi făcut ei înşişi, ci de către o putere 
despotică"2• 

Hippocrates reunqte în opera sa spiritul filosofiei ma
terialiste, cu interesul intens pentru cunoaşterea raţională 
a naturii lucrurilor, cu afirmarea idealului politic demo
cratic. El a transmis , desigur, spiritul acestei orientări 
teoretice urmasilor săi în ale filosofiei şi stiintei. 

4. Hippocraticii s-au ridicat în primu'l rî1�cl împotri,-a 
acelora care nu legau practica lor medicală de o concepţie 
teoretică generală ; ei s-au ridicat în egală măsură şi ÎmlJotri
va celor care, fascinaţi de teorie, nu ştiau să o raporteze 
la realitate şi rămîneau la ipoteze deşarte, lipsite de con
tinut. 
' În scrierea Despre vechea medicittă, autorul arată că 
medicina "nu are nevoie de ipoteze goale. . . despre care 
nu se poate şti dacă sînt ori nu adevărate, deoarece nu 
există ce\·a cu care să fie comparate spre a se cunoaşte 
reali ta te a" 3. 

1 Desp1'e vechea Pnedicină, § 16. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem, � I. Referirile la. lucrările hippocratice se dau in prezen

tul studiu <lnp{, următoarele texte: E. Li t t re, Oeuvres comp!Ctes d'Hip
pocraf.e, l'aris, 1840-1861; Dr. C h. Dare m b e r g, Hippocrale. -
Owt•res choisies, Paris, 1855; Dr. C. Să n d ul e s cu, Traduceri hip
pocraticc, nucureşti. 1940. 
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Ceea ce avea aici în vedere autorul hippocratic erau acele 
construcţii filosofice care nu aveau drept punct de plecare 
obiectele şi fenomenele realităţii, ci plecau de la plăsmuiri 
fantastice ale minţii, în care se căuta să fie întemniţată 
realitatea. Asemenea plăsmuiri fantastice erau elaborate, 
de pildă, de pythagorici şi şi-au găsit ecou şi în unele dintre 
lucrările intrate în Corpus, dar care se află în flagrant con
trast cu orientarea hippocratică. Hippocratismul nu accep
ta, ci respingea teoria numerelor, a funcţiilor misterioase 
ale cifrei 7, teorie care aparţinea misticii pythagorice a 
numerelor. De acord cu Bourgey, trebuie admis că lucrări 
ale Corpus-ului în spiritul celei intitulate Foetusttl de 7 luni, 
de pildă, nu aparţin spiritului hippocratic. 

Totodată, socotim că unii dintre autorii care, pe drept 
cuvînt, scot în relief aici raţionalismul hippocratic, în opo
ziţie cu iraţionalismul, trag anumite concluzii nejustificate. 
Astfel, atît Bourgey, cît şi Littre, atribuie hippocraticilor 
atitudinea de respingere a filosofiei în general, confundînd 
p:otestul hippocratic împotriva "speculaţiei goale", cu 
respingerea oricărei concepţii generale despre lume. 

Şcoala din Cos a combătut pe practicienii empirismului 
ingust şi în primul rînd pe membrii şcolii medicale din 
Cuidos, ţintind îndeosebi lucrarea cea mai răspîndită a 
acestora Tezele cnidiene. Citim în Corpus: "Cei ce au compus 
cartea numită Tezele cnidiene an notat în mod exact ceea 
ce simt b;:,lnavii în fiecare afecţiune... Dar ce anume tre
buie să ştie medicul, fără ca lucrul să-i fie spus de către 
bolnav, este omis în mare parte ; totuşi e vorba de o serie 
întreagă de noţiuni, după cazuri, iar unele din ele au 
importanţă pentru interpretarea semnelor"1. Ceva mai 
departe, autorul îşi precizează gîndul: "În ce mă priveşte, 
socotesc necesar să fie folosită gîndirea în toate aspectele 
artei medicale"2• În repetate rînduri, hippocraticii insistă 
asupra necesităţii ca faptele izolate să fie interpretate 
în lumina unei anumite concepţii, elaborate la rîndul ei 
pe baza faptelor. Pe practicienii lipsiţi de concepţie, autorul 

1 Regimul t11 bolile acuta, § 1. 
• Ibidem, § 2. 
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cărţii Regimul în bolile acute îi asemuieşte in chip ironic 
cu ghicitorii, care, spune el, privind o pasăre ce zboară, 
sînt gata să formuleze cine ştie ce sentenţă în cazul în care 
pasărea zboară spre dreapta şi cu totul alta, dacă pasărea 
zboară cumva spre stînga_ 

Şcoala hippocratică afirmă şi pentru medicină necesi
tatea elaborării unei concepţii filosofice generale. Aici, 
distincţia dintre punctul de vedere al medicului şi punctul 
de vedere al filosofului nu operează, căci organismul uman 
este privit de hippocratici ca o parte a naturii; ei sublinia
ză faptul că specificul corpului uman, fără de a cărui în
ţelegere medicul nu poate face faţă sarcinilor sale, nu poate 
fi sesizat altfel decît considerîndu-1,, ca parte a naterii, 
în ansamblul ei. Or, natura fiind una, esenţa ei este de 
asemenea una, deci aceeaşi, fie că e vorba de macrocosm 
sau microcosm. Asupra acestei idei hippocratice ne atrage 
atenţia Platon. În Phaidros, citim următoarele: .,Socrate: 
(adresîndu-se lui Phaidros) - Crezi tu că este posibil să 
cunoaştem bine natura sufletului, fără a cunoaşte natura 
Tot-ului? Phaidros - Dacă e să-1 credem pe Hippocrates, 
asclepiadul, nu se poate cunoaşte altfel nici măcar trupul 
omenesc. Socrate - Foarte bine . .. "1• 

Această idee care, Ia Platon sau Hippocrates, ajunge Ia 
nivelul tE:Oriei nu era nouă, căci fusese întrevăznt:l de pre
decesori. Ea era implicată în mod embrionar în cuvintele 
lui Anaximenes "sufletul este aer", ea e vizibilă la Anaxa
goras, ale cărui homoiomerii, elemente ale lumii, sînt argu
mentate de filosof plecînd de la consideraţii asupra ţesutu
rilor organismului uman; Democrit insistase, în cadrul 
atomismului său, asupra unităţii dintre trup şi suflet pe 
de o parte, organism şi restul naturii pe de altă parte. 
De aceea, cînd hippocraticii afirmă şi ei existenţa acestei 
unităţi, ei merg pe un drum deja bătătorit; este tocmai 
drumul pe care mergeau materialiştii epocii. 

1 P 1 a ton, Pltaidros, 270 B-C; Abel Rey consideră că e vorba aici 

.nu de natură in sens de Univers, ci de cercetarea trupului în funcţie 
de natura. care îi e proprie (La maturite de la pensie scientifique en Grtce, 
.p. 436 şi 437). 
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Unora le provoacă nedumerire teza hippocratică după 
care organismul uman trebuie considerat nu numai prin 
prisma legăturilor sale cu mediul fizic înconjurător, dar în 
funcţie şi de unitatea existentă între organismul uman 
pe de o parte, cerul, astrele şi întregul Univers, pe de altă 
parte. Desigur, un asemenea punct de vedere ar putea să 
implice prejudecăţi astrologice. Dar prea adesea au biciuit 
hippocraticii pe magicieni, pe astrologi şi pe ghicitori, 
ca să poată fi bănuiţi că ar fi fost adepţii lor. Nu cumva 
este vorba aici de principiul armoniei universale, căreia 
i-ar fi subordonat şi trupul omenesc? Critica pe care hippo
craticii o fac numerelor pythagorice nu lasă loc unei ase
menea presupuneri. 

Nu rămîne decît o singură explicaţie: unitatea cosmică 
de care vorbesc hippocraticii este unitatea elementelor 
materiale ale lumii, unitatea materiei, înclinînd spre teoria 
�dor patru elemente, formulată de Empedodes1. 

Hippocraticii nu an adoptat atomismul, teorie materia
listă mai matură. Dar nu în originalitatea şi profunzimea 
concepţiei lor generale despre lume constă valoarea princi
pală a gîndirii lor, ci în caracterul realist al acestei concepţii. 
După cum vom vedea imediat, această valoare se va con
tura în mod şi mai accentuat atunci cînd va apare contras
tul dintre ei şi idealismul platonician în problema experien
ţei senzoriale. 

Că viziunea lor despre kosmos avea un caracter materia
list, iar nu unul idealist, rezultă nu numai din cele de mai 
sus. Pentru ei, Universul în care le apare încadrat omul 
nu este nici Universul homeric, dominat de capriciile zei
lor, nici Universul pythagoric, preconceput după fantezis
tele virtuţi ale cifrei 10, ci Universul real, obiect de contem
plare al astronomilor. Prietenia dintre Hippocrates şi 
astronomnl Meton oferă mărturie în această privinţă2• 

1 Vezi Dr. C h. Singe r, Histoire de la biologie, Payot, Paris, 1934, 
p. 27. 

2 Vezi G. B a i s s et te, Hippocrate, Gra.sset, Paris, 1931, p. 87. Dar 
observind aceasta, Ba.issette îi transformă şi pe Meton şi pe Htppocrates 
în adepţii unui anumit gen de p1atonism, afirmaţie nemotivată. 
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Aşadar hippocraticii îşi dau seama că, după o expresie 
a lui .\. Dobrovici referitoare la concepţia hippocratică, 
,,o:nul csh: o parte a naturii şi nu poate fi înţ.eles indepen
<knt de cr,"1. În concepţia hippocratică, omul este o parte 
a acelei naturi care constituie obiectul de observaţie al 
astronomiior, obiectul de contemplare al filosofilor, a 
11aturii pri \"ite în realitatea ei fizică. 

S. O anumită viziune dialectică asupra conexiunii dintre 
unitate şi multiplicitatc, continuitate şi discontinuitate 
ap<Jre în Corpus cînd este vorba atît de întregul kosmos, 
cit şi de domenii mai înguste, ca, de pildă, de acela al dasi
fidtrii bolilor : medicii-filosofi din Cos cer ca fiecare caz 
pa:ologic srt fie apreciat, în acelaşi timp, din punctul de 
vedere al .->pecificităţii sale individuale, dar şi din cel al 
apartenenţei sale la universal, la o anumită categorie pato
h>gică gl:ncrală. 

'unitatea, în obiect, dintre universal şi particular este 
vazută ca unitate a contrariilor. O considerăm deci aici 
::;nb aspedul ei general, ca idee integrată în concepţia gene
rală despri.: Univers a hippocraticilor. 

Nu putem spune că acest element dialectic este prea 
clar conturat în Corpus şi nici că ar avea originalitate. Ne 
1: greu să afirmăm că aparţine cutărui sau cutărui grup 
<le lucritri din culegerea hippocratică . Ne mulţumim să 
constatăm că acest element dialectic există. Aceasta ne 
iuteresca:di în primul rînd, chiar dacă nu găsim nimic nou 
aici în raport cu ceea ce fusese afirmat deja de către pre
decesori. Ni se pare întemeiată părerea acelor autori care 
vrtd aici o influenţă heraclitică. Să parcurgem cîteva frag
mente din scrierea Despre regim, în care influenţa lui 
Heraclit este general admisă. Vorbind despre elementele 
materiale ale lumii, autorul spune : "Aceste elemente nu 
rămîn niciodată pe loc, ci se schimbă necontenit într-un 
sens sau altul ... Absolut nimic nu se distruge şi nimic nu 
se naşte care să nu fi fost înainte. . . Totul creşte şi des
creşte, atingînd maximum şi minimum posibil ... A se 

1 Dr. A. D o  b r o  vi ci, Origines de la biologie-Hippocf'ate, Bucu
reşti, 1939, p. 14. 
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naşte şi a muri e acelaşi lucru ... A creşte şi a descreşte 
e acelaşi lucru. . . Unul pentru tot, totul pentru unu e 
acelaşi lucru şi nimic din ceea ce este în tot nu e acelaşi 
lucru"1• Şi în altă parte: "Totul e asemănător, fiind ne
asemănător; totul e convergent, fiind divergent, vorbitor 
şi nevorbitor, inteligent, neinteligent, modul fiecărui lucru 
fiind în acelaşi timp contradictoriu şi concordant"2• 

Schimbarea şi transformarea necontenită a lucrurilor,. 
unitatea dialectică între naştere şi dispariţie, între viaţă 
şi moarte, contradicţia din lucruri - sub aspectul creştere-
descreştere, asemănător-neasemănător, com·ergent-di
vergent - opoziţia şi în acelaşi timp unitatea contrariilor, 
unitatea dintre continuitate şi discontinuitate ca unitate· 
între general şi particular, ca şi dintre întreg şi părţile 
sale componente, iată ideile ce se desprind din textele 
citate, bineînţeles, toate, în acea formă brută, estompată, 
enunţiativă, globală, care denotă caracterul speculath· şi 
naiv al întregii dialectici antice dinaintea lui Platon. E 
uşor de văzut că în fragmentele citate din Corpus, ca şi 
în multe altele dealtfel, respiră spiritul filosofiei dialecticia
nului din Efes. 

Am mai adăuga o impresie: în Despre regim, autorii 
vorbesc despre faptul că, neexistînd naştere �i moarte� 
schimbarea lucrurilor are loc prin "amestec şi separare", 
că ceea ce "oamenii vulgului numesc naştere şi moarte .. . 
este în realitate amestec şi separare"3• 

Empedocles, de care sîntem obligaţi să ne reamintim 
mereu atunci cînd citim textele hippocratice, se exprima. 
în termeni aproape identici : "nu există naştere pentru 
un lucru muritor şi nici vreun sfîrşit al morţii fatale, ci 
există numai amestec şi separare a celor amestecate, iar 
oamenii le numesc pe acestea naştere"4• 

Ideea din Corpus hippocraticum este vădit împrumutată. 

1 Desfwe regim, § 4. 
a Ibidem. § 11. 
a Ibidem, § 4. 
• Empedoclea, f,.. B 15. 
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de la Empedocles, dacă nu de la Anaxagoras, unde este 
enunţată cam în aceiaşi termeni1• 

6. Ce-i îngăduia medicului hippocratic să indice, nu arare
<lri, medicaţia adecvată şi prognoza justă? Acelaşi lucru 
.;:are i-a permis lui Thales să "prevadă" data unei eclipse : 
cunoaşterea unor note de înr�gistrare a fenomenelor pe 
lungi intervale de timp ; pe tabelele astronomice se putea 
<:iti periodicitatea eclipsdor şi deci data cînd vor reveni; 
-;n acelaşi sens, la hippocratici, cunoaşterea unui mare 
numlr de cazuri patologice, a tratamentelor administrate 
.anterior, a efectelor obţinute, indica de la sine soluţiile 
cele� mai bune. 

Aceasta este latura practică a chestiunii. Dar ea implică 
o comring�re teoretică: convingerea că observaţia este justă, 
Z':ă P'2rc,•pţiile senzoriale au valabilitate obiectuală; convin
gerea că repetarea cazurilor nu are caracter haotic, ci ex
primă o însuşire generală a naturii în general, a naturii 
umane inclusiv, că există o ordine necesară care asigură 
repetarea fenomenelor; în speţă, că acelaşi efect (simpto
mul) presn�)�tne aceeaşi cauză (factorul morbigen), că ace
·�aşi cluză (:nedicamentnl) va produce acelaşi efect (tera
peutic) ; pe scurt, convingerea d. există o necesitate obiec
tuală în natură, că are caracter material (pentru că e de 
ordinul lucrurilor materiale p2 care le cunoaştem prin 
senzaţii). D� aceea e posibilă prognoza care permite medi
-:ului, în sensul pe care termenul de prognoză il are la hippo
·Cratid, "să arate antecedentele bolii, să cunoască starea 
actuală şi să prezică desfăşurarea viitoare"2• 

Toată această înlănţuire de idei e pătrunsă de convin
gerea in cognoscibilitatea lumii, a fenomenelor. Ea nu impli
că nici o fatalitate mistică şi nici un fel de virtute prim::>r
dială a raţiunii, nici un fel de apriorism. Ea nu este altceva 
decît consecinţa admiterii acestei ordine reale care permite 
celor iscusiţi - ca, de pildă, medicilor pricepuţi - să 

1 Despre influenţa lui Empedocles şi Anaxagoras in tratatul Despre 
'ugim, a se vedea Bour g e y, op. cit., p. 127. 

2 Despre epidemii, I, . § 5 ; in Prognostic regăsim aceeaşi idee. 
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îmbunătăţească medicina "încercînd să ajungă la necun -•s
cut, plecînd de la cunoscut"1. 

De-a lungul miilor de pagini ale Corpus-ului, medici[ h_i
ppocratici îşi notează observaţiile pe care le-au reţinut ei şi 
alţii înaintea lor, observaţii dobîndite prin vioiciunea ochi
lor care urmăresc chipul b�lnavului, prin agerimea urechi
lor puse adesea să asculte zgomotele care se aud in pi'-�P
tul celui suferind, prin fineţea mirosului şi gustului c:J.re 
compară comportarea organismului normal cu a celui aflat 
în stare patologică, prin sensibilitatea tactilă care prinde 
temperatura trupului şi permite medicului si'i :--;urprindă 
aparitia si curba febrei într-o vreme în care uu exisU 
nici {"n i�strument de măsurare al acestui indice atit de 
însemnat în patologie. 

Contestînd că prin abstracţii preconcepute, de felnl 
numerelor pythagorice, am putea să ajungem la cunoaş
tere, autorul hippocratic adaugă: "Adevărata măsură un 
trebuie să fie căutată în altă parte decît în senzaţiile tru
pului"2, senzaţii atît ale medicului, cît şi ale bolnavului, 
apreciate "în realitatea lor materială", iar nu în sensul 
relativismului subiectivist, după cum precizează Bourgey:1• 

Încrederea în valabilitatea datelor senzoriale capătă însft 
însemnătate filosofică deosebită dacă avem în vedere dt, 
în perioada apariţiei şcolii hippocratice, eleaţii continuau 
să manifeste neîncredere parmenidică în autenticitatea 
cunoaşterii senzoriale. Semnificaţia poziţiei hippocraticilor 
în problema factorului empiric este cu atît mai mare într-o 
epocă în care va acţiona puternica autoritate a lui Platon, 
adept o vreme al desconsiderării activităţii senzoriale în 
procesul cunoaşterii. 

În acelaşi timp, în acord cu Democrit, ca, dealtfel şi cu 
!leraclit, hippocraticii nu cad într-un empirism îngust .  
Indelung insistă Bourgey asupra însemnătăţii pe care 
şcoala din Cos a acordat-o funcţiilor raţiunii. Chiar dacă, 
după părerea noastră, constatările autorului francez mo-

1 DesPf'e vechea medieinil. § 2. 
2 Ibidem. 
3 L. B o u r g e y. op. cit .• p. 202. 
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dernizează aici, într-o oarecare măsură, pe redactorii Cor
pus-ului, totuşi ar fi nedrept dacă nu am acorda atenţia 
cuvenită, de pildă, acelui pasaj din Preceptc în care se spune 
că vindecarea nu poate fi obţinută decît prin "experienţa 
asociată ratiunii"1. 

Ba chiar,
' 
după cum rezultă din alt text, autorii au între

văzut, sub un anumit aspect, şi ceea ce numim rolul acti ,. 
al raţiunii . Vorbind, de pildă, de cazul unui copil al cărni 
os cranian a fost denudat în urma unei răniri, textul 
indică faptul că într-un asemenea caz inteligenţa trebnie 
să se străduiască să cunoască un lucru care simplului simţ 
al văzului nu-i apare ca manifest2• 

Atingem cu aceasta o problemă dintre cele mai impor-· 
1.ante, şi anume aceea a rolului experienţei în lJractica şi 
teoria hippocraticilor. 

C. G. Cumston spune despre Hippocrates: "Printre cei 
vechi, el este acela care a cunoscut cel mai bine metoda 
e-xperimentală, care a aplicat-o cel mai bine şi a dezvoltat-o 
cel mai mult, şi care, in acelaşi timp, a studiat intotdeauna 
natura cu ochii de filosof"3. Despre atenţia a(�ordatrl de 
hippocratici experienţei vorbesc şi alţi cerceUttori ai ope
rei hippocratice4• 

Zecile de tratate cuprinse în Corpus indică mii �i mii de 
fapte experimentale pe care s-au intemeiat activitatea �i 
cunoaşterea hippocratică. 

Este în afară de orice îndoială că momentul hippocratic 
a contribuit intr-o măsură la îmbogăţirea imaginii pe care 
cei vechi o aveau despre natură. Realitatea materialrt, 
ca mediu geografic şi biologic îndeosebi, materia însăşi, 
cea geo- şi biologică mai ales, se arată prin el a fi cu mult 
mai bogată in determinări decît apăruse celor vechi; oamenii 
de ştiinţă, filosofii îşi dau mai bine seama de multilaterali
tatea ei calitativă, învaţă să înţeleagă mai bine calităţile 
ei variate, să mediteze asupra lor şi să pregătească filosofiei 
concluzii şi sinteze noi. 

1 Ibidem, p. 195 - Preceple, 1, § 3-4. 
• Despre rănile de la cap, 18, L. III, 250, 17- 18. 
1 C:. G. C: u m s ton, M. D., Hisloire de la midecine, Paris, 1931, p. 113. 
4 De pildă, Do brovi ci, op. cit., p. 25; Bourgey, op. cit., p. 191 şi urm. 
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Spuneam că nu este vorba numai de observaţie, dar şi de 
experimentare. Aceasta este încă timidă şi săracă, dar există. 

Nu e un fapt cu totul nou. Pe cît se pare, Alkmaion înaintea 
hippocraticilor, a disecat unele organisme animale. Empedo
cles şi Anaxagoras făcuseră şi ei oarecare experimente. 

În tratatul hippocratic Despre inimă, se pomeneşte de 
următorul experiment : cu ajutorul a două coloane de apă, 
medicul investigator a încercat şi comparat puterea de 
rezistenţă a valvulelor sigmoide din aortă, pe de o parte, 
şi din artera pulmonară, pe de altă parte. Bourgey, care 
ne-a atras atenţia asupra acestui fapt, adaugă că, repetat 
în vremea noastră, experimentul a permis consemnarea 
nnor rezultate identice cu cele ce fuseseră notate de cerce
tătorul antic. Unele texte hippocratice sugerează faptul 
că membrii şcolii au practicat şi alte încercări experimen
tale. Cu toate că e vorba de fapte izolate care, în totalitatea 
lor, nu reprezintă prea mult, oricum acest lucru îndreptă
ţeşte şi mai vîrtos concluzia trasă mai sus, referitoare la 
!nsemnătatea filosofică a observaţiei în hippocratism. 

7. Din punctul de vedere al progresului cunoaşterii 
'�tiinţifice, observaţia, experienţa hippocratică nu au revo
luţionat ştiinţele biologico-medicale şi filosofia materialistă. 
Datorită căror cauze obiectuale, autorii Corpus-ului nu au 
putut depăşi faza speculativă în ştiinţă şi filosofie, şi nu 
.au izbutit să umple abstracţiile lor cu conţinutul d�ter
rninărilor ştiinţifice? 

În fapt, cunoştinţele lor ştiinţifice rămîn rudimentare. 
Lipsa de informaţie anatomică şi fiziologică, într-o epocă. 
in care disecţia pe om nu este practicată, lipsa de cunoş
tinţe chimice şi îndeosebi biochimice nu permit elaborărilor 
logice să meargă departe, fără a pierde în felul acesta 
orice contact cu lucrurile. La nivelul dat de dezvoltare 
a forţelor de producţie, nu putea exista nici un fel de 
instrumentaj care să permită dirijarea cu adevărat ştiin
ţifică chiar şi a celei mai rudimentare experimentări. 
Nivelul scăzut al forţelor de producţie nu stimula, pe de 
altă parte, progresul fizicii şi chimiei, a căror dezvoltare 
era la rîndul ei indispensabilă progresului cunoştinţelor 
biologice. Pe de altă parte, după cum se ştie, relaţiile 
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de producţie sclavagiste existente nu numai că nu stimu
Jau dezvoltarea forţelor de producţie, a uneltelor de pro
ducţie îndeosebi, dar, sub un anumit raport, împiedicau 
chiar dezvoltarea lor. Apoi, cercetarea ştiinţifică este mun
că, ea presupune colaborare între activitatea intelectului 
şi a braţelor. Dar rînduielile sclavagiste generează dispre
ţuirea muncii şi a muncitoruluL 

Nu este lipsit de semnificaţie faptul că în această vreme, 
vorbim în general, s-au dezvoltat cunoştinţele ştiinţifice 
in domenii care nu necesitau munci fizice susţinute, ca 
matematica şi contemplarea astrelor, în timp ce o ştiinţă. 
intim legată de munca fizică prelungită, ca de pildă 
chimia, practic vorbind nu există încă . 

Dealtfel, în sclavagism, situaţia este de asemenea natură, 
incit, în general, menţinerea relaţiilor de producţie existente 
nu necesită progresul cunoştinţelor ştiinţif ice, lipsind prin 
urmare ştiinţele naturii de stimulentul de care ar fi avut 
nevoie din direcţia relaţiilor de producţie. Nu poate îi. 
neglijat nici rolul negativ pe care 1-a jucat pînă in secolul 
al III-lea religia care, nepermiţînd disecţia pe om, a îm
piedicat astfel cunoaşterea anatomică şi fiziologică a org<�.
nismului uman. 

8. Consideraţiile expuse mai sus scot în evidenţă, totuşi. 
iaptul că dezvoltarea materialismului şi dialecticii în vechea 
Grecie a trecut şi prin şcoala hippocratică. 

Dar şcoala hippocratică a fost înainte de toate o Şcoală. 
medicală. Prestigiul ei milenar s-a întemeiat , desigur, pe 
superioritatea pe care a avut-o în antichitatea greacă 
asupra altor şcoli medicale, în ceea ce priveşte capaci
tatea curativă a prescripţiilor formulate de adepţii ei. 

Iată aşadar că primele succese de seamă, medicina greacă 
le-a obţinut acolo unde medicii s-au ridicat deasupra empiris
mului îngust şi au adoptat o concepţie teoretică generală, 
o concepţie filosofică, deşi deocamdată necoaptă. 

Ştiinţa modernă are toate motivele să creadă că acest 
lucru nu e o chestiune de hazard, ci este profund motivat. 
Ea vede în momentul hippocratic un moment insemnat 
în istoria creşterii eficacităţii medicinii. 
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"Omul este măsura tuturor lucrurilor; a celor ('e 
sînt, in ce fel anume sînt ; a celor ce llll sînt, in ce 
fel anume nu sînt". 

Protagoras din Abdera, 

1. Istoriografia modernă a filosofiei antice a preluat şi 
a cultivat multă vreme acel portret despre sofiştii greci 
ca:re se conturase în textele lui Platon şi Aristotel, ba chiar 
în mod mai "antisofist" decît ar fi îngăduit acele texte, 
dacă s-ar fi examinat cu mai mult discernămînt substra
turile şi mai ales sursele lor de inspiraţie. E destul să fie 
citit Ed. Zeller - spre a cita un nume de înaltă autori
tate - ca să apară figura tradiţională a sofistului. Ar fi 
un simplu profesionist al disputei, dispreţuitor al adevăru
lui ştiinţific, abil mînuitor al argumentelor destinate să 
intoxice mintea adversarului, pentru ca acesta, adus prin 
exagerare la capătul răbdării să părăsească arena. Figu
rile lui Euthydemos şi Dionysodoros dintr-un cunoscut 
dialog platonician par să fie tipice pentru a susţine această 
portretizare. Cititorul este pus să se amuze pe socoteala 
sofiştilor, spunîndu-se că aceştia pledau în felul următor : 

"Socrate nu e Callias; Socrate e om; deci Callias nu e om". 
"Callias e tatăl lui Androcles, dar Callias nu poate fi 

totodată şi tată şi non-tată; deci Callias e tată al tuturor" . 
.,Iată un negru ; el nu poate fi totodată şi non-negru; 

deci are dinţii negri". 
"0 cupă de medicamente are un bun efect asupra bol

navului; dîndu-i să bea o mie de cupe din acelaşi medi
cament, efectul va fi de o mie de ori mai bun": 

2. Cercetările eu caracter obiectiv mai vechi (Gomperz) 
şi indeosebi cele din ultimele decenii răstoarnă opiniile 
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denigratoare despre mişcarea sofiştilor . Printre lucrările de 
mai mare amploare care, mai aproape de noi, au contri
buit la "reabilitarea" sofiştilor, după expresia excelentei 
specialiste Clemence Ramnoux, menţionăm cu precădere 
două : Eugene Dupreel, Les sophistcs, Neuchâtel, Ed . du 
Griffon, 1948 şi Mario Untersteiner, I sofisti, 1948. 

Imaginilor caricaturale nu le-au lipsit modelul. Sofişti 
traficanţi de idei au existat în toate timpurile. Au putut 
fi foarte turbulenţi în secolul IV, cînd scria Platon. Dar 
HU trebuie să se permită acestor cpigoni să întunece pre
z.etJţa în istoria filosofiei a unor străluciţi gînditori "sofişti" 
din secolul V î.e.n., cum au fost Protagoras din Abdera, 
Prodicos din Ceos, Hippias din Elis, Gorgias d·in Leontium. 
Nu sînt lipsite de interes filosofic şi atîtea din tezele emise 
de sofişti de mai mică importanţă ca Alkidamas, Lycoph
ron, Antiphon sofistul, Anonimul lui Iamblichos, Kallicles, 
Thrasimachos şi alţi cîţiva. 

Termenul însuşi nu a avut în vechea Grecie, de la înce
put, o utilizare peiorativă, ci a însemnat iniţial înţelept. 
Cei şapte înţelepţi pe care vechea doxografie îi instala tradi
ţional la porţile de intrare ale filosofiei greceşti erau numiţi 
sofişti. În secolul V, termenii de "sofist" şi "filosof" spu
neau acelaşi lucru. E demn de consemnat faptul că în 
dialogul pseudoplatonician Eryxias, din secolul IV î.e.n., 
e denunţată ca nedreaptă defăimarea sofiştilor secolu
lui V. 

3. Ce a reunit oare sub o etichetă comună figurile evoca
te mai sus, prezente în istorie în epoca lui Pericle? În 
nid un caz similitudinea de opinii. Dintre aceşti filosofi, 
unii au fost materialişti, alţii idealişti, unii au îmbrăţişat 
cauza democraţiei, alţii pe aceea a aristocraţilor. Au fost 
1·aţionalişti sau sceptici, atei sau bigoţi. 

Ceea ce-i adună laolaltă sub aceeaşi denumire a fost 
îndeletnicirea lor, pînă la ei necunoscută în potis-ele gre
ceşti. Au fost dascăli profesionişti care, în schimbul unei 
remuneraţii, predau, îndeosebi tineretului, o variată gamă 
de cunoştinţe. Se poate afirma că au constituit prima 
instituţie de  învăţămînt superior în vechea Grecie, înainte 
ca funcţia lor să fie preluată de acele universităţi sui-
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gcueris care au fost Academia lui Platon, Lycenl lui Aris
totel şi, mai apoi, Grădina lui Epicur şi Porticul stoicilor. 
Au fost, toate acestea, începînd cu "seminariile" sofiştilor, 
înjghebări cu caracter privat iar nu public (statal). 

Fundaţia sofiştilor s-a născut sub imperiul unei cerinţC' 
noi, adusă în Atena la ordinea zilei de mutaţiile impuse 
prin succesul ideilor democratice de guvernare. Reamintim. 
cele spuse în legătură cu chemarea pe care noua democra
ţie o adresase omului simplu din demele Aticii, de a parti
cipa la guvernare şi la distribuirea justiţiei. 

Acest om, spre a face faţă noilor indeletniciri, trebuia, 
să fie instruit. Sofiştii au fost factori de răspîndire a cunoş
tinţelor filosofice şi literar-ştiinţifice. îi învăţau pe atenieni 
meşteşugul ex2rimării corecte şi limpezi, al pledoariei, al 
argumentării. Îi instruiau cum să participe cu succes la: 
dezbaterile în contradictoriu din adunări politice şi instanţ('
judecătoreşti. Au fost instructori politici şi propagandişti. 
culturali, primii activişti neoficiali ai culturii de masă in 
Europa. Prodicos se ocupa de limba greacă şi de litera
tură, dar şi de etică şi fizică, Gorgias de retorică, Protago
ras devenise cunoscut pentru arta sa de a iniţia în "potri-·· 
vita folosire a cuvintelor", Antiphon preda fizica şi mate
matica. Prin extensiunea şi varietatea cunoştinţelor sa!(_' 
de profesor, Hippias ne apare ca un fel de "uomo uni
versale" al epocii. 

A fost nedrept Nietzsche cînd a crezut că vede în so.fiş1 : 
nişte individualişti intraţi în conflict cu cei din contempG
raneitatea lor. Lt:�on Robin nu poate fi urmat cînd vede 
în sofişti mai ales nişte "disputatori de meserie". Vom 
vedea ce trebuie crezut despre opinia lui Palhories, care 
înregistrează doar latura critică, incontestabilă dealtfel, 
din opera sofiştilorl, nu însă şi latura constructivă. 

Subliniem din nou rolul lor social-istoric creator, răspuns
colectiv dat unui nou comandament social. 

Funcţia socială astfel ivită nu implica aliniere ideologică.
ba dimpotrivă, în adunări se făceau auzite opinii diverse. 

1 F. P a  1 hori e s, L'Mritage de la pensee antique, Paris, Alcan, 1932;:. 
p. 41. 
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Fireşte că cei care, pentru persoana lor ori a copiilor lor, 
doreau un bun instructaj în spirit nobiliar făceau apel la 
-dascăli (sofişti) prieteni de idei, proaristocratici. Numeroase 
solicitări veneau din partea familiilor din demos, astfel 
încît cei mai mulţi dintre sofiştii ce ne sînt cunoscuţi 
propovăduiau idei democratice. Dar în privinţa acestei de-a 
doua categorii nu trebuie neglijat faptul că de regulă sofiştii 
�predau onorariile substanţiale, aşa că îi întîlnim mai 
adesea prin casele bogate. Demos-ul, ca să spunem astfel, 
:folosea pe sofişti prin intermediul celor mai .,buni" fii ai 
'Săi. 

4. PROTAGORAS DIN ABDERA (481-41 1) a fost 
probabil cel mai bătrîn dintre sofişti. Este consemnată 
prezenţa lui periodică la Atena. Convingerile lui prodemo
cratice sînt, între altele, atestate de faptul că primeşte 
1n anul 444 din partea lui Pericle, hegemonul democraţiei 
ateniene, misiunea de a întocmi legile coloniei panhelenice 
Thoilrioi din Italia, legi neîndoielnic conforme vederilor 
strategului alcmeonid. Textele platonicien� care-I pomenesc 
lasă să se întrevadă faptul că maestrul Academiei, deşi 
nu simţea vreo afinitate, nici afectivă nici teoretică, faţă. 
de popularul intelectual din Abdera, îl aprecia în fond ca 
pe un gînditor original şi iscusit. Din lucrările protagorice, 
numeroase, între care pomenim cele cu titlurile : Despre zei, 
Despre virtuţi, nu ni s-au păstrat decît cîteva fraze. Spusele 
pe care i le atribuie Platon în dialogul ce poartă numele 
cărturarului abderitan pot fi primite doar cu beneficiu 
de inventar. Aşa, schiţa asupra istoriei societăţii omeneşti, 
pusă în seama sofistului în acelaşi dialog, pare să indice 
Q paternitate platoniciană. Ne mai dau informaţii asupra 
sa Aristotel, Sextus Empiricus, Diogenes Laertios, Aulus Gel
lins şi alţii. 

5. Teza .,homo-mensura" - exprimată în fragmentul 
reprodus în fruntea acestui capitol - care i-a asigurat 
autorului ei permanenţa în istoria spiritului, este suscepti
bilă de variate interpretări, toate, abstract vorbind, egal 
de legitime. Dar şansele cele mai multe de a se apropia 
de semnificaţia autentică o va avea tălmăcirea care va 
situa în modul cel mai consecvent textul protagoric în 
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totalitatea tezelor sale, în contextul indicat de funcţia 
socială îndeplinită de prodemocratismul lui Protagora:-: 
în special şi, pe un plan mai larg, de noul cadru ideatic 
impus de epoca în care se afirmă akme a sofistului din 
Abdera, epocă a reînnoirii "clasice" comandate de Atena. 

Semnificaţia ontologică a textului în cauză nu e ea cea 
mai interesantă. Adoptînd versiunea lui Dîels, admitem 
că pentru cugetătorul abderitan există o "lume a lucruri
lor", că sub acest aspect el manifestă un realism care, 
gîndit prin prisma sr-nsualismului său, a avut probahil 
caracter materialist. El continua ideea afirmînd ci!. nu 
putem şti cum anume este această lume în mod real, deod.
rece în această privinţă datele simţurilor diferă de la un 
om la altul. În pmblema cunoaşterii naturii. notele de 
agnosticism şi relativism nu pot fi neglijate. Dar relativis
mul senzaţiilor nu era pentru Protagoras mai mult decit 
un preambul la tema omului cunoscător ca atare. 

6. '.fema naturii nu ocupă centrul preocupărilor sai..:. 
Cugetul său e angajat aproape exclusiv în chestiunea de 
a înţelege funcţiile îndeplinite de activitatea teoretidi �j 
practică a oamenilor în viaţa socială. Este totodată tema 
sa gnoseologică preferată. Pentru prima dată in istorie, 
principala temă gnoseologică încetează de a fi un obiect 
"natural". Învăţătorul sofist e chemat, potrivit funcţiC'i 
sale în noua epocă, să se ocupe de destine omeneşti, in mod 
nemijlocit, iar nu mijlocit şi estompat cum fusese cazul cu 
premergătorii săi. El ştie deci că în acest domeniu obiec
tul, "lucrurile" - legile civile, normele etice, instrumentele 
gîndirii, mijloacele de comunicare interumane şi, chintesen
ţial, misiunea omului în polis, căreia toate celelalte "lucruri". 
i se subordonează (fiind la rîndul lor configurate de aceasta) 
- sînt "lucruri omeneşti". A şti aceasta înseamnă a recu
noaşte atare "obiecte, lucruri" ca fiind entităţi subiective, 
a-ţi da seama că ele fiinţează doar prin dimensiunile şi 
semnificaţiile pe care le dobîndesc din partea omului. Cu alte 
cuvinte că "măsura lor este omul" (homo-mensura). 

Sofistul se simte purtător al unei sarcini istorice deter-
minate. El ştie că recunoaşterea capacităţii omului de a 
conferi unui "lucru" (lege politică, regulă morală etc.); 
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·va}oarea de "eficient", de "bun" ne obligă să răspundem 
la chestiunea de a şti ce anume e bun şi Ce nu e. Eficienţa 
c la rîndul ei determinată de atingerea ori neatingerea 
a ceea ce a fost astfel statornicit drept "bun". Deci, dacă 
11ormele, calităţile dobîndesc funcţiile pe care le au prin 
om, e esenţial a cunoaşte criterhtl după care trebuie să se 
conducă omul spre a înfrlptui binele. Acest criteriu nu e de 
ordinul capriciului, al unei subiectivităţi dezordonate, indi
ferente fată de interesul comun. Binele e de ordinul vir
tuţii politice colective. În fiecare moment istoric cetatea 
<:onsideră ,.dreaptă şi frumoasă

" 
o anumită normă, aşa 

cum corespunde ea interesului ei în n'istimpul în care 
ac"-'Sta există ca atare. Oamenii instituie legea care e pen
tr-u ei bun�L Bun e deci omul ce respectă această normă 
legală şi care e prin aceasta bun cetăţean. 

Aceste teze - apreciate în cadrul conflictului dintre 
aristocraţie şi demos unde, pentru prima, legitimitatea pre
ved�rii normative e decisă de imuabile tradiţii, iar pentru 
ultimul de trebuintele sale nou constituite - învederează 
faptei că ceea ce �re în vedere prodemocratul Protagoras 
·cînd se referă la "cetate" este cetatea democratică, că 
.,cetăţenii a căror viziune face ca legea să fie bună" sînt 
pentru el legiuitorii exponenţi ai dcmos-ului, iar "legea 
aprcciabilrt ca bună" este pentru el legea democratică. 

Ceea ce, în altă parte, am numit criteriul 1tomos e pentru 
Protagoras doar un caz particular - acela ce atinge norma 
juridica-politică - al unui adevăr de mult mai profundă 
semnificaţie: valorile instituţiilor şi faptelor de conştiinţă 
(juridico-politice, etice sau de orice alt ordin) depind de 
om. Introducind aici şi punctul de vedere al 1:storicităţii, 
filosoful se orienta intuitiv, practic şi către nn corectiv 
obiectual al soluţiei sale, atenuînd poate subiectivismul 
său. Cum anume? Textele nu ne îngăduie să spunem mai 
mult. 

Oricum, observăm: în cugetarea lui Protagoras nu e 
vorba numai de felul de a gîndi al aceluia care a înţeles 
·6'L demos-ul, devenit forţă diriguitoare în stat, este învestit 
cu o reală capacitate de a face ca normele care pentru 
c1 <;]nt bune să fie susceptibile a fi chiar considerate ca 
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atare, în istorie. E vorba, potrivit celor de mai sus, de 
ceva mai profund : schimbarea evenimenţială ce a chemat 
la viaţă politico-juridică activă demos-ul a deschis filosofu-· 
lui calea unei descoperiri teoretice despre capacitatea omu-
lui de a conferi lucrurilor cu care are de-a face valoarea, 
dimensionarea lor. Era atît de nouă această idee, în ase-
menea măsură îi acorda filosoful o însemnătate universală, 
incît se puteau pomeni cazuri potrivit cărora, exemph 
gratia, realitatea nu numai a faptelor sociale şi spirituale 
ar depinde de "măsura umană" dar întrucîtva chiar ş; 
"realitatea" unor lucruri materiale. Aşa înţelegem o anec
dotă, povestită de Aulus Gellius : avînd de dus în spi-· 
nare "povara gn·a şi voluminoasă" a unei grămezi de 
lemne, Protagoras şi-a făcut-o "uşoară" prin "procedeut 
geometric" de legătură, folosit în modul de a le asigura. 
echilibrul. 

Cum am văzut, "măsura lucrurilor" social-umane e dati
de omul colectiv care se atestă a avea într-un chip oarecare. 
uricît de vag trasat, un contur istoriceşte determinat. 

Mai departe. Nu trebuie să credem, gîndeşte Protagoras, 
că funcţia umană constituentă de valori e innăscută, inf le-
xibilă ca un har divin. Experienţa de dascăl a sofistului 
1-a făcut increzător în capacitatea sa de a forma, de a 
transforma pe cei , ,r{li" - evident cei ce nu înţeleg co-· 
mandamentul civic înnoitor, sau nu sînt dispuşi, ori nu sînt 
pregătiţi să-i răspundă - în oameni "buni", la care 
aceste neajunsuri au fost învinse, ba chiar în cetăţeni din 
ce în ce mai buni. Bunul sofist, altfel spus bunul înţelept ,. 
e deci totuna cu bunul educator, căci prin el "lucrurile ' '  
(aici, oamenii) vor fi cu adevărat mai bune. 

Tema homo-mensura capătă astfel o nouă dimensiune , 
pe aceea a caracterului dinamic, evolutiv. 

Semnificaţia concretă a acestei maxime, în timpul dat 
şi în mediul ideologic reformator căruia îi era ataşat 
sofistul abderitan, se amplifică prin delimitările pe care 
le înscrie în raport cu alte puncte de vedere contemporane . 
El construieşte un nou concept despre om, ca om autar-· 
bie şi creator de valori ; o face cu intenţia de a proclama 
totodată substanţa pur antropologică, laică a substanţei: 
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:c;pirituale din care îşi soarbe seva forţa de autodominare 
şi de constructivitate a omului. Afirmarea acestei autono
mii, a acestei laicităţi se reliefează deplin doar dacă ţinem 

·seama de faptul că, în aceeaşi vreme, continua să aibe 
priză teza opusă a omului tributar voinţei divine. Ea trans
pare şi in viziunea socratică asupra omului, aşa cum e 
consemnată de Xenofon. Se afirmă solemn în versurile, 
,contemporane, ale lui Pîndar, venerat poet, versat în 
ale filosofiei, promotor neechivoc al ideologiei aristocratice . 
Mai tîrziu, Platon va avea în vedere tocmai destinaţia 
laic-autonomă a tezei "homo-mensura" cînd îi va replica : 
"Nu omul, ci zeul e măsura tuturor lucrurilor" (Legi, IV , 

7 1 6  C) . 
Cugetarea proaristocratică prefera principiul heterono

miei, dominată religios, a omului, heteronomie care nu 
era decît ipostaza antropologică a principiului universal 
al physis-ulni. Autonomismul laic al lui "homo-mensura" 
.�xprima perspectiva de tip nomos, în plan antropologie. 

Aşa înţelegem funcţia principală a altui cunoscut enunţ 
. al lui Protagoras, prin care el refuză să se pronunţe asu
pra existenţei zeilor, ca dealtfel şi asupra neexistenţei lor. 
Prin cuvintele sale se emite - poate pentru prima oară în 
istoria cugetării greceşti, în orice caz în linia primelor 
proclamaţii de acest fel - ideea posibilităţii ca zeii să 
.nu. existe, idee care march·..!ază un pas nou în istoria ateis
mulni grecesc. 

Principalul credem, deosebindu-ne în această privinţă 
::le Clemence Ramnoux1, nu este de a şti ce anume credea 
Protagoras despre existenţa zeilor. Privim fraza în context 
. :u enunţul .,homo-mensura". Sofistul vorb�şte de "obscu
ritatea" problemei fiinţării zeilor, spre a-i interzice accesul 
-in chestiunea de a şti care sînt anume resursele persoanei 
umane. Omul nu poate extrage snbstanţă energetică producă
�oare de efecte dintr-o sursă dubioasă. Dat fiind acest 
lucru, nu rămîne alt mediu de cultură pentru constituirea 
:.::apacităţii productive a iuiţiativei umane decit interiori-

1 ·C 1 e m e n c e  R a m  n o 11 X, Nouvelle rellabilitalirm des sophisles, in 
. , Revue de l\fetaph. et de J\!Iorale", Paris, nr. 1, 1968, p. 1 1 . 
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tatea, persoana umană, colectivă şi progresiva m sensul 
celor expuse mai sus. G. M. Sciarra relevase mai de mult 
posibila legătură, în gindirea lui Protagoras, intre te;.;;" 
"homo-mensura

" 
şi enunţul referitor la existenţa ze:llm·• ,  

deşi într-un sens oarecum diferit de cel propns de noi . 
7. Revenim la tezde antropologice ale filosoful ui-magis

trn, spre a vedea ce crede autorul lor despre modalitatea 
transpunerii lor în practică. El afirmă aici însemnătatea 
cuvîntului ca instrument al operii educativ-transformatoare 
a individului ; rolul discursului rostit de oratorul chemat 
să clarifice pe ascultătorul colectiv, să-I orienteze către 
măsurile utile cetăţii şi capabil să asigure astfel ca 

"
Binek" 

politic să jiinţezc ca atare, ca Bine util colectiv. 
Ţinînd seama de asemenea enunţuri şi de altek, rnter

steiner, în cartea menţionată, vede adăugîndu-se noi nuanţe 
în conţinutul enunţului de bază. După părerea întemeiată 
a interpretului italian, "homo-mensura" proclamă mai mult 
decît capacitatea valorizantă a omului. E vorba de suvera
nitatea lui asupra lucrurilor : de om depinde faptul ca lucnt
rile cu care are de-a face să se manifeste în plenitudinea 
lor. Limbajul e înţeles deci de către Protagoras, observă 
autorul modern, mai mult decît ca mijloc de comunicare, 
mai mult decît ca instrument de constituire a adevăru
lui ; e înţeles ca domeniu în care poate să încolţească, să se 
maturizeze şi să devină eficient raportul relevat mai sus. 
între om şi lucruri, în speţă între cei ce cuno�c "Binele 
Cetăţii

" 
şi creaţia politică practică în care acest bine se va 

incorpora. Arta politică este, conform convingerii lui 
Protagoras, în ultimă analiză, aptitudinea de . , a  sfătui " 

şi de "a convinge", de a dirija în aşa fel opinia public�i. 
încît să fie determinată să adopte soluţiile pe care experi
enţa le-a arătat utile ; experienţă, descifrată de conducătoml 
animat de convingeri democratice. "Astfel (imăsura )) este 
adeziunea raţionată a cetăţii la propunerea care i se pare 
cea mai avantajoasă

"
2. A fost firesc ca sofistul care ,;_,:; lr-

1 G. l\L S c i  a r  r a, Gl-i dri in Protagora, Palumbo, 1958, passim . 
2 V<l. în acest sens, A n  g u s t e  B a  y o n a s, L'arl poiitique d'aprh:

Protagoras, în . ,Rev. philos. oe Jn Prance . . . ", 1, 1967, p. 55. 
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da asemenea importanţă oratoriei să se fi ocupat cu luare
aminte de teoria discursului, de predarea artei d<: a cuvînta 
şi să fi studiat teme de gramatică. 

8. Mai rămîne o chestiune de ordin logico-nH:todologi c. 
Vreme de un secol şi jumătate, filosofii, începînd cu Thales, 
proclamaseră adevărurile lor sub formă de aforisme ce 
păreau a nu cunoaşte indoiala, a nu şti de nici o divergenţă 
de păreri. Or, chiar diversitatea de opinii de pî'nă atunci 
arăta contrariuL Vremea filosofiei sentenţioase trecuse şi 
se arăta cu atît mai desuetă pentru educatorul politi c 
al cărui discurs trebuia nu să fascineze, ci sf1 convingă , 
să obţină nu doar admiraţie personală, ci adoptarea de 
măsuri normative viabile. 

E vremea dialogului formativ, expresie a convingeri i 
potrivit căreia cugetarea este cîntărirea interindividuală 
a argumentelor opuse, iar opera de convingere întrepri nsă 
de înţeleptul-orator în adunări, un produs al dezbaterii în 
contradictoriu. Doar prin ea se pot forma opinii persis
tente, capabile să reziste inevitabilclor contraatacuri. I' ro
tagoras insistă : " În orice temă există posibilitatea să fie 
apărate poziţii pentru şi contra

"
; "oricărui argument i :-;. · 

poate opune un contraargument"1• Intcrpreţi sceptici, înce
pînd în antichitate cu Sextus Empiricus, urmat de mulţi 
şi în zilele noastre, dau enunţurilor de mai sus înţek::; 
relativist, atribuindu-i lui Protagoras opinia că "nu existtt 
cunoştinţă adevărat ă" şi transformîndu-1 astfel În sceptic 
şi negativist. Dar în acest caz se golesc de sens toa t l· 
enunţurile prin care filosoful nostru î�i exprimrt convi !l
gen�a în existenţa unui anumit Bine, a tumi I:rumos, a 
unui adevăr determinat, util Cetăţii �i care urmează să 
constituie obiectul discursului ; care dau corp scopului 
urmărit de educator şi raţiunea de a fi operii întreprins� 
de înţelept în Cetate. Adevărul nu e unul pentru toate 
Cetăţile, nici pentru toate momentele istoriei ei. Una e 
a afirma caracterul concret-istoric al adevărului �i cu totul 

1 S e n e  c a, Scrisori căll'c Luci/ins, 88, 43 ; C 1 e m e 11 t A 1 e x a n
Il r i 11 u 1, Sir<•mut., 1 \', 65. 

• 
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altceva, ba chiar de-a dreptul opus, a nimici conceptul 
de adevăr. Cel ce spune : "există argumente şi contraargu
mente" poate conchide : "deci nu există nimic adevărat", 
�au poate conchide : "deci trebuie să ţinem seama de 
unele şi de altele înainte de a ne forma convingerea". Dacă 
are preferinţe sceptice, va adopta prima consecinţă, dacă 
are preferinţe raţionaliste, pe a doua. Cele două opţiuni, 
sceptică sau dialectică, nu sînt aici consecinţe logice ak 
.cercetării, ci preferinţe ideologice care anticipează cerceta
rea. Statornicim asupra preferinţei lui Protagoras atît din 
ansamblul datelor pe care le avem despre opiniile sale, 
cît şi din ceea ce ştim referitor la ideologia sa preferatft 
printre disputele care-1 angajează în secolul său. El cre
dea în putinţa dobîndirii unei concluzii eficiente, luînd 
drept indicativ opinia majorităţii1• 

Convins fiind că toţi oamenii au simţul justiţiei, el avea 
bune temeiuri să vadă în dezbaterea publică instrumentul 
nnui gen de maieutică (socratică) de ordin colectiv, capa
bilă, prin şi dincolo de controverse, ezitări, disimulări sau 
reale slăbiciuni etice ori logice, să sublimeze justiţia "resim
ţită", în j ustiţie instituţionalizată. 

9. Referitor la linia de ansamblu a orientării lui Prota
�oras : în literatma de specialitate se insistă asupra relati
Vismului si subiectivismului său sceptic, idealist ; e cîteo
dată prez�ntat drept precursor al filosofiei pragmatiste 
contemporane. 

Incontestabil, toate aceste calificative au temeiurile Jor. 
Principalul este însă chestiunea de a şti în ce fel sînt 
dimensionate semnificaţiile protagorismului în momentul 
său istoric concret determinat. Sistemul său de gîndire 
ne oferă surpriza descoperirii funcţiei semnificante şi valori
zante a conştiinţei umane în activitatea practică, socială. 
Este un profit care marchează începuturile, în Europa, 
:1 cunoaşterii unor determinaţii de bază ale creativităţii 
nmane, ale praxis-ului, ale limbajului. Cum spuneam, nota 

1 Vd. S a  1 om o L u r i  a, Anfllnge griechischen Denkens, Berlin, Aka
r.le mie-Ver1ag. trad., P. He1ms, 1963, p. 1 4 1 .  

t 
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de� scepticism, consemnată mai sus, se referă la cunoaşte
rea naturii. Dar obiectul de care se interesează în principal 
:Protagoras este forţa productivă de instituţii şi valori a 
practicii omului colectiv. 'l'ema gnoseologică e pasajul de 
trecere, străbătut fugitiv, către noul şi marele obiect. 
Amplitudinea acestuia din urmă sporeşte notabil prin valo
rile complementare ce i le conferă problematica momentu
lui istoric clasic, ca şi prin ceea ce transmite patrimoniului 
de idei al acestuia din urmă. În măsura în care sofistu\  
din Abdera credea în valoarea experienţei sociale acumulate 
de veacuri şi în forţa de adevăr pe care o impune uuc·i 
norme conformitatea cu o cerinţă istorică obiectuală -
oricît de vag va fi fost înţeleasă aceasta - el nu e agnos
tic. Istoria ideilor gnoseologice din etapa clasică înregi::,
trează scepticismul agnostic limitat al lui Protagoras, dar 
apartenenţa lui Protagoras la această istorie e fugitivi:i . 
Locul său principal e în istoria antropologiei filosofict· , 
a axiologiei şi praxiologiei, în istoria semioticii. 

10. P RODICOS DIN CEOS (a doua j um. a sec. V) �
autorul unei lucrări A notimpurile şi al uneia ce purta, 
semnificativ, titlul Despre natura omului. Studiile lui Du
preei, consemnate în lucrarea pe care am pomenit-o, pun 
într-o lumină nouă, surprinzătoare cugetarea sofistului di n 
Ceos. El ne este arătat ca iniţiator, înaintea lui Socrate, 
al unor teze teoretice care pînă acum au fost indeobste 
admise ca definind sistemul de gîndire socratic : virtutea 
e ştiinţă ; ea poate fi dobîndită prin învăţătură ; ştiinţa 
binelui �i răului descind din cunoaşterea "naturii" omului ; 
nimeni nu face răul cu bună ştiinţă ; cunoaşterea de siHc 
a omului e obiectul prim al ştiinţei etc.l. În unele tem<: 
ar fi şi inspirator al opiniilor lui Platon. Orice am crede 
despre această teză a istoricului francez, nu putem să nu 
recunoaştem că avem de-a face cu o personalitate filosofică 
mult mai puternică decît se credea în trecut. E notabil 
faptul că Platon se comportă faţă de el altfel decît faţ;} 
de ceilalţi sofişti : îi rezervă doar cuvinte de apreciere şi 
respect. 

1 Vd. E. D u p r e c 1. op. cit., p. 118- 119. 
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1 1 .  În dialognl pseudo-platonician Eryxias (397 C -
398 A), îl întîlnim pe sofistul din Ceos spunînd, referi
tor la distincţia bun-rău : "Aşa e cu toate lucrurile : după 
cnm sînt oamenii care le folosesc, tot aşa sînt neîndoielnic 
pentm <:i 1nşişi lucrurile folosite".  1n adevăr, de oameni, 
nu de zei depinde ca ei să devină iscusiţi în meşteşuguri, 
-de ei depinde dobîndirea virtuţilor şi, dat fiind că semnifi
caţia actdor in care ei angajează lucrurile atîrnă de virtu
tea celor ce le angaj ează, iată că însăşi semnificaţia lucrului 
se . conturează în raport cu omul. 

ln ace:�te cugetări recunoaştem tema ltomo-mensura. Pot 
s�1 subziste îndoieli asupra faptului dacă Prodicos s-a pro
mmţat ori nu, explicit, în acest chip. �i se pare însă neîn
doielnic că spiritul cugetării lui Protagoras este prezent şi 
în sistemul filosofic al autorului cărţii Despre natura om u
lui. Acesta este spiritul sub al cămi imperiu dobîndesc 
couvergenţă teze care-i aparţin în mod netăgăduit şi care 
dau asHel cunoscutei maxime - devenită acum comună 
ambilor - noi semnificaţii, uu nou volum. 

Dacă, aşa cum se relatează în alt dialog pscudo-platoni
cian A xiochos (369 BC), Prodicos, adversar al mitului ne
muririi sufletului, explică bătrînului ce se teme de moarte 
cii de el depinde ca moartea să nu-l privească ("cel ce e 
iniţiat în cunoaşterea naturii umane are curajul să în
frunte moartea, căci ştie că e conformă naturii" şi că după 
moarte nu mai e nimic) , atunci în acest plan se contureazi'J. 
teza după care raportul viaţă-moarte şi, implicit, sensul 
vieţii sînt statornicite de om. El se arată a fi măsura 
lor. 

Prin intermediul legendei lui Hercule, e evocată suverani
tatea omului în a alege calea vieţii. Că este preferabilă 
-::al·:·a virtutii nu cea a viciului -- aceasta e morala fabulei -
ma! spuses�di şi alţii. Dar a răsunat ca o noutate în socie
tatea sclavagistă a timpului discursul prin care sofistul 
definea acţiunea şi îndeosebi actul muncii, "prin osteneal�l 
�i transpiraţie" drept decisive în dobîndirea virtuţii. Sîn
tem ceea ce vrem să fim prin sensul dat lucrnrilor de către 
activitatea noastră şi prin valorile ce astfel dobîndim ca 
tnmare a transvalorizării lor. Aşa cum prin muncă, 1ndeo-
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sebi cea agricolă, dobîndim forţă fizică şi morală, tot aşa, 
prin acţiune, dobîndim prieteni, renume, bogăţie. Aceasta 
e virtutea supremă, situată "mai presus decît zeii" (măsura 
dată de om, nu de zeu) , căci numai ea e cea care decide 
preţul real al darului divin1• 

în conexiune cu aceasta, enunţuri autireligioase ce vor 
fi răscolit minţile. Chestiunea de a şti ce sînt zeii, ce este 
religia - adorarea zeilor - nu a fost pentru Prodicos doar 
o temă tranzitorie spre cea a "omului-măsură", ci, credem, 
terenul pe care se afirma un nou conţinut al acesteia din 
urmă. Zeii, spune el, sînt născociri omeneşti : oamenii au 
atribuit divinitate "lucrurilor folositoare vieţii lor" (fr. 
AS) : Poseidon nu e decît apă zeificată, Demeter, pîinea2• 
De ce au făcut-o ? Dacă e vorba de aceasta din urmă, vom 
şti că au venerat prin Demeter pe descoperitoarea alimen
telor, socotind Cără îndoial�t că astfel cele necesare traiului 
le vor fi mai bine asigmate. Spre a obţine "roadele agricul
turii" au mers pînă la instituirea misteriitor şi ceremoniilor 
iniţiatices. 

Credeam că explicarea credinţelor religioase prin alie
nare, prin slăbiciuni legate de interese ale \·ieţii materiale 
e o descoperire a filosofiei ateiste tîrzii. Iată-ne însă obli
gaţi să ne gîndim la Prodicos ca la un pio11er al definirii 
zeilor drept o invenţie a oamenilor şi al explicării materia
liste privind apariţia religiei. Nu va fi spus prea multe şi 
uu va fi adus prea bune argumente ca să-şi susţină teza. 
Dar destul spre a ne îngădui să desprindem o nouă notă 
a conceptului de om, considerat ca măsură a lucrurilor 
din lumea celor divine, a semnificaţiilor figurilor ce o 
populează, a dramei pe care sînt chemate s-o joa(.'e în 
societate. 

12 .  În fi ne , tema comunicării prin limbă. Protagoras, 
in conexiune cu axioma sa fundamentală, descoperise 
funcţia formati ,.·tt a discursului . Drept corolar, mergînd 

1 X e n o  f o 11, A tnintiri despre .'iocrate, I, 1 .  32. 
2 S e x  t. E m p . . Adv. math., IX, 18. 
" 1' h e m i s  t i o >. Cuvîntare. 30, 422 D. 
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pe acelaşi drum ca şi sofistul abderitan, cel din Ceos se 
ocupă de filologie. Îşi va fi dat seama de faptul că eficienţa 
discursului depinde de precizia sensului cuviutelm·1 san 
de "modul corect de a denumi lucrurile"�. de studiul sino
nimelor (i se atribuie o scriere pe această temă), de consem 
narea nuanţelor ce separă între ele semnificaţiile3 ("distinc
ţia dintre sensurile cuYintclor", notează Aristotel intenţia 
lui Prodicos în Topica, II, 6, 20-26) , de meşteşugul 
creării unor noi termeni atunci cînd viaţa îi cere. 

Epoca lui Prodicos, totodată a lui Socrate, cerea omului 
să se consacre cunoaşterii de sine. Persoana cugetătoare 
urma să se determine nu doar ca fiinţă ce-şi defineşte con
ceptele, cum crede Socrate, dar ca una ce le dă modalitatea 
Iiugvistidt adecvată, potrivit revendicării pronunţate de 
Prodicos. Socrate şi Prodicos au separat cele două funcţii. 
Cercetătorul modern are însă satisfacţia să noteze că, prin 
concomitenţa recunoaşterii şi studiului lor, neajunsul se 
micşora, obţinîndu-se un gen de unificare istorică a funcţii
lor ce apăruseră dezmembrate . 

13 .  GORGIA S DIN LEONTINOI, sau Leontium (Sicilia) 
a trăit între anii 484 şi �96 (date aproximative ; cea a morţii 
e foarte puţin sigură) . Impotriva unei păreri opuse, A. K .  
Berger a adus argumente convi ngătoare privitoare la  pro
democratismul acestui om politic şi filosof sicilian4• Cunoaş
tem aproape în întregime următoarele lucrări ale sale : 
Elogiul Elemi , A pologia lui Palamede şi Despre non-exis
tenţă şi despre natură. Sîntem informaţi despre ultima din 
ele prin intermediul tratatului De M clisso, Xcnophanc 
et Gorgia, ajuns pînă la noi cu lacune, atribuită în vechime 
pe nedrept lui Aristotel şi fiind o lucrare oarecum tîrzie, 
întocmiti"t după un text aristotelic pierdut. Date amănun
ţite despre lucrarea ontologică a sofistului leontinian aflăm 
şi la Sextus Empiricus. 

1 P 1 a t o n, Euthwlcntos, 277 B. 
2 Idem, Cratylos, '384 D. 
3 Idem, Clzarmidrs, 163 D . 
• A. K. 6 e p r e  p. 06w,ecmeeHHO-no.wmu'ieCKue 1:<033peHUII rop2UH, ÎD 

.,8eCTHHK ,llpeBHeil IICTOp HH", 2, 1964, passlm. 

CCXXVI 



HOMO-MENSURA 

Potrivit izvoarelor, fundamentul cugetării lui Gorgias 
ar fi dat în trei teze : a. Nimic nu există (nici existentul , 
nici nonexistentul) ; b. Dacă ceva ar exista, nu ar putea 
fi cunoscut (căci e imposibilă coincidenţa dintre conştiinţă 
şi existent) ; c. Chiar dacă am avea cunoştinţă despre lume, 
nu am putea-o comunica altuia. 

E foarte frecventă părerea potrivit căreia am avea de-a 
face la Gorgias, dacă nu cu o glumă, atunci cu nihilism 
filosofic. Aşa crede spre pildă W. Capelle, care vede în 
tripticul de teze menţionat o renunţare radicală "la orice 
filosofie serioasft"1•  Critica cea mai recentă înclină în mare 
mrtsură să-şi însuşească părerea lui Calogero2, potrivit 
cărei a, în tratatul amintit, Gorgias nu a făcut altceva decît 
să <:ombată pe Pannenides, arătînd prin reducere la absurd 
că dacă reţinem modul de argumentare al lui Parme
nides în favoarea Existentnlni , se poate: tot atit de bine 
pleda, cu aceleaşi argumente, împotriva Existentului, aşa 
cu:n e conceput de eleat. Ceea ce a fost luat drept , . nimicire 
:1 filosofiei" era în realitate o denuntare a contradictiilor 
logice din gîndirea lui Pannenides, 'deci o "nimicir�" a 
eleatismului. Este şi părerea lui \V. Hrockcr, care arată 
că Sextus Empiricus, prin pasiunea lui de-a descoperi 
pret utindeni argumente în favoarea filosofiei scepticc, 
t rag-e: spre sine semnificaţia textului lui Gorgias, încurcînd 
lucntrile3• D npreel, la capătul unei laborioase analize, 
aj unge la concluzii asemănătoare, respingînd opi nia asupra 
, .nihilismului" şi trasînd contururile unei autentice şi inte
res < mte personalităţi filosofice. 

1 4. Cel mai verosimil este să credem că Gorgias s-� orien
tJ spre părerea conform căreia e bine ca, în filosofie, în locul 
speculaţiei mctafizice, să preferăm cercetarea concretului 
uman. Principalul obiect al meditaţie:i filosofice trebuie 
să fie deci acela al comunicării între o�meni, al acţiunii 

1 \V i 1 h e 1 m  ._: a  p c 1 1  e, Die Vorsoh•·.r:ilw·, l:·�ri in . Akac.lemi�-Ver
lag, 196 1 ,  p. 343 . 

2 Ap. E u g. D u !J r e  e !, op. cit .• p. 64. 
'' Vd. W a 1 t e  r ll r O c k  e r. Gorgias contril PMII!enides, in " Hermes ", 

Wiesbadeu, Batul 86, Heft 4, 1958, p.  433. 
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educative. Aceasta din urmă, prin cuvînt, care e "cea mai 
înaltă forţă social-culturală"1, poate, evocînd trecutul, 
explicînd prezentul şi scrutînd viitorul, să traseze chi pul 
unor valori universale a căror asimilare c decisivă pent ru 
formarea oamenilor ( Elo[!,iul Elenei) . Înţelege retorica 
drept o disciplină �tiinţifică şi politico-filosot'ică bine deter
minată . Misiunea ei este n:hicularea ade\·ărului. Instru
mentul ei este arta convingerii, puterea de a obţine adeziu
nea liber consimţită, opusă argumentului autorităţii. 

Aceasta presupune două condiţii : capacitatea educato
rulni - totodată şi cărturar - de a transforma patri mo
niul său de cunoştinţe într-un patrimoniu colectiv, accesi
bi l ; (:'Xistenţa nnei valori care, dincolo de si ngularul fie
cărui indiYid, are caracterul de a fi uman în genere, sau 
. ,  universal uman" cum subliniază P. Aubenque, referindu
se Ia Gorgias2• Sofistul, arată autorul francez, şi-a dat sea
ma de faptul că, în timp ce fiecare ştiinţă e specială, bunul 
educator va proceda astfel încît, în procesul de comunicare 
a ştiinţei către alţii, să transforme ştiinţa particulară în
tr-una ce tinde către universalul uman şi-1 fructifică. 

Prin retorica bine- concepută şi bine folosită, s-ar institui 
ded transmutarea valorilor constante des}Jrinse din cuge
tarea asupra trecutului, prezentului şi viitorului, în fer
mcnţi de cultură pentru îmbogăţirea celeilalte ipostaze 
a nniversal ului care e "umanul" din fiecan, individ. 

A fost poate, înaintea lui Platon, prima pledoarie pentru 
o filosofie fonnativă şi militantă, ca şi cînd sofistul secolu
lui al V-lea, în pofida aserţiunilor lui Sextus şi în contrast 
cu cpohc a scepticilor, ar fi vrut să prevină nefastele stări 
din veacurile şi mileniile de mai tîrziu, dud filosoful va 
începe să vorbească doar pentru sine. 

15. HIPPIA S DIN ELJS (a doua j umătate a sec. V) . 
A fost autorul unui mare număr de lucrări azi pierdute. 
Vedem în el un filosof de seamă (împotriva imaginii pe care 
vrea s-o acrediteze Platon) şi un mare matematician. 

1 A. K. 5 c p r e  p, op. cit . ,  p. 46. 
t P i e r  r e  A u b t> n q n e , Le pvobieme de l'etre che; Aristote, Paris, 

P. l.:.F., 1962, p. 262. 
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Preocupat de probleme de logică şi retorică, a formulat 
teza unităţii dintre dialecticâ (luat ă ca meditaţie teoretică) ,  
dialog (ca procedeu d e  precizare a conţinutului noţiunilor) 
şi retorică (mij loc de transmitere a cunoştinţelor, poate de 
nuiversalizare a lor, în  sensul vederilor lui Gorgias) . Platon 
i i  atribuie meritul de a fi formulat, primul , semnificaţia 
dia!ecticii ca metodft de a proc�:da prin întrebări şi răspnn
sun .  

Din punctul de n�den:: al chestitmii de a cunoaşte aportul 
sofiştilor în domUliul antropo1ogiei filosofice, cea mai intere
santă teză susţi nută de gînditorul din Elis vizează rolul 
pe care-1 au în formarea omului , pe de o parte caracterul 
enciclopedic nl ctmCJ)tin ţelor, pc de altă parte practicile 
tehnice, dorite a fi de ascmc tH::·a pc dt cu putinţă mai plurila
terale. 

Prima idee ati ngea tema form;�trii culturale a om ului î n  
secolul lui Pericle. A doua ca re, neîndoielnic, îşi depăşea 
veacul, viza, credem, mai puţin tema elogiului muncii 
fizice, prea stingheră toht)i în era sclavagistă, şi mai mult 
- în acord cn spiritul predominant in rîndurile sofiştilor 
înaintaţi · -- t vma autarhi(•i J >t•rsoanci umane, eliberată de 
servitutea prin carc depinde de iscusinţa tehnică a altora. 
În dicţionarttl Su (i ) da (s) citim : "Hippias . . .  a afirmat 
că scopul om d ui l� a ut ar hia". 

16. A. LKIDA J1A S şi A NTIPHON, sofişti ai aceluiaşi 
secol, par să fi privit şi ei către viitor cînd - spre a ne 
referi la planul uman care ne-a preocupat cu precădere 
pînă acum -- vorbesc, primul de egalitatea naturală dintre 
liberi şi sclavi , al doil ea despre egalitatea dintre greci şi 
barbari. În acest ultim ennnţ era depăşită atît ideea scla
vagistă, ştiind că sela vii se rccrutau dintre "barbari" , 
cît şi aceea a exclnsivismului grecesc, ce părea să fie o 
dil!lensiune universală a mentalităţii elene. 

In altă ordine de idei, un enunţ al lui Antiphon : "Timpul 
e gînd şi măsură, iar nu ceva consistent (tnr6a-:�ac�) ". 
Nn ne reţin� aici tema definiţiei timpului , ci termenul de 
hypostasis. 1 nsemnînd "ceea ce se depune" , sedimentul 
rezidual, el indică neîndoiel ni c atributul de corporal. Sperăm 
sit nu ne înşel ăm considerînd dt este primul enunţ teoretic 
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man·�frst (iar nu doar în formă practică) a posibilităţi i  ca 
realul să jt:c, ftiră a avea caracter corporal, aşadar prima! 
enunţ explicit al desfaceri i  nnivocit ă ţ i i  (preclasice) dintre 
corpora l şi incorpora! . 

1 7. L"'i:'KOPHRON proclamă principiul cgaliUtţii dintre 
oatm·n i . fie că aparţin dcmos-ului ori nobi limii 7i enu nţă 
în fl'!nl săn teza "contract ului social" .  

18. D upă cum spuneam şi aş:t cn;n a rdr�şit diu c xa nh : 
nu! tezelor parcurse mai sus, fi losofii sofişti, împreună ca 
Socrate şi Democrit, contemporanii lor, in';tituie în istoria 
filosofki o primă antropologie filosnfinl , o primă axiologic, 
o pri mă apropiere de înţelegerea fun-cţiilor fo rmativ-creative 
ale hmbajului. 

Î n  cîmpul, oricît de vag gîndit, al acestor discipl in� este 
descoperitit subiectivitatea umană ca obiect al cunoaşterii 
şi, clrept corolar , funcţiile ei active şi producti \'e din pl anul  
relaţi i lor social-politice. 

Ft ricita formulă homo-mensura poate fi l uată, dincolo 
de semnificaţia ei strict protagori că, drept emblem{t a nnni 
ansamblu vast de valori, susceptibile s{i. dea dimensiunile 
apnrt ulni filosofie şi cultmal al sofiştilor în gl obalitatea lui.  
Est1, formula ideii-forţă ce domină prez-:-:nţa lor teoreti că . 

Ceea c� ne-a rămas din operele scrise: de sofişti e puţin . 
Timpu! ,  decimîndu-l e, ni le-a tran smis frustrate de argu
mente:1e ce le vor fi sprijinit cîndva. Dar b{muim însemna
t u! lor volum ideatic si energetic în pecetea pe care au 
lăsat-o asupra a nem1 1�ărate subst a nţl' care ne sînt mai 
bine cunoscute : evenimente, doctrine , reacţi i ,  faph: de 
cultură , moşteniri . 

Cum \'om vedea, Socrate ,.a chem a fi l0sofia s;t se î u
drcphc :'pre " sine"-le uman, ca sediu al u nor valori logice 
şi etice. 

Sofiştii c ugetă despre conţinutul şi forţele acestui "sine" .  
îl  întrc-,·ăd c a  entitate intersubiectivă care, prin comunicare
limbaj , se afirmă drept motor al valorilor : acestea sînt 
privite nu ca "date" , ci ca /Jrodusc, aşach r  în procesul lor 
de con stit uire, devenire şi proliferare calitati,-.:� , proco.::s 
înţeles col ectiv-uman şi concret-istoric.  
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Socrate se ocupă de forma conceptuală a cugetării . 
Sofiştii cercetează potenţele şi valenţele conţinutului ei . 
Formula , .cunoaşte-te pe tine însuţi" viza pe om ca fiinţă 
logică şi morală. Formula ,.om-măsură" se însoţeşte cu 
cealaltă într-un tot vizînd dimensiunea prin care .:unoaş
terc:a de sine depăş<>şte ,.sine" -le. Se descoperă suscepti
bilă să comande omului ca, prin cuvînt, acest sine să ocupe 
poziţii care să-i îngăduie autoamplificarea, valorîzînd şi 
transsubstanţiind relaţii naturale şi sociale. 

Protagoras sau Gorgias intuiesc faptul că rostul filosofu
lui este de a-1 face p(_· om să-şi cunoască puterea şi mijloa
cele creatoare. Omul îşi amplifică bogăţia material ă şi 
spirituală, valorizînd ţ;i umanizînd obiectele experienţei . 
. , Sine"-le va include astfel entităţi exterioare. Cînd spu
m·m : un lucru fiicul s.:i fie hu n, chiar şi este bun pentru 
:wi , spunem : prin l ucrul Eicut să fie bun, patrimoniul 
,binelui" nostru i nterior a crescut, asa cum ne îmbogătim 

:>.tund cînd fnt mns<:ţea l ucrului făcut frumos prin nof se 
instalează in noi. 

Capacitatea omului se arată dt:ci a fi mai bogată decît 
crede Socrate . .)Ju atît pri n cee:a ce arc, cît mai aks prin 
� eca ce poate faci' : Jăptuire d<> instituţii, de civilizaţii , 
i ntr-un cuvînt de istoriv. Căutînd un personaj literar spre 
a-şi expune piiren.:a asupra sensului istoriei omenirii , 
Platon va fi socotit a face un act de probitate punîndu-! ,  
ai ci , s ă  cttvîntcze pe Protagoras. 

Textul sofistic anonim Dialexeis face, ca şi Protagoras, 
drentate înfrunt ării dintre argument si contraargument. 
În �ituaţii variabile, in raport cu măsu�a oamenilor ce au 
crt�at una sau alta dintre situaţii, acelaşi act poate fi bun 
ori . dimpotri\'8 , rău.  Cînd gîndim, sîntem obligaţi să cuge
tăm l a  cît mai mnit(_· modalit�lţi posibile, fie că se sprijină 
ori se exclud reciproc, total sau parţial. De aici datoria 
vrofesorulni - ce arc misiunea să-1 înveţe pe pupilul său 
:><�! gîndească - v a  consta în a-1 face să reflecteze asupra 
susţinerilor posibill-, pro şi contra, să răspundă la contra
,;rgument, să-5i arn1eze opinia, ştiind că argumentele sale 
': or fi fără cruţare cîntărite de adversar sau, mai bine, 
J u i nd u-se chiar pe �dne drept adversar. E şcoala spiritului 
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critic. Deci, nu doar o con�tiinţă c.:: "se cunoaşte " .  după 
spusa lui Socrate, dar una care mai degrabă se judecă, 
îşi apreciază valenţele şi aspiră să se învingă, să se depă
şească. " Sine"-le l ui Socrate c finit. "Mai-binele" interior 
al lui Protagoras tinde să se degaj eze de finit. Retorica c 
uneori hulită, cîteodată nu fără dreptate. Î u această vreme, 
cind nu există tipar, deci nici ziare nici reviste, cind cuvîntul 
manuscris circulă încet şi pretenţios, colocviile orale ale 
sofiştilor, alături de convorbirile de tip socratic, constituie 
singura modalitate de a impune operativ ideile în cîmpul 
confruntărilor şi eficacităţilor publice, deschise. Sînt terenul 
cel mai la-ndemînă al întîlni rii dintre atitudini-discursuri, 
al interdelirnitării de opinii şi interdetcnuinării de sensuri. 

Toate acestea deocamdată puţin dezvoltate, in formă 
mai mult practică decit teoretică, prea timpurii spre a 
prinde rădăcini durabile. 

Momentul sofisticii, ca majoritat�a momentelor filoso
fiei greceşti - cu excepţia platonismului, aristotelismului 
şi stoicismului - este rcgăsit în secolele )Oi mileniile urmă
toare sub forma continuităţii nu de şcoală , ci de teze şi 
atitudini . 

Influenţele exercitate îu  istoria ulterioarCL de unul sau 
altul dintre sofişti nu sînt expres consemnate. Ele pot fi 
presupuse însă. Sub raport tematic, meditaţiile despre care 
s-a vorbit mai sus au putut genera, iu;;pira ori favoriza 
variate ideaţii, angaj înd întreaga problematică a omului . 

Sub raportul li niilor de conduită fi losofică, ar putl'a ii 
luată în considerare o înrăurire a sofisticii asupra modali
tăţii subiective a idea lismului de mai tîrziu,  .:a şi as upra 
relativismului şi agnosticismului. Conceptul " homo-meu
sura " se preta la variate adopţiuni, sub i mperiul diverselor 
ideologii . Fără grave devieri, teza omului semnificant 
putea să vireze către idealismul ce atrib uie realitate, ori 
capacitate constitutivă de realitate, primordial conştiinţei 
umane. Interesul redus, dacă nu indifcreatismul unor cuge
tători ca Protagoras ori Gorgias pentru cunoaşterea nat urii 
materiale putea fi împins cu uşurinţă spre atit udini agnos
tice faţă de "lucrurile în sine" . Relativismului sceptic din 
oricare veac - cum mărt urisesc scrierile l ui Sextu'i -
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an:a să i se: pară familiară pledoaria "argumentelor duble" ; 
aceasta se acomoda fără prea mult traumatism ideologiei 
negativismului în problema adevărului, ba chiar iraţio
nalismulni integral . 

Intră a şadar în j oc nu doar teordicnl , prin nuanţările 
lui nepărti nitoare, dar şi ideol ogicul , prin aderenţele sale 
sociak simr:atet icc. 

Aceeaşi formulă t<:oretică s-a putut valoriza, în cadrul 
istoric clasic al cristalizării umanismului, prin ceea ce afir
ma referi tor la om , iar altădat ă, snb solicitări sociale deca
dente, turnatf1 parcă în alt receptacol, să apară reinstitui
t �L p1·in caa c1· implicit nega ori ut'glija. 

Trăind m ai tirzi u ,  l'rotagoras ar fi putut preciza că isto
rici tatea socială este m ăsur�l. a tuturor lucrurilor. 



XVI 

CONŞTIINfA CONŞTJIN'f'EI 

. .  �"<:rate este mude\u! �i in,·;i ţ ;itorul Ju:nii" 

1 .  Socrate, mare filosof care n-a ,.;cris uimic, con:>tittti� . 
după douăzecişipatru de secole o prezenţă spirituală pe ca r..: 
nu mulţi diutre autorii de vaste tratate au dobîndit -o.  
Aceasta se explică nu doar prin fascinaţia exercitată d-: 
cuvinte le pc care Je-a ro:>tit, nici numai prin rolul jucat de 
personalitatea sa în dialogurile lui Platon, ci, paradoxal. 
mai vîrtos prin "impersonalitatca" învăţrtt urii sale. Ca şi 
in caz u l lui Protagoras ori, să spunem, al l ui D�mocrit ,  
aceasta poartă pecetea unor mutaţii p:::riodale ale filosofiei 
care pot fi tot atît de puţin sustras<� prin uitare din procesul 
obiectual al istoriei ei, pe cît ar pute-a fi omisă însăşi istoria 
filosofiei din ansamblul istoriei omeneşti. 

Acest filosof al dialogului oral s-a născttt în anul 469, 
ca fiu al unui cioplitor în piatr(L şi al un:.:i moaşe:. 

Îl cunoaştem prin notaţii ale multora, dar mai ales prin 
scrierile l ui Xenofon şi Platou, care i-au fost elevi, prin ale 
lui Aristotel şi Diogenes Laertios. Spusde tnturor acestora 
lasă loc la insatisfacţii . Xenofon a fost rm�a puţin filo:>of 
ca să-1 înţeleagă, Platon prea mult ca să nu-l acopere, 
Aristotel prea expeditiv, Diogenes prea birocrat şi, oricum, 
prea distanţat în timp. Sînt mai de nădej de lucrările socra
tice ale primului1, căci neavînd vcleităţi filosofice proprii 
a putut să fie mai obiectiv. 

1 X e II o f "  1 1 .  A mintiri tlrspre S.n;r:�.t,•. in patru c:lrţi �i :1 p. •/.•::ia lui  
Socrate. 
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l'au! Shorey îl j udecă după faptul că nu a lăsat operă 
!';crisă �i afirmă că nn a dat nici un "corp de doctrină" sau 
:,;istem1• Dacă îl apreciem prin intermediul întregii litera
turi a timpului, prin amprentele indelebile lăsate în operele 
urmaşilor, prin actele politice care au dat Atenei .vreme 
de cîteva decenii teoria lui în formă practică, într-un cuvînt 
prin globalitatea istoriei social-spirituale a epocii , atunci 
se impune o coiJduzie opusă aceleia a lui Shorey. 
- Numai conturul puternic al existenţei sale "doctrinale" 
-;.i politice poate să explice sfîrşitul său : a fost, în amtl 399 
i . e . n .  condamnat pentru convingerile profesate şi execu
tat prin autootrăvire. S-ar fi putut salva abandonînd fie 
cdatea, fie ideile sale. Xenofon spune că a prderat să 
::nuară atunci, în plină demnitate a facultăţilor sale mintale 
du:ît mai tîrziu, în decrepitudine . 
.. , H aici orgoliul i storiei. E nevoit ă să suporte atîţi pose
�uri de puh :re versatili şi mediocri î ncît consacră cu avi
ditah: portretul put ernicilor curajoşi, consecvenţi şi stră
l u citori .  

2. Circulft părerea, susţinută şi de Bastide2, după care 
Socra te s-ar Ii dezi nteresat cu totul de latura ontologică 
� filosofiei . Părerea nu poate fi acceptată sub aceast ă formă . 
1n treacăt fie spti;;, ştim d't filosoful atenian a studiat fizica 
�i s-a ocupat de ca. Diogencs Laertios ne-o spune în mod 
expres:�. Socrate studiase şi geometria•. Acest fapt însă nu 
înseamnă prea tnult.  Dar în Amintirt'le lui Xenofon sint 
i ndicaţii mai concludente în acest sens. Ne vom opri puţin 
l a  una din ele, ca mărturie nu numai a preocupărilor de 
ordin ontologic ale lui Socrate, dar totodată şi a orientării 
teoretice date acestor preocupări . Socrate se strr1duieşte 
:-:{t demonstreze că "zeii procură oamenilor tot ce le tn:buîe", 
ci sînt cei ce scot pentru oameni hrana din pămînt, d dau 

1 P a u  1 S h o r e  y, What Plata said, Chicago-London, Univ. of Chi
('a)!O Press, 1965, p. 13. 

• G e o r g e  s B a s  t i  d c, Lt moment historique de Socrato, Paris, 
1 939, Alcan, p. 1 09 sq. 

• D i o g e n e  s J4 :1 e r t i  o s, II, 45. 
·• X e n o  f o n, Amintiri, IV, 7. 
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oamenilor apă, ei le-au dat focul şi aeruP. Din tex t ul xeno
fontic rt:zultă în mod transparent că zdi c:.tr�: au c reat pe 
om au pus la dispoziţia omului, în conformitate cu intere
sul şi nevoile sale, întreaga uaturd., tot Universul , cu astrele 
sale, cu cele patru elemente. Este izbitoare tocmai referi
rea lui Socrate la cele patru elemente. Acestea, de la Thales 
la Empedocles, fuseseră arătate -- unele diu ele, sau toate -
de către filosofii materiall şti ca temelie neprodusă de 
nimeni a lumii materiale. Mai mult, teza materialistă a 
celor patru elemente era propagată. tocmai în timpul lui 
Socrate de către contemporanul său, cu vn.:o 20 de ani 
mai vîrstnic, Empedocles. Or cele patru elemente apar la 
Socrate drept subordonate iniţiativei, ba chiar forţei 
făuritoare a divinităţii . Vedem în aceasta polemica idealis
mului cu fizicalismul, tendinţa lui Socrate de a-i opune 
un punct de vedere idealist in  problemzt Uni \·ersului. 

Este adevărat că Socrate nu ne-a dat o teorie generală a 
existenţei. Este d.: asemenea adevărat că el considera 
cercetarea naturii în acelaşi timp zadarnicA, lipsită de folos 
practic şi nelegiuită. Aristotel spunea că Sc>e rate s-a ocupat 
doar de probleme morale şi nu de natm:L2 • Dar una este 
a refuza orice apreciere asupra existenţl'Î înconj urătoare, 
a face abstracţie de ea, după cum crede Bac;tide c;1 ar fi 
făcut Socrate ; alta este ca, după ce a fost considerată 
această realitate, d upă ce a iost elaborat uu <tnuntit pWlct 
de vedere asupra esenţei ei, să se decl ar.: că, dată fiind 
această esenţrt, omul trebui e :;;il renunţe d� a se ocupa mai 
departe de ea. Rez ttltatul final e acela)i, se va spune. 
Numai că în primul caz Socrate apare ca un gînditor care 
n-ar fi participat la dezbaterea cu privire la natură, ceea 
ce este infirmat de texte ; în al doilea caz, cel autentic, 
Socrate apare ca filosof care, în această dezbatere, sprijină 
un anumit punct de vedere, în speţă cel idealist şi - în 
ce priveşte cunoaşterea lumii înconj urătoare - agnostic. 
Punctul de vedere al lui Bastide pleacă de la convingerea 
că Socrate nici nu a fost filosof. În tratarea autorului fran-

1 Ibidem, IV, 3. 
' A r i  s t o t  c 1, Meta.fiziw. I, 6. 9S7 b. 
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cez, el devine un fel de anahoret al spiritului, oficiant al 
unei "trăiri

" 
mistice elaborate de sine pentru sine, ceva 

in genul în care aveau să apară adesea, mai tîrziu, în litera
tura europeană, ioghiştii hinduşi. 

Or, remarcăm şi alte momente, în afară de cel semnalat 
mai sus, în care se manifestă opoziţia între filosofia lui 
Socrate şi materialismul contemporan lui. Socrate explică 
constituirea trupului omenesc, inclusiv a organelor de simţ, 
în chip finalist : ele ar fi fost create de zei în vederea func
ţiei optime pe care aveau s-o îndeplinească în interesul 
omuluil. Dealtfel întreaga concepţie filosofică a lui Socrate 
este pătrunsă de finalism, de antropocentrism. Să comparăm 
această teorie - străbuna teoriilor biologice ale preadaptis
mului din zilele noastre -- cu aceea a lui Empedocles, 
contemporanul lui Socrate, după care sistemul de organe 
ce constituie trupul omului este explicat exclusiv în chip 
determinist, prin acţiunea unui anumit gen de "selecţie 
naturală

" 
- ultraprimitivă şi ultranaivă, dar totuşi accep

tată - şi vom avea din nou înaintea noastră menţionata 
opoziţie de orientări filosofice. De asemenea atacul între
prins de Socrate împotriva convingerii materialiste a lui 
.Anaxagoras, potrivit căreia soarele e o piatră incaudescentă ; 
Socrate îi opune teza originii şi naturii divine a soarelui2, 
căruia îi consacra poate un anumit cnlt3 • 

Esenţa kosmos-ului este, în concepţia lui Socrate, spiri
tul divin, iar suprema realitate conştiinţa omului, în ultimă 
analiză ea însăşi de natură divină. Omul este spirit, lumea 
-exterioară este o realitate inferioară în raport cn cea spiri
tuală, umană, ca un fel de umbră ce o însoţeşte în mod 
inexorabil. "Socrate - observă Boutroux - nu se araHi 
preocupat de a confrunta doctrinele filosofice cu natura 
lucrurilor, aşa cum poate aceasta să existe în mod inde
pendent de spiritul uman. După el, condiţia necesară şi 
suficientă a certitudinii rezidă în dublul acord al omului 

1 X e n o  f o n. A mintiri, I, 4. 
� Ibidem, IV, 3 ;  IV, 7. 
3 P 1 a t o n, Symposirm, 220 ; unii autori se îndoiesc de adevărul aces

tei infonnaţii platoniciene. 
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cu sine însuşi şi cu alţi oameni, cu alte cuvinte în acordul 
spiritului omenesc cu el însuşi"1• 

3. Aceasta este manifestarea principală a ceea ce numim 
subiectivism ontologic la Socrate. Dacă în concepţia lui 
Socrate spiritul uman este suprema realitate, ca realitate 
imediată, apoi cauza ultimă a acesteia este divinitatea. 
Nu vom intra aici în cercetarea mai îndeaproape a felului 
in care o înţelegea el. Există în problema concepţiei lni 
Socrate despre zei o gamă variată de păreri, între acct:a 
care vede în Socrate în ultimă instanţă un promotor a1 
monoteismului şi cea care îl declară ateist. 

Atît Amintirile şi Apologia lui Xenofon, cît şi Apologia 
lui Socrate a lui Platon, exclud ipoteza ateismului. Acuzaţia 
lui Meletos, după care Socrate s-ar fi ridicat împotriva 
zeilor tradiţionali ai cetăţii, avea în vedere referirile lni 
Socrate la " daimon" -ul său2, care are de asemenea carac
terul unei entităţi mftice, chiar dacă e lipsit de antropomor
fism şi se manifestă ca glas al conştiinţei ce, de obicei, 
pronunţă nu sfaturi, ci interdicţii. Dar "daimon"-ul socra
tic e doar una din formele de manifestare, cu caracte1 
intern, a divinităţilor. Acestea se afirmă îndeosebi în mod 
exterior omului, cu multiple sarcini. După cum ne infor
mează Xenofon, Socrate crede că ele se manifestă ca forţe 
creatoare şi diriguitoare ale lumii, căreia i-ar da o finali
tate determinată, precum şi ca inspiratoare ale tuturor 
acţiunilor umane. Ca atare zeii trebuie ascultaţi fără pre
get3. 

Dar a-i asculta înseamnă şi a nu le încălca prerogativel e. 
Ei domină în mod absolut natura, cunosc originea ei şi 
determină ordinea ce domneşte în sînul ei. Omul trebuie 
să se mulţumească să-şi dea seama de aceasta şi să n u  
treacă mai departe, spre a se întreba în mod indiscret în 
ce fel au procedat zeii spre a determina apariţia lumii, 
în ce fel înfăptuiesc ei ordinea naturală. Ceea ce trebuie 

1 E m i 1 e B o u t r o u x, Socrate-fondattJur dtJ la sciBncB moral,· . in . 
.. Etudes d'histoire de la philosophie", Paris, Alcan, 1925, p. 1 1 .  

• X e n o  f o n, Apolo:ia, II. 
1 Idem, Amintiri, IV, 3. 
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urnul să ştie despre lume, el - datorită voinţei zeilor -
chiar şi ştie ; ceea ce nu ştie, tot datorită voinţei zeilor 
nu ştie şi ca atare nici nu trebuie să ştie!. "El (Socrate) 
- spune Xenofon - împiedica pe oameni să se ocupe 
peste măsură de corpurile cereşti şi de legile după care 
acestea sînt conduse de către divinitate. El considera că 
aceste secrete nu pot fi pătrunse de oameni şi că cei ce ar 
încerca să sondeze acele mistere pe care zeii nu au dorit 
să le dezvăluie oamenilor ar supăra pe zei"2• 

Iată dar că teologia socratică atrage după sine un anumit 
agnosticism. E un agnosticism limitat, căci se referă la 
natură ca realitate exterioară omului şi nu vizează interiori
tatea, conştiinţa. Aceasta rămîne obiect de cunoaştere. 
Dar în privinţa naturii, ştiinţa liberă a lucrurilor şi "ştiinţa 
zeilor" se exclud reciproc . Prin această teză, Socrate tin
dea să salveze prestigiul zeilor de indiscreţiile ştiinţei 
umane .  

La Socrate concepţia are aşadar n u  caracter fideist. 
Dar desprinsă de contextul socratic ea poate avea şi alt 
seus. În adevăr atunci cînd spunem că ştiinţa lucrurilor 
�i "ştiinţa" zeilor se exclud uua pc alta, enunţarea poate 
,.;ii sune şi ca maximă pronunţată de la tribuna ştiinţei, 
iar atunci devine actul de condamnare la moarte a JJeilor. 
Poate că, datorită caracterului ei bivalent, această for
mulă socratică a avut anumite consecinţe laicizante, ne
dorite de autorul ei. Materialismul preclasic grecesc con
,·icţuieşte pe acel aşi teren cu o formă sui-generis, reziduală, 
ck teologie . Nebulozitatea cunoştinţelor, simplismul spiri
tului de analiză împiedicaseră pe materialiştii etapei pre
clasice să-şi dea seama de consecinţele necesare ale propriei 
lor concepţii filosofice. Or, în epoca clasică, în a doua 
j umătate a secolului V, are loc concomitent exprimarea 
de către Protagoras a îndoielii asupra însăşi existenţei 

1 H. L a n e merge pînă la susţinerea conform căreia afirmaţia sacra
tic ii. .. ştiu că nu ştiu nimic" avea un caracter apologetic : în raport cu 
inţelepciunea divină, cea umană ar fi . ,nimic" (Afass u. Nlitte, Mtinster
O�nabriick, 1960, p. 1 2. 

• X e n o  f o n, .4 mintiri, IV, 7. 
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divinităţii, în timp ce Socrate atrage atenţia asupra fap
tului că terenul teologiei nu poate fi totodată şi cel al 
ştiinţei, al cercetării filosofice. Socrate spune că domeniul 
de fenomene în care tronează spiritul divin nu poate şi 
nu trebuie să fie profanat de iscodirile cercet ătorului filo
sof. El atrage deci atenţia asupra faptului că spiritul cer
cetării raţionale şi sfera dominaţiei divine se exclud. Dacă 
aceste spuse ale lui Socrate sînt ascultate de un materia
list din secolul V î.e.n., se poate presupune că-şi dă seama, 
cu acest prilej, de faptul că pînă atunci nu se pusese pro
blema de a şti dacă în natură, ca domeniu al principiilor 
fizicale, mai rămîne loc şi pentru zei. Dacă e aşa, atunci 
s-ar putea ca teza socratică, deşi în concepţia sa a avut 
destinaţie exclusiv teologică, să fi acţionat ca un şoc intelec
tual asupra cugetării laice, realiste, contribuind la recu
noaşterea incompatibilităţii dintre teologie şi filosofia 
materialistă, cînd e vorba de unul şi acelaşi domeniu de 
fapte. Nu cumva tocmai această consecinţă ateistă - străi
nă de intenţiile lui Socrate - a fost folosită ca pretext 
împotriva sa la proces, de către adversarii săi ? 

Religiozitatea îl situa pe Socrate dincolo de cercurile 
democratice. Partidul lui Pericle era partidul materialis
tului Anaxagoras, iar în spatele lor se afla demos-ul ate
nian. Anaxagoras întruchipa spiritul de investigaţie -- fie 
ea doar speculativă - care pătrunde adîncurile Univer
sului, unde subminează tronul lui Zeus. Socrate nu voia 
ca tronul lui Zeus să fie subminat, condamna calea investi
gaţiei ; latura agnostică a concepţiei sale era reversul anti
materialismului său şi amîndouă, întruchipări ideologice 
ale aceleiaşi poziţii sociale ce refuzase soluţia democratică 
în problema criteriului ordinei din cetate. E posibil ca subiec
tivismul şi agnosticismul socratic să fi fost stimulate şi 
de factorul gnoseologic care a mai fost relevat. Dacă e 
adevărat că în această epocă filosoful ce descoperă imperiul 
faptelor sociale şi morale, ca imperiu avînd conturul său 
determinat, îşi dă seama de imensitatea lui, nu este exclus 
să se fi simţit neînstare de a mai trece dincolo de această 
vastitate, neînstare de a mai cuprinde cum se cuvine, 
pe lîngă domeniul socialului, şi domeniul ontologicului. 
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4. În această epocă se punea cu stringenţă problema 
unei atare reorganizări a cetăţii, încît legile ei să asigure 
bunăstarea păturilor largi de oameni liberi într-o măsură 
mai mare decît izbutiseră să o facă rînduielile trecutului. 
Cei ce gîndeau în spiritul democraţiei consi derau că justi
ficarea unor noi legi, a autorităţii lor trebuie să se bazeze 
pe conformitatea acestora cu interesul recunoscut al de
mos-ului . Se înţelege că partida adversă respingea acest 
mod de a vedea, în numele dreptului celui. mai tare. Pe 
această linie mergeau cuvintele adeptulni aristocraţiei, 
Kallicles. 

Cele două poziţii ce se înfruntau erau insă departe de 
a-şi limita ciocnirea la una wrbală. În spatele lor <:rau 
grupuri sociale distincte care, o ştim de la 'l'ncidide, se 
urau de moarte şi care erau gata să folosească orice fel de 
arme spre a-şi impune supremaţia politică. 

Schimbările de regim politic din a doua jumătate a seco
lului au fost adesea însoţite de adevărate expediţii puni
tive în rîndurile adversarilor pe care vioknţa, departe de 
a-i dezarma, nu făcea decît să-i îndîrj easci'1. Nu o dată 
vor fi simţit cercurile aristocratice precaritatea metoddor 
extremiste, lipsa de perspecti\'e a politicii de intimidare 
a demos-ului, care se arăta puternic. 

Se poate presupune deci că anumite cercuri aristocra
tice au înclinat spre considerarea unor soluţii politicr� şi 
teoretice mai Sllple, mai elastice. Asemenea cercuri conti
nuau, evident, să respingă punctul de vedere democratic . 
Dar, de bună seamă, mulţi aristocraţi Î)i dftdeau seama 
în acelaşi timp de faptul că punctul de vedere legat de 
numele lui Kallicles, sfidător şi brutal, ar ii avut darul 
doar de a stîrni indignarea demos-ului, înrăutăţind şi mai 
mult relaţiile politice. Elementele moderate ar fi preferat 
deci un succes limitat. Ele ar fi preferat ca promovarea 
principalelor interese aristocratice să fi€� opţinută prin 
concesii făcute în privinţa celor secundare. lnclinau aşa
dar spre soluţii care, garantîndu-le satisfacerea intereselor 
de bază, să apară totuşi acceptabile democraţilor, să îm
pace cu alte cuvinte cele două tabere, în interesul aristo
craţiei. 
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În spiritul acestor tendinţe, Socrate propuse o altă solu
ţie, care era lipsită de brutalitatea reţetei lui Kallicles, 
dar care nega în acelaşi timp poziţia democratică. Fiecare 
din tabere avea anumite interese. Mulţi înţelegeau sau 
intuiau faptul că ceea ce este folositor pentru un grup 
vine în conflict cu interesele grupului advers . În acest 
timp se desfăşoară o amplă dezbatere asupra a ce este ori 
nu echitabil ; fiecare tabără se străduieşte să prezinte 
drept echitabil ceea ce simte in fond drept util sieşi, dar 
discuţia asupra fondului de utilitate era ocolită. Discuţia 
asupra echitabilului s-ar ii epuizat în cele din urmă, lă
sînd să subziste mai departe ciocnirile de interese (utili
Uiţi opuse) , adică, în extrem, războiul civil al cărui dezno
dămînt nu promitea nimic bun aristocraţiei .  În asemenea 
condiţii un susţinător înţelept al aristocraţiei se putea 
gîndi să evidenţieze legătura dintre util şi echitabil, aşa
dar să arate că, pînă atunci fusese ocolit miezul problemei 
care, în aceste decenii, consta în primul rînd în existenţa 
unor ciocniri de interese (problema utilului) şi că discuţia 
asupra echitabilului e inseparabilă de discuţia asupra 
intereselor sociale, deci a utilului. 

Socrate, mergînd pe calea recunoaşterii acestui fapt, a 
avut meritul, primul în Europa - în China, Confucius 
pricepuse aceasta cu citeva decenii mai înainte - de a fi 
înţeles existenţa unui raport între ceea ce noi numim 
conştiinţa etică şi cerinţele izvorîte din existenţa socială. 
Dar atît. A rămas, fireşte, departe de teza detenninantelor 
existenţiale-sociale ale conţinutului noţiunii de utilitate. 
Pentru el utilitatea este exclusiv de ordinul raţiunii ab
stracte. 

Pe lîngă aceasta Socrate se străduieşte să demonstreze 
că nu pot exista lucruri, principii care să fie utile fără a fi 
şi drepte, dat fiind că utilul ca şi j ustul nu pot fi în funcţie 
de poziţii personale trecătoare, de oarecare contingenţe, 
că ele au un fundament absolut în natura conştiinţei 
umane ; că  e destul ca această conştiinţă să fie temeinic 
cercetată după principiile ştiinţei, pentru ca utilul şi justul 
să fie descoperite. Şi dat fiind că toţi oamenii sînt capabili 
să dobîndească ştiinţa, ei vor aj unge pe această cale, a 
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ştiinţei introspective, la soluţii valabile. Acestea, avînd 
caracter ştiinţific , vor fi valabile jmtru toţi, astfel că în 
acest chip şi întrcsfîşierea va inceta. După cum se vede, 
în timp ce, în vederea înlocuirii vechilor legi perimate şi a 
instaurării unor legi bune, juste, democraţii proclamau 
drept criteriu pe acela al interesului majorităţii cetăţenilor, 
al opiniei lor despre util, Socrate cerea legi conforme c u  
principiul abstract al  unei j ustiţii unice, proprii naturii 
intime a omului şi totodată general umană ; discernabilă 
pe calea cunoaşterii introspective, această justiţie absolută 
avea să se dovedească - argumenta Socrate - şi absolut 
utilă, deci utilă tuturor. 

Socrate credea că izvorul divergenţelor e de ordin grwsco
logic, că un viguros apel la logică �i învăţătură avea să poto
lească conflictul. El socotea dl oamenii nu se pot înţelege 
asupra echitabilului pentru că-I tratează separat de ches
tiunea utilului . Observînd dimpotrivă legătura, dată fiind 
- credea el - supremaţia logicului, va fi suficient să se 
recunoască legătura dintre util şi just şi atunci argumentele 
care vor defini în acelaşi timp binele suprem şi supn.:ma 
utilitate vor duce la limau, la obţinerea unui consens una
nim şi deci la împăcare. Divergenţa asupra utilului exi.,;tă 
- gîndea Socrate - pentru că noţiunea de util nu a 
fost adusă la nivelul conştiinţe!, a dezbaterii raţionale ; 
că aşadar, printr-un procedeu maicutic, analiza raţională 
va triumfa, ducînd spre concepţia "justă", unică posibi
lă, asupra utilului, recunoscut a fi analog cu echitabilul. 

5. Dar care este temeiul, general uman, al principiului 
echitabilului, al justeţei ? Virtutea, răspunde Socrate, adică 
acea trăsătură etică fundamentală a conştiinţei umane ce 
se află, cel puţin în stare potenţialii, în fiecare om ; ea dă 
temei comportării juste, comportare prin ea însăşi n ece
sar utilă ; ca atare virtutea devine criteriul absolut al utili
tăţii, ea decide ce e util şi ce nu. Ştiinţa virtuţii devine 
ca atare ştiinţă a justiţiei, totodată a utilului, şi absoarbe 
toată sfera gîndirii umane, inclusiv a celei social-politice. 
l\lehring observă că Socrate căuta un pol fix în fluxul rapid 
al fenomenelor şi că 1-a găsit în virtutea întemeiată pe 
ştiinţă. Am preciza că, în primul rînd, Socrate căuta un 
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pol fix în fltL....:ul ciocnirilor sociale. cu
· 

acest corectiv ni 
se pare mai semnificativă caracterizarea pe care Mehring 
o dă gîndirii socratice : "principiul său conducător a fost 
reforma vieţii morale, prin adevărata ştiinţă"1• 

Sofiştii - Protagoras sau Lycophron - proclamaseră 
un criteriu social obiectual al justiţiei, avînd in fond în 
vedere interesele obiectuale ale demos-ului. Ultimul sugera 
că dreptul dcri\·d. din nevoia pe care o simt oamenii de a 
convieţui în stat, din limitarea reciprocă impusă de această 
convieţuire2• Poziţiei acestora Socrate le opune afirmarea 
unui criteriu iu esenţă etic, subiectiv, anume natura psihică 
originară a omului, avînd in vedere în fond nu un anumit 
grup social ,  ci întreaga societate liberă a cetăţii. 

În această perioadă de lupte iniţiate de democraţi, 
soluţia lui :Socrate exercită o funcţie inhibitoare asupra 
clanului milit<Lut antiaristocratic.  

S-a afirmat dt teza socratică e lipsită în totul de elemente 
de ordin obi�:ctual, că Socrate ar analiza problema salvării 
morale a indi \'Î dnlui exclusiv prin confruntarea sa cu sine 
însuşi. Este adev{trat că Socrate meditea7.ă doar asupra 
conştiinţei individuale. Dar, după cum în mod întemeiat 
observă Gomperz, Socrate pleacă de la constatări de ordin 
individual şi trage apoi concluzii care angajează în fond 
morala social;,,  l ucru po:>ibil într-un moment în care - ara
tă acelaşi autor - nu există distincţie strictă între aceste 
două domenii ale vietii morale. Constiinţa individuală 
- terenul de cercetare

' 
socratică - exprimă deci implicit 

şi un element exterior subiectivităţii individuale, ceva 
legat de existenţa socială a oamenilor am spune noi, ceva 
universal, altminteri - în conformitate cu însăşi gîndirea 
socratică - nici uu fel de ştiinţă nu ar fi fost posibilă. 

În mod uecxplicitat se degaj ă astfel din cugetarea socra
tică o intuiţie, poate o descoperire, cum crede Antonio 
Tovar, anume a faptului că "omul nu se naşte liber, ci ata-

1 F r. M e h r i n  i:'· Sokrates und d-ie Philosophie des Selbstbewusst
seins, in ., Gesatnmelte Schriften u. Aufsătze", Prag, vol. VI, p. 33. 

• A r i  s t o t e  1, Politica, III, 5, 1 1 . 
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:;;at de cetate, situat într-o istorie"1• Socialitatea care pentru 
sofişti se desprindea cu precădere din actul uman, social, 
finalizat ca atare, s-ar fi putut contura în mintea lui Socrate 
..:a unjactum, receptat de subiectivitatea umană. 

It adevărat că, după Socrate, singura ştiinţă este aceea 
care se ocupă de conştiinţa omului, că deci pentru el ştiinţa 
se confundă cu ştiinţa eticii. Semnificaţia agnostică a 
acestei îngustări a obiectului ştiinţei a fost subliniată. Nu 
e însă mai puţin adevărat - şi e un fapt de seamă - că, 
în concepţia lui Socrate, etica devine o ştiinţă. Neîndoielnic, 
o ştiinţă a eticii în această epocă nu se putea naşte încă. 
Dar în lunga istorie de idei care a dus în cele din urmă la 
autentica ştiinţă a eticii, faptul că Socrate pune problema 
unei astfel de ştiinţe are o mare însemnătate pozitivă. 
:VIai mult, el are m2ritul de a fi recomandat omului să-şi 
investigheze conştiinţa spre a descoperi acolo universalul, 
fondul moral general şi permanent care, tocmai pentru că 
e universal, poate deveni obiect al ştiinţei. 

Dar, cum vedem, soluţia socratică la întrebările pe care 
le punea contemporanilor noul curs al vieţii sociale ateniene 
are în esenţă un caracter subiectivist. 

6. În gîndirea socratidt, un loc de seamă a ocupat pro
blema conceptului. Acest lucru rezultă din întreaga noastră 
bibliografie socratică şi îl aflăm în mod explicit de la Aristo
tel, care arată că lui Socrate trebuie să-i atribuim "des
coperirea a două principii : acela al indncţiei şi acela al 
defini ţi ei generale [conceptul ] ' ' 2 •  

Se înţelege că şi predecesorii lui Socrate au folosit con
cepte filosofice, dar le abordau în chip quasi-intuitiv, spon
tan, fără a dispune de o teorie a raportului dintre conceptul 
folosit şi multiplicitatea individualului concret şi fără a 
::;e putea deci gîndi la vreo regulă care să conducă spre ela
borarea conceptelor. Altfel stau lucrurile cu Socrate. Con
''orbirea dintre acesta din urmă şi Euthydemos - redată 

1 A. T o v  n r, Socrrste, sa vie et son temps, trad. Del Medico, Paris, 
Payot, 1954, p. 265. 

2 A r i  s t o t  e 1. Metafizica, XIII, 4, 1078 b ;  I, 6, 987 b. 

CCXLV 



ION BA:--1\J 

de Xenofon1 - ne înfăţişează contrastul dintre acest t.' 
două poziţii. Noţiunea de just e folosită şi de unul şi de 
altul, dar Euthydemos se vădeşte a nu fi studiat raportd 
dintre conceptul de j ust şi diferitele cazuri individuale dt� 
practicare a justiţiei, spre a putea să dea pe această ca : •,' 
o definiţie j ustului. Tot aşa, adăugăm nui, iilosofii dinain
tea lui Socrate foloseau concepte, ca cele de principiu, rui�
care, contrarietate, armonie etc., fără a-şi fi pus problem a 
să le definească sfera sau conţinutul. Socrate trece, dimpo
trivă, la o asemenea cercetare. El examinează mai multL> 
serii de acţiuni care sînt în mod direct juste, precum "i 
altele ce se opun minciunii, înşelătoriei, aservirii2 ; apoi 
trece la alte serii de acţiuni care sînt aparent inj uste, apii
rînd ca acte de minciună, înşelătorie sau aservire, dar care: 
sînt j uste în raport cu obiectivul final urmărit prin săvîr
şirea lor. Xenofon redă în mod vădit doar o parte a procesu
lui logic în care se angaja Socrate. Folosind şi unele tex te 
platoniciene analoge cu textul xenofontic (de pildă cel di n 
Statul, I, 330 C sq.) ne putem da seama de firul gîndirii 
socratice. 

El constă din cercetarea, sub aspectul j ustului, a lllh-i 
serii de cazuri particulare, din înlăturarea a ceea ce în ac:c:�t..: 
cazuri apare neesenţial în raport cu j ustul (în unele cazt:ri , 
aparenţe înşelătoare) , din reţinerea a ceea ce aceste ca:wri 
au toate între ele comun şi esenţial ca j ust. Socrate se ridid 
a::;tfel la o anumită definiţie a justului, care e presupusă 
a cuprinde toate cazurile de acţiune justă. În acest ft-1 , 
d porneşte de la recunoaşterea şi delimitarea existen ţci , 
l.n acţiuni, a unui anumit universal, independent de subiec
tul care le cercetează, trece mai departe la stabilirea fa] '
tnlui că acest general poate deveni · obiect al cercetării , al 
ştiinţei şi că se exprimă într-o formă logică, conceptu l .  
El  schiţează pînă la  un punct procedura de trecere d(• l a  
caz urile individuale la statornicirea universalnlui, adi c:l. 
procedura inductivă. 

l X e n o  f o n, Amintiri, IV, 2. 
• Am modificat puţin aici, în mod deliberat, termenii dialogului din

tre Socrote şi Euthydemos, spre a-i putea mai bine valorifica conţinutd 
lui logic în le,ll.tură cu tema pe core o expunem. 
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În acest context, Socrate dă o definiţie a operaţiei dia
kctice ( 8Lcx/,eye:a-rcxL) , "deliberarea în comun în vederea 
distribuirii lucrurilor în raport cu genurile lor" , spre a 
::,e ajunge la definiţii corecte şi, prin acestea, la cunoaştere, 
cu scopul unei guvernări mai bune a . acţiunii. Referitor 
! . t  acest text, A. I. Voelke observă că operaţia considerată 
de Socrate -- în speţă e vorba de genurile Bine şi Rău -
l l i l  se epuizează prin discuţie, ci prin actul practic în care se 
transpune rezultatul dezbaterii. Deşi distincte, deliberarea 
:)i acţiunea apar inseparabile în concepţia lui Socrate1• 
Adăugăm că, pe de altă parte, Socrate observă că, spre a 
face inducţia deplin eficace sub raport logic, e necesară 
nu doar conturarea universalului, dar şi delimitarea lui 
de alte universale, ceea ce implică şi calea "în jos", cum va 
:,.p:m� Platon, adică un act de ordin deductiv. 

c�rcetarea mai d�parte a analizei socratice ne dezvăluie 
clouă particularităţi care exprimă specificul subiectivist 
al gîndirii socratice : a. Socrate nu se ocupa de universalul 
elin lumea individualelor fizice din natură, ci exclusiv de 
acela din acţiunile omului, privite sub aspectul lor etic ; 
planul său de cercetare este deci exclusiv acela al subiec
t i vităţii, al comportării morale a omului ; b. Se constată 
c:t,  în fond, în exemplul de mai sus, punctul de plecare este 
(ldiniţia j ustului, că întotdeauna Socrate ia ca punct de 
pkcare o anumită definiţie, că aşadar avem de-a face cu 
(kducţii. Nu discutăm aici problema raportului dintre 
deducţie şi inducţie. S-ar putea arăta cu temei că ele mai 
î ntotdeauna se întrepătrund şi că nu pot fi în fond separate 
în mod absolut. Nu se poate nega însă existenţa în cele 
rle mai sus a unui moment inductiv ; nu se poate nega că 
momentul inductiv e cel care-1 preocupă pe filosof şi că 
pe acesta îl analizează. Probabil că tocmai aceasta a dorit 
să releve şi Aristotel ; c. Conceptul menţionat apare ca 
un dat, existent în conştiinţă înaintea oricărei experienţe. 
Ar fi un dat originar, a priori, în raport cu care se va con-

1 A. I. V o c L k e, Dialectique et choix dans la pensee socratique, în 
. .  T,a Dialectique - Actes du XIV-e congres des societes de philos. de 
I .mgue fran4ţaise", Paris, P.U.F . •  1969, p. 54. 
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tura universalul obiectual (obiectualul e aici ansamblul 
actelor morale) . Este o răsturnare subiectivistă. Dar recu
noaşterea şi definirea universalului ca atare ca şi a însemnă
tăţii lui pentru ştiinţă, studiul conceptului, stabilirea 
existenţei unui raport între concept şi universal, folosirea . 
chiar defectuoasă, a inducţiei rămîn valori teoretice, in
dependent de faptul că Socrate avea în vedere doar do
meniul, subiectiv, al moralităţii, şi independent de conc�p
ţia sa idealistă asupra raportului dintre gîndire şi re:alitatea 
obiectuală. Gîndirea socratică, ca orice gîndire filosofid 
autentică, nu era o manifestare izolată şi accidentală, ci , 
printr-o serie de elemente, o treaptă în dezvoltarea generalrL 
istorică a filosofiei greceşti. În procesul ulterior de dezvol
tare, avea să fie destul ca o critică adecvată să despriud;L 
aceste cuceriri filosofice de balastul lor idealist, pentru ca 
ele să-şi manifeste întreaga lor Yitalitate şi eficacitate teon:
tică. 

Cum spuneam, principiile şi categoriile filosofice cu car"' 
filosofii operaseră pînă atunci, fuseseră elaborate svontan . 
Cunoaşterea filosofică nu putea însă merge mai dcpart (_· 
in cadrul spontaneităţii, ea nu putea să progreseze fără si'L 
determine reguli logice de elaborare a categoriilor şi . Lcc 
aj utorul acestora, a principiilor teoretice. Ea avea nevoie 
de reguli cu ajutorul cărora să poată fi deosebite între ..:·le 
conceptele bine elaborate de cele false şi statornicite n or 
mele ştiinţifice de exprimare a realului în gîndire. Or, primul 
care a atras atenţia asupra faptului că în acest domeniu 
e vorba de o 9tiinţă şi care a formulat unele din teoremde 
ei fundamentale, primul care, în strînsă legătură cu aceasta, 
a descoperit însemnătatea metodei în ştiinţă a fost Socrate. 
Dar înfăptuind aceasta, Socrate a făcut-o în cadrnl subiec
tivismului. Platon a dat metodei socratice aplicaţii cn tnlo
gice, în cadrul caracterului obiectual al idealismuh;i s:tu .  
la1· Aristotel a răsturnat raportul idealist, socratico-pla
tonician, între concepte şi individualul material concret, a 
recunoscut primordialitatea acestuia din unnrt şi a restituit 
astfel atît universalului socratic, cît şi conceptului semnifi
caţia lor deplin autentică. "În zadar - scrie Boutroux -
SOCt'ate se închisese scrupulos în studiul treburilor uma ne. 
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Fecunditatea metodei sale în această materie . . .  a făcut ca 
c:a să se arate aplicabilă tuturor lucrurilor, chiar fizice . . .  "1• 

7. Aşadar tezele socratice asupra conceptului şi inducţiei, 
preluate critic, devin etape indispensabile în istoria maturi
z ării cunoaşterii filosofice. 

Nu este însă mai puţin adevărat că aplicarea acestor 
principii în lumea fizică se izbea de dificultăţi. Folosirea 
procedurii inductive în domeniul lumii fizice presupune 
posibilitatea enunţării prealabile a unor j udecăţi bine 
fondate asupra obiectelor dintr-însa ; aceasta presupune 
I tn minim de cunoştinţe ştiinţifice asupra calităţilor fizice, 
chimice, biologice ale lucrurilor, ceea ce subînţelege exis
tenţa prealabilă a unor mijloace tehnice minime pentru 
obţi nerea de determinaţii cantitative ; subînţelege cxis
ti!nţa unei metode şi a unor mijloace experimentale. Toate 
acestea cer la rîndul lor existenţa unei anumite colaborări 
intre tehnicieni, experimentatori :;;i savanţi, cer deci un 
mediu social adecvat, mediu pe care cadrul relaţiilor scla
vagiste nu avea cum să-1 ofere. Chiar dacă, în cele două 
�ecole care au urmat după moartea lui Socrate, aveau să 
fie înregistrate progrese relevabile în domeniul observaţiei 
:�i al cunoaşterii lumii concrete, sîntem totuşi aici în faţa 
unui caracter-limită, propriu întregii antichităţi, un pla
fon pe care lumea sclavagistă nu-l va depăşi. 

Ceva mai tîrziu Aristotel, folosind un tezaur faptic con
cret mai bogat decît cel ce se aflase la dispoziţia lui Socrate 
�<� va angaj a, în limitele dificultăţilor semnalate, spre con
cretul ontologic, va înfrunta obstacolc:le cu rezultate deloc 
neglij abile. 

În gîndirea lui Socrate se reflectă sărăcia cunoştinţelor 
l nrnii sale ; el a "dibuit" caractentl vag, neelaborat al 
noţiunilor care se refereau la realitatea naturală înconj ură
toare. Atunci cînd critică teza anaxagorică după care soarele 
ar fi o piatră incandescentă, argumentele sale sînt atît de 
naive2, încît nu putem să nu medităm asupra puţinătăţii 

1 E. B o u t r o  u x, op. cit., p. 90. 
• X e n o  f o n, A mintiri, IV, 7. 

CCX LI X  



lON BA:-<IJ 

cunoştinţelor epocii sale în priYinţa proprietăţilor fizice� 
ale lucrurilor. Pe un asemenea material era gren de folo::.it 
inducţia şi de elaborat concepte. Exista desigur practic,t 
producţiei , dar era tînără încă. Mai exista însă nn domeni u 
în care nu e nevoie de determinări cantitative sau de apar< ! 
taj tehnic, un  domeniu unde practica vieţii, chiar sărac;! , 
t suficientă : domeniul faptelor morale. Socrate era poa te 
la fel de departe de a înţelege fundamentul lor, ca şi ) ' l' 
acela al lumii fizice. Numai că, în primul caz, el, chi<cr 
izolîndu-se iluzoriu în lumea subiectivităţii, putea opera 
mai departe, în timp ce în celălalt domeniu, fizica! , fal�; l. 
inţelegere crea imense dificultăţi .  

Resimţită fiind goliciunea şi caracterul abstract, va g 
al conceptelor folosite ele filosofia timpului, alternati, ·a 
gnoseologică era : fie o expediţie logică programată ma
terialist în acea "terra incognita" a ontologicului, lucra 
pe care avea să-1 facă Aristotel, asumîndu-şi riscurile cores
punzătoare ; fie o rămînere în domeniul subiectiviUiţ.i i ,  
unde cercetarea urma să s e  mişte p e  u n  tertn mai familia 
şi mai sigur, faţă de gradul dat de dezvolt are a ştiin! L·i , 
deşi incomparabil mai îngust şi putînd înlesni angaj area 
idealistă. Dar o atare angajare nu avea caract er nccl'�a r. 
Socrate a fost idealist, dar dacă urmărim Cl'rcetar.::a într,'
prinsă de el în domeniul conştiinţei în vederea ionnuE irii 
unor concluzii referitoare la problemele concc·ptulu.i :;i 
inducţiei , constatăm că se desfăşoară în l(·gătur�t cu altit 
problem� decît aceea a raportului dintre conştiinFt �i 
natură. Socrate se ocupă de problema raportului din L r - 
universal şi individual. Or, concluziile sale asupra metodei 
de urmat în vederea desprinderii universalu lni din faptek 
eticii indivicluuJe şi a exprimării lui în noţiuni etice prezint (t 
trăsăturile pozitive menţionate, independent de ideal is
mul sf'm în problema raportului dintre consti intii si natmt: , 
ori în problema experienţei. În principiu, desÎ)rindew t  
concluzii 1or logice la care a ajuns aici Socrate ar fi  put�1t 
fi obţinută atît de un idealist cît şi de un materialist. I n  
procesul raţional care conduce spre elaborarea principiilor 
sale referitoare la concept şi inducţie, răspunsul ::;ău idea
list la problema fundamentală a filosofiei pur şi sim pl:1  
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l i \\ acţionează . Idealismul său acţionează atunci cînd izo
kază pe om de natură, cînd ia ca punct de plecare datul 
a priori asupra j ustului, precum şi în concluziile sale gno
:".:ologice generale. Idealismul intervine aşadar fie înaintea 
definiriî mecanismului logic studiat, fie dincolo de această 
ddinire, aşadar fie înaintea, fie în urma acelui proces 
raţional care ne-a indicat concluziile pozitive. Prin urmare, 
concluziile pozitive nu au fost dobindite de Socrate ca efect 
al i dealismului său. 

În epoca lui Socratc, domeniul subiectivităţii oferea 
t l l l  teren mai sigur pentru cercetarea teoretică mai minu
ţ ioasăl. Se poate presupune că în alt domeniu nu s-ar fi 
p1 1tut obţine succesul pc care 1-a obţinut Socrate mişcîn
d ll-se pe acest teren, că aşadar ancorarea, atunci, a progre
cci nniî filosofice în acest perimetru a constituit în annmiUt 
i ' l <i;;ură o necesitate istorică. 

i dealismul socratic a fost calea care 1-a împins P" Socrate 
s; , re domeniul subiectiv dar acesta ne apare ca o împreju
rare nu necesară, ci accidentală, în timp ce concl uziile 
:�tiinţifice enunţate de Socrate, mişcîndu-se în acest domcnitt, 
:� e impun cu necesitate şi independent de calea nnnat�L .  

Avantaj ul gnoscologic sus-menţionat al domeniului subiec
t iv operează doar în condiţii istorice timpurii, cînd investi
...:aţ.ia experimentală a naturii este abia la începuturile ei. 
An:st avantaj evocă tinereţea istorică a cugetătorului care 
( '  practică. 

8. Filosoful presocratic dormitase în nnivocitatea cali
tativă subiect-obiect. Odată cu Socrate, conştiinţa filoso
J ico't iese din "existenţa [ univocă ] în care fusese cufundat�t" 

· - - după e.'rpresia lui Paul Schiitz2 - spre a se diferenţia 
î ut r-o nouă calitate, aceea de conştiinţă de sine, de individ. 
"Cunoaşterea de sine însuşi" preconizată de către Socrate 
c-"te cheia teoretică a desferecării drumului de acces către 
c.:ea ce fusese pînă atunci un tărîm străin : subiectivitatea 
iugică, etico-politică şi fonnativă a omului. Noţiunea de 
. .  si ne" e la Socrate armată teologic dar într-un cadru echi-

1 Vd. in acest sens şi A. T o v a r, op. cit., p. 144. 
2 P. S c h ii t z. Odipus wider Sokrates, în " Antaios", II, 1 96 1 ,  p.  26 1 .  
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voc. Strîmtează ea omul ori îl preamăreşte ? Zeitatea c· 
făuritoare de Univers, e geloasă de tainele lui, dar 1-a 
întocmit pentru om şi prosperitatea lui. Un raport teologic 
om-zeu care, de la polul opus, vine să întîlnească semnifi 
caţia aforismnlui acelui ateu contemporan care e Prota
goras ("omul, măsură a tuturor lucrurilor") : antropocen
trismul. 

Virtutea u mană spre care se îndreaptă persev<:r.:nt atcn!.ia 
socratică este, potrivit accepţiunii de atunci a termenului 
de &pe:-r� ( arcte) , ansamblul notelor cuprinse în nou des
coperita calitate, mnanul, altfel spus eseuj:a acestuia . 
Calitatea constă în 1mtinţa, universal şi esenţial umană, de 
a-şi însuşi "ştiinţa" Binelui, îngemănat cu Frumosul ,  �i 
tehnica (logica) Adevărului. Etica, "ştiinţă a Virtuţii ' · ,  
se instituie ca instrument de promovare a esenţei omului . 
in disputa physis-nomos, filosoful conservator se afirmă 
adept al principiului naturii, dar uneori într-un chip nl
aşteptat : dacă divina, adică dreapta natură e destinat ;!. 
omului, atunci principiul physis poate conduce către identifi
carea conservatismului cu reformismul. Atitudinea auti-
11omos poate să constca nu doar în respingerea unei legis
laţii noi, ci şi în denuuţare:-a unor norme şi obiceiuri vechi 
care au contravenit naturii, nedreptăţind pe om . Iată-1 
pe Socrate, spre pildă în chestiunea aprecierii femeii, afir
mînd că " de la uatură" sexele sînt egale între� ele , dar c:t 
"legea şi obiceiul "  an instituit condiţia socială inferioar(l 
a femeii1. 

Am văzut ce au dat sofistii în domeniul teoriei limbaj tl
lui. Socrate, receptor contdmporan cu ei al semnalelor l'XÎ
gente pe care le l a nsează momentul istoric, atribuie comu
nicării vii capacitatea de a îumagazina energii, poate sub
apreciate de C(-i lalţi , de vreme ce, spre deosebire de t·i .  
nu scrie nimic �i crede că-şi va putea împlini misiunea doar 
oral . Există o forţă magică a llmbajului, iar cel ce ştie 
despre ea va socoti că semnul lingvistic scris nu este u n  
vehicul atît de adecvat ca  cel oral, spre a o transmite. I.im-

1 Vd. şi R o b e r t  P 1 a c e  1 i e r e. A propos du Banquet de X lin•>-· 
ph{Jn, in "Rev. des C:tudes grecqnes", LXXIV, nr. 349 -350Jl961, p. 10•). 
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baj ul dialogului verbal, prin " vraja magică" ce o exercită, 
liberează sufletul interlocutorului de , . �tupoarea apo
retică" în care il cufundă reflexia asupra lumii, purifică, 
., tămăduieşte", cum spune N. Gri maldi1• Acesta vorbeşte 
aici de "şamanism socratic" şi izolează astfel, ni se pare, 
o notă a cugetării l ui Socrate de ansamblul vizinnii acestuia 
asupra omului. l<""orţa "magică",  purificatoan· a cuvîntu
lui nu va fi ţinut, potrivit gîndirii Socratin· , atît de mult 
de fluidele misterice implicate în conceptul de şamanism , 
cît mai ales, credem, de capacita tea maiclltică a vorbirii, 
de funcţia ei singulară de a spulbera ignorauţa .�i confuzia, 
de a convinge, de a restitui omului conştiinţa ,·irtuţii sa],_• , 
aşa cum a fost descrisă mai sus ; Iim baj ul ora 1 .  ca sevi"t vitală 
a acesteia, constituţională şi genetică. 

9. Chestiunea vocaţiei sociale a gîndirii socratice n u  e 
simplă. Istoriografia ne oferă un întreg evantai de soluţii, 
de la Zeller care vede în Socrate un ireducti bil adversar 
al democraţilor, pînă Ia Viktor Stern care contestă anti
democratismul lui Socrate şi merge pînă la a vedea în el 
un profet al umanismului antisdavagist, un "ideolog al 
unor vremi viitoare"2• 

Spiritul unora din soluţiile teoretice proJnlse de Socrate, 
examinate mai sus, mărturiseau funcţia lor socială conser
vatoare . O serie de date de care dispunem confirmă con
vingerile politice proaristocratice ale lui Socrate. El era 
adept declarat al "vechilor rînduieli politice" pe carl' le 
considera mai înţelepte, mai pioase şi ca atare mai lumi
nate. Dimpotrivă , despre ideea pe care contemporanii şi-o 
făceau asupra democraţiei an:a o părere proasti'i, crezînd că 
e confuză, contradictorie şi cu desăvîrşire sterilă, după 
cum rezultă din convorbirea dintre Socrate �i Euthydemos. 
Principiul desemnării în funcţii publice prin tragere la 
sorţi, revendicat de democraţia ateniană ,  era condamnat . 
Apărător militant al ideii de ordine publică , al legii care 
garantează această ordine, el crede că ordinea în stat este 

1 N i  c o 1 a s G r i m a 1 d i, Le sltama11ismc socmffquc, în ., Rev. de 
Metaph. et de llior.", 4, 1968, p. 409. 

a V i  k t o r  S t e r n, Vber Sokrates, in .. Deutsche Zl'itl'chrift fiir Phi

losophle", Berlin, nr. 3/1 955, p. 303. 
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de drept divin şi că respectul legii este asigurat de regimu
rile aristocratice , de unde rezulta că numai un regim aristo
cratic putea garanta împlinirea legii divine. Probabil că 
această poziţie a lui Socrate a preocupat cel mai mult pe 
cei ce au determinat condamnarea lui în procesul din 399, 
proces odios, fără îndoială, dar explicabil din punctul de 
vedere al apărării statului democratic1• 

Aceasta nu însemna că Socrate era un admirator fără 
rC'zC'rve al n�chiului regi.m . Dacă nu ne insuşim punctul 
de vedere al lui Viktor Stern, nu putem trece cu vederea 
nnele din argumentele sale, la care se adaugă şi altele. 

Deşi milita pentru vechiul sistem aristocratic de con
ducere, totuşi, spune Xenofon, "Socrate spunea că nnli
tăţile . . .  trebuie combătute cu toate mijloacele . . .  chiar 
dacă provin dintre bogaţi". Aşadar Socrate ar fi dorit ca 
însuşirile personale de ordin intelectual şi moral să fie 
neapărat avute în vedere la desemnarea în funcţii publice, 
considerînd prin urmare, in această chestiune, originea 
aristocratică, drept condiţie necesară dar nu suficientă. 
El spera că statul aristocratic va putea îiJeformat în aşa 
fel încît să asigure fericirea pcntru toţi. In acest scop el 
cerea nobililor să renuaţe la lux şi aroganţă, iar celor mulţi 
sr"i înveţe, spre a contribui astfel după puterile lor la viaţa 
publică. S. I.aufer constată că disputa aristocratism
democratism se referea la chestiunea puterii politice şi nu 
la c-hestiuni economice2 . Proaristocratismul pe care-1 profesa 
Socrate nu era o pledoarie pentru înavuţire, după cum 
democratismul nu însemna luptă contra sărăciei. Convins 
că oamenii plebei sînt capabili de aşa ceva, Socrate a militat 
cu căldnră în favoarea id�ii luminoase că oricine poate 
să -si însuş�ască stiinta, cii astfel drumul \"i rtutii e deschis 
ori�ui, chiar şi c�lor 'mai simpli, către care el lşi îndrepta 
ca preferinţă strădaniile, ca unii care avea u cea mai mare 

' G o m  p e  r 7. dcmonstrcaz;i (,,fJ. cit. . val. II, p. 1 1 3 şi urm.} faptul 
că procesul er;L de fapt un proces de antoa părare a statnlui atenhn îm

potriva propagandei lui Se>crate. Trebuie adăng:�t ci't era vorba <le api
rr.rea statului democratic. 

·• S. L a  u f e r, Die DemJier,llir- al; Ht-rrsc!wft d�s Vutkes, Al 5-lea 
Congres FIEC, lh•nu, l - l1 sept. 1 969, pas�itn. 
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nevoie de învăţătură. Se pare chiar că încerca să convingă 
pe aristocraţi că practicarea nnui meşteşug, departe de a 
fi ruşinoasă, înnobilează pe om, sperînd astfel să determine 
aruncarea unei punţi peste abi!->tll ce separa cele două 
tabere politice aflate în luptă . 

În fond, observă Von Fritz, �prc deoscbifl· de Platon 
care voia să înceapă cu modific;: rt:a insti1 nţ i i lor de stat, 
Socrate credea că poatt: obţine în mod nemijlocit amdi.ura
rea omului - în- orice regim, chiar şi în acela,  nefast, :J.l 
democraţiei1 - prin exemplul personal şi pntL-rc.-a de persua
siune a cuvîntului . 

Totul pledează pentru ideea că Socrate, îndurerat şi alar
mat de cruzimea luptelor politice , a dorit (J reconciliere 
între cele două tabere şi, plecînd de la principiul că utili
tatea ca şi adevărul nu pot fi decît de un singur fel, a chemat 
grupurile ostile să se inţeleagă asupra unei legislaţii unice, 
bună pentru toţi şi ascultată de toţi ; i-a chemat să-şi dea 
seama că "buna înţelegere între cetăţeni este avutul suprem 
al cetăţii".  El spera totodată dL înţelegerea va putea fi 
dobîndită în spiritul unui aristocratism înnoit. Poate -.:ii 
de aceea Socrate, deşi propagandist în favoa rea concepţiei 
politice aristocratice, nu a aderat in mod efect iv la partidul 
aristocratic. 

Socrate a încercat un compromis care trebuia, în concep
ţia lui, să favorizeze aristocraţia. El a încercat să salveze 
instituţiile aristocratice, adaptîndu-le unor împrejur?'tri 
social-economice schimbate. Cum se întîmplă însă de obtLTi 
în asemenea situaţii, el u-a izbutit să mulţumească P. ici 
una din cele două tabere. Guvernul aristocratic  al , .Cdor 
Treizeci" i-a interzis să profeseze, iar demo(·raţia 1-a con
damnat la moarte. Acest gînditor, atît de profund, est� 
irealist pe planul vic.::ţii practico-politice. I-lt:rald al virtuţi i ,  
se înconjoară de oameni dubioşi ca Alcibiadt: şi Critias ; 
apostol al împăcării, se ceartă cu aproape toată lumea ; 
bigot, atrage asupra lui neîncredere<! bigoţi1or : fanatic lega
list, dă impresia că e certat cn ! (·g<:a ; spirit aitic, moa re 

1 K. v o 11 1" r i t '·· l'lalun in Si:i l i , a ,  l'. ,·.r\iu, \\' . 1i.e Crnyter, 19HS. 
p. 1 3, 46. 
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în numele dogmatismului cetăţenesc ; şi, mai presus de 
orice, autor al unei utopice formule politice, nu are precauţia 
de care avea să dea dovadă elevul său şi alt mare utopist 
al Atenei, Platou, şi să încerce aiurea realizarea planurilor 
sale, ci rămî ne pe loc, plătindu-şi imprudenţa cu viaţa . 

* 
* * 

Aj uns la treapta ce-i urmează lui Socrate, studiul nostru 
se opreşte intr-un moment cînd epoca filosofică despre care 
e vorba, departe de a se încheia, îşi continuă ascensiunea 
logică spre culmile Academiei şi Lyceului. Ar fi neadecvate, 
aşadar, orice alte concluzii decît acelea ce constată continua
rea fluxului către acea supremă tensiune intelectuală pla
tonico-aristotelică, în care valorile etapei clasice, ale ansam
blului cugetării filosofice greceşti vor cunoaşte maxima 
amplitudine �i productivitate. 

Am inclus in prezentul studiu istoric părţi, modificate, din articolul 
pe care 1-atn publicat in revish .. Cercetări filosofice" , 6-1960 (despre 
Democrit) . 
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POEZIA EPICĂ , GENEAL O(IICĂ ŞI JHDACTICA. 

HOMER 

NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

:'p!·e deosebire de cp<!ca mo<lcrnil (sec. X V U I - XIX) în :l.ntidtitate 

nonl{'ni m1 s-a indoit Yn:odată despre existenţa persoanei fizice •1 lui Ho

mer. Biografiile tirzii care circulau la începutul erei noastre. deşi cuprind 

.Oate sporadice şi fictive, lip:;itc de tră::;1lturi individuale, ruulţumindu

se sft tipi?..eze aspef'te din vinţ.a r:1psozilor, îl înfăţişează iciră excepţie 

pc Homer ca pe un poet-rapsocl orb, care străbătea ţinuturile Greciei 

asidice, poposiml uneori şi in insule. I-ocnl in care cele mai uum.eroa
o,e .-ariantc ale tra c]iţici susţin că s-a născut este Srnyrna, colonie a ce

!ăţii Kyrnc. O referinţă preţioas1t despre activitatea poetului în insula 

Cbins se afli't în Jm11 ul inchinnt lui Apolion din Dclos, pasaj citat şi 

J<: 'Incidide (ITI, 1 04), <le autenticitate incontestabil iL  Insula i-a inchi

nat tlt:altfc::l l l l l  alt; tr al dind �lujitori, .. homerizii", au intemeiat o ves
iiH ! şcoa)[, dt· recitaluri ai epopeilor .. homerice". 

Opera .c a, lliatla şi Othse.ea în primul rînd, constituie un momnuent 
!iterar de o valoare unică in istoria literaturii universale. BJlOpei1t: l tomerice 

•J�;lindesc cu uimitoare fidelitate concepţiile despre Uni n:rs :;l <>m a1e 

contempur;milor poetului, (;Xprimatto in imagini artistice de o 1:1are plasti

citate , care rdh::ctii putcmicde impresii la care era supus creatorul de 

potJ.:JI: l'}JÎC<: inspirate Uin teZDUIUJ de povestiri Şi mitmi databile În 

pri�JH.:!c �t;t:u!t alt mHtJliului I î .e .n.  





HOMER* 

[ofoimologit\, �,neografie" şi geologie homericii 

J maginea Universului 

Fr . 1 

[Hefaistos, împodobind scutul destinat lui Ahile : J 
I..a început făureşte pămîntul şi cerul şi marea , 
Soarele-n Y€:ci călător şi luna rotată şi plină, 
Stelele toate, ale cerului zodii şi mîndra-i cunună, 
Cloşca cn puii, pe nrmă Hiadele şi Orionul 
Cd luminos, ba şi Ursa, ce-i zice şi Carul cel mare. 
Care, ochind Orionul, pe loc în văzduh se roteşte, 
:-:;ingmu! care: nn scapătă-n apele lui Okeanos1 

Itiada XVIII, 472 - 478 

0(-.eanul tiin jurul pămfntului 

Fr. 2 

[\'orbc:ştc Her ;>. : -! 
I>în'la lwran•i }Jtunîntului Yreau să mă dnc spre vederea 
Lui Okeano:;, al ze-ilor tată�, şi-a mamei lor 'rethysa. 

. . . . . . . . . . . Zeus pe tatăl său Cronos 
L-a. repezit ;m b 1 ·ămînt şi �ub mare pe lumea cealaltă4• 

lliada XIV, 195 - 1 99 

• 'frnduccrik uin JJ{;mer fînt preluate din volumele Iliada şi Odi
_, u a ,  traduce:t '1e C. l\lt•rnn, Bucureşti, E.I,.U. ,  1967 şi Editttr:l Uui
Y!:J'', ) 9/ J .  

g 



Fr. 3 

[Hefai.stos ] 
Z<>ul pe margini la scut ca chenar mai inchi ;mic r! t: � 
Mart::, �rozav, Oceanul ,  noian car\.·-ucinge p:u nî.ntuL 

llia.l., X: l.ri l f .  :>!<� -- 59.5 

Tartarul subpăuuntean 

Fr. --l 

! Amc>n !nţ:uea l u i  Zeu"; ditrc· ZL·ii ce i -a:· nc;o;ocoti porunca : ]  
. . .  îi ap�tc şi-i dau drumul i n  bezna 1'art �t rului uegP: , 
Colo departe sub glie-11 prăpastia cea mai .u-und:>_, 
1'e muiţa oarhrt cu poarta de ii.:r şi cu pragul d..:-.lr<l.mi:; 
Jos )Jl' snb  l ll lm·a cealaltă pe c'it pc sub cer c pfwdutc;:�. 

Fr. :1 

. . .  Dar nu-i chip 
Luptă cu Zeus să duci, c;l n u -i stă-mpotri\<i nici rî u l  
Domn Aheloos , nici riul cd mare, puternic, Occann! ,  
Vajnic noian fără fu nd, din care: vin apel..: toate, 
Marca, tot felul de rîmi şi puţuri adînci �i iz\-·oare7• 

Hades-ul llll tre buie văzut de muritori 

Fr. (-) 

Tremură Pluton in iad, al umbrelor Domn�. şi de spaimă 
'fipă şi sare din tron ca nu cumva zeul Cutremnr9 
Cu zguduirea-i de sus deasupra-i să crape p;1mintnl 

10 



POLZIA EPICĂ 

�i pămîntenii ş; :teii să-i \'ază cn ochii lăcaşul 
:Y..:I-..1c1:d şi negru . . .  

� 
1 

\ 
;.... 1 \ 

- - - - - - -
- - - - - -

" Geografia" lui Homer 

� ,  fitografia" homerieii 

Fr. 7 

1'rimis \'d ii de: zei la capul lumii, 
Pe cimpii Elizei, pe unde şade 

11 

Iliada XX. 60 -64 



HO:VIJ!R 

Bălanul Radamantis10, unde omul 
Trăieşte mai ferice, că nu-i ploaie 
Şi nici ninsoare, nu-i nici iarnă lungi . 
Ci pururea suflare lină-adie 
Din <kean şi îi mingiie pe oameni l l .  

Fr. 8 

(Vorbeşte Odiseu : ]  
. . .  Ajunserăm la capătul de ape 
Pe-afundul Ocean, uude-i cetatea 
Poporului cimerian, de-a pururi 
Învăluit în ceaţă şi-ntuneric, 
Că-n veci nu-l vede luminosul soare, 
Cînd el spre cerul înstelat se suie 
Şi spre pămînt la vale se coboarJ., 
Ci beznă urgisită cotropeşte 
Pe bieţii muritori12• 

Tema destinului 

Fr. 9 

Odi ;e'''' 1 \'. 7 �9 - 755 

!Hcctor ciî.trc Audro:naca : ]  
. . .  , . Sufletu l  mt-ţi arnan fărl;· cumpat, sărmană femeie. 
Nimenea, dacă nu-i scris, Yiaţa nu-mi poate răpune ; 
Doar e ştiut, de ursită nu poate s:t scape: nici unul '3, 
Fie voinic ori mişel , odată ce-u l ume se: uaştc" .  

l!i<�da \'I. .J � I -- -18-l 

Fr. 10 

[Ahile J . . . Ştia e l  d-i i u�e 
Scris ca să cadă-u război, dar totu�i plecas:: la Troia, 
Pentru c-adesea bătrînul său tată-ta vestise z.icindu-i, 



P01!7JA EPICA 

Dacă rămîne pe-acasă, muri-va de-o boală haină ; 
Dacă el pleacă-n corăbii, ucis o să fie la Troia. 

Fr. 1 1  

\:Odiseu] 
Oprind-o vi struuindu-i gura-i zise : 
. . .  "Taci , doică, şi te bucură în tine, 
Dar nu niai chiui, că nu-i a bine 

lliua XIII, &43 - 647 

Să te mhdreşti cu moartea unor oam�ni.  
Că lor le puse capăt doar ursita 
Ce-a fost de sus şi-a lor nelegiuire" 15.  

OdisJ-�a XXII, 4-98 -503 

Negare11 necesitălii ordinei naturale 

Fr. 12 

. . .  Hei!, zeiţă-nchinată, dădu într-aceea poruncă 
Neoste�itului soare mai iute-n Ocean să apuie. 

ltiada_ XVIII, 230 -231 

Fr. 13 

.Iar Aramemnon, în mijlocul lor, incepu să se roage : 
. . .  Zets prea-nalte, slăvi te de sus, din senin şi din nouri,  
Soaret :nu-l asfinţi şi nu grăbi noaptea să vie 

lliad• II, 406 - 408 

Fr. 14 

[Vorlţ_şte Zeus : ]  
Dacă �in cer atirna-veţi un lanţ cu belciuge de aur 
;;i văv<'ţi prinde de el împreună, voi zei şi zeiţe, 

13 



HOMER 

Nu veţi putea din Olimp să trageţi la �·ale pe Zeus, 
Sfetnicul vostru mai-nalt, oricît v-ar fi cazna de multă. 
Dar dacă lanţul 1-oi trage spre mine şi eu cu-uadinsul, 
Repede am să vă salt spre cer cu pămîntul, cu marea, 
Şi am să leg dup-aceea de piscul Olimpului lanţul, 
Jm împrejur şi in slăvi au să spînzure toate-ale lumii1 6• 

Fr. 15 

(Athena] .  . . lunga noapte 
9Pri la capăt şi ţinu sub apă 
În Ocean pe zina dimineţii11 
În aur întronată : 

Iliada VIII. 1 9 - 26 

Odiseea XXIH. 30� - 309 

Divinitatea. Raportwi <:u omul 

Fr. 16 

[Vorbeşte Phoinix : J  
Te-am înfiat să mă aperi cîndva la vreo cumpăna mare. 
Deci domoleşte-ţi a ta semeţie. Nu trebuie, Ahile, 
Fără-ndurare să fii. Se împacă la urmă şi zeii 
Care-s mai vrednici, mai mari şi mai tari decît noi 

muri tcrii 18, 
Doar şi pe ei cu prinoase, cu dulci juruinţi, cu arsu-a 
Jertfelor şi cu stropitul de paos i-apropie oricine, 
Dacă se roagă de ei, cînd cade-n greşeli şi-n păcat�18• 

1 
Iliada IX. ·0- 496 

Fr. 17 

[Vorbeşte Menelaos : J 
Zeus Părinte, se crede că-ntreci cu a ta-nţelepciunl Oameni şi zei, dar eu văd nedreptatea venind de la .ine20• 

Iliada XIII. 6 �- 61 1 
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Zeul solicitat să dea semne favorabile 

Fr. 18 
[Priam],  cu ochii spre cer, îşi îndreaptă mgarea şi zice 1 

. . . "Zeus părinte, prea-nalte, slăvite stăpîn de pe Ida, 
Fă să mă.-ntimpine Ahile cu prietenie şi milă. 
Scoate-mi în cale semn bun de la pasărea cea mai iubită 
Şi mai puternic-a ta zburătoare, să-mi iasă pe dreapta . 
însumi �u ochii s-o văd şi aşa, bizuindu-mă-n piază 
Mai cu ::tădejde prin oastea duşmană să merg la corăbii".  

1ti,1da XXIV. 300-306 

Zeii nu pot infringe sonrta 

Fr. 1 9  

. . .  Ci-i drept că  lllct chiar zeii 
Nu pcţ scuti de moart�a cea firească 
Pe citt lor li-i drag, dacă-1 doboarrt 
�eînd�rata soartă, ruina morţii21• 

(:SpuS! Menelaos :J 

Atitudini faţă de zei 

Fr. 20 

')Ji;e.!r.t III, 325 -326 

. . .  A!'i-mi vorbi��, şi eu zisei din parte-mi : 
. . . . . �rată-mi mie cum să pun eu mîna 
Pe zj�l cel bătrî�t�:;� _

că poaţe dînsul 
De mne s-ar fen ş1-1 anevme 
C"n dn pe-un zeu să biruie vreodată".  

Fr. 21  

[Vă�rul, către Odiseu : ]  
�-..� v •  • ă r F' b . . . • �· oroc strame tate . le arcm 
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De-acum să-ţi meargă bine, c-azi te-apasă 
Necazuri multe. Doamne, tată, Joe, 
Nu-i altul intre zei mai crud ca tine. 
Tu nu te-nduri de oameni şi eşti totuşi 
Părinte-al lor24 • 

Odiseea XX, 255 - 260 

Uestrişte şi pedeapsă 

�1 Fr. 22 

[Omul] 
Nu crede el c-are să dea .... vreodată 
De rău pină ce zeii-i dau· norocul 
Să-i meargă toate-n plin şi-i pot genunchii . 
Iar cind trimit răstrişti asupra-i zeii, 
Le rabdă el26 pei vrute, pe nevrute, 
Căci mintea-i se tot schimbă după ziua 
Ce-o luminează Cel de sus. 

Odiseea XVIII, ', 75 - 1 81 

Soarta � ,sufletului" după moarte 

Fr. 23 

[Rector� 
Zice şi-ndată-1 cuprinde pe el întunericul morţii, 
Sufletu-i din mădulare spre Iad2& îşi ia zborul bocitdu-�5 
Nenorocirea ; pieri doar în floare şi-n toiul puterii. ' 

Fr. 24 

[Ahile] 

Iliada XXII, 3! - 353 
1 

Cum aţipi mai tîrziu şi somnul, topindu-i necazul, 
Dulce-I cuprinse pe e1, că dalbele lui mădulare 
Prea-şi obosise gonind după Rector 'naintea cetăţii, 
Iată-i s-apropie sufletul, bietul prieten Patroclu, 
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Însuşi leit după stat, după faţa cu ochii cei mîndri 
Şi după glas, după port27• La creştet îi stete şi-i zise : 
. . .  "Dormi şi de mine uitat-ai cu totul , Ahile ? Eu nu sînt 
Printre cei vii, ci sînt mort şi-i păcat că de mine nu-ţi pasă. 
Pune-mă-n groapă curînd28, ca aşa să pot trece pe poarta 
Iadului, Umbrele morţilor, dusele suflete, acolo 
Calca mi-a ţin peste rîu şi-ncă nu mă primesc între de ; 
De-asta zadarnic mă vîntur la poartă pe lumea cealaltă, 
:Mîna-ţi întinde-mi s-o strîng. Vai mie, de-acolo, din noapte 
Nu mai vin eu înapoi dacă trupul pe rug îmi veţi arde, 
N-o să mai stăm împreună noi vii ca prieteni deoparte 
Sfat intre noi sfătuind, că moarte cumplită pe mine 
M-a înghiţit după cum de la naştere-mi fuse o:>înda"20• 

Iii:Jd" XXIII, 62 -78 

Fr. 25 

[Auticleia către Odiseu : ]  
. . .  "Vai, fătul meu, tu, cel mai neferice 
Din muritori ! Crăiasa morţii , fiica 
Lui Joe, nu te-nşală, că doar asta 
I-a oamenilor stare după moarte , 
Căci oasele şi carnea se destramă 
Şi praf s-alege ea topită-n focul 
Puternic arzător, de cum se duce 
Din oase albe viaţa, şi ca visul 
Se-naripează sufletul şi zboară" 

Odiseea XI,":_ 280 -288 

Medicină mito-magic.ă sau Jaieă 

Fr. 26 

. . .  Cît mai ţinu bătălia la ziduri, departe de vase, 
La Evripilos în cort Patroclu stătu şi cu vorba 
L-învioră şi mai puse pe rana-i cea grea buruiene, 
Leacuri ce-alină durerile amare . . . 
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Fr. 27 

[lui Glaucos ] ruga-i Apolon i-ascultă, 
Chinul indată-i-alină şi-i seacă din rana-i haiuii 
Singele negru şi-nduhuie-n pieptu-i virtutea dorită. 
Simte în sine ·'liteazul, se bucură-n sine că ruga-i 
Fu împlinită in grabă de zeul cel mare . .. . .  

Fr. 28 

Topindu-se de-o boală ce-o iscase 
Un duh afurisit, de care zeii 
Spre fericirea \o!" U lecuiră30 

l!i1d2 XVI, 508 - 5 1 1 

Odiseea \', 532 - 534 

Tt�rapie magică şi medieamentousă 

Fr. 29 

Prin colb se prăvăli icnind mistreţul 
Şi-nţepc:ni pc loc. Iar de Ulise 
Avură grij ă r�pede feciorii 
Lui Autolicos. rana i-o legară 
Cu meşteşug .-;.i sîngele-i curmară 
Cu desdntări . 

Odisaa XIX, 592 - 598 

Purii'icttri (c ll intenţii profilactice) 

Fr. 30 

[Odiseu] 
Grăi atunci bătrînei Evriclea : 
. . .  , .:Măir.uţo, a.du-ncoace acum pucioasă, 
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Leac bun de molimi, adu foc să curaţ 
Cu fumul sala" . . . 

('di�-N{� XXII, 592 -595 

Fr. 3 1  

. . .  " S-aprindcţi locul mai întîi în vatră ' '  
Şi doica ]-ascultă pc el şi-aduse 
Pucioasă şi aprinse foc. Ulise 
Dezmolipsi cu fumul toată sala 
Şi curtea lui şi-ograda pretutindeni31• 

Odi w a XXII, t."\05 - 609 

Relaţii de producţie ; instituţii 8ociale şi politice 

Fr. 32 

[Nausikaa] . . . dinsa merge 
Prin casă vrînd părinţilor să spuie 
Dorinţa ei, şi-n sală-i întîlneşte 
Pe amîndoi, pe mama stînd la vatră 
Cu roabele şi lînă porfirie 
Torcînd32 • • •  

Fr. 33 

[Vorbeşte Odiseu : J  
. . .  "Hei, Evrimah, c ă  n u  e sfada noastră 
Pe la cositul ierbii primăvara, 
Cînd ziua-i lungă, eu să am o coasă 
Cu şart încovoiată şi tu alta 
La fel şi-atunci să ne fi pus la lucru 
Pe nemincate pînă la-nnoptare, 
C-am fi avut destulă cositură. 
Ori boi să fi mînat, jugari de frunte, 
Tot mari şi aprigi şi sătui de hrană, 
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De-o vîrstă şi-o putere, tari ca piatra , 
Pe un pămînt de patru frtlci, cu gli.e 
Uşor de-arat, să fi văzut atuncea 
De pot să trag eu brazde necurmate":u 

Otli>•'�il X\"III, 479 -493 

Fr. 34 

Încrezători în zei, mm1c la dînşii 
Nu seamănă cu mîna lor, nici ară, 
N-au loc de sfat, nici lege n-au ciclopii, 
Ci şed pe cttlmea munţilor în peşteri 
Şi fiecare-şi vede de-a lui casă 
Şi unora de alţii nu le pasăM. 

Odisua IX, 1 45 - 146, 151 - 154 

Fr. 35 

[Vorbeşte Nestor : J 
Cît a ţinut războiul, 

Eu şi Ulise nu ne dezbinarăm 
Nicicînd în adunare şi la sfatul 
Bătrînilor, ci toţi uniţi, cu mintea 
Şi chibzuirea ne trudeam s-aducem 
Oştirii noastre cel mai mare bine . 

Odisua III. !l67 - 1 7 1  

Structuri politice i n  Grecia homerică 

Fr. 36 

[Vorbeşte Aigyptios : J 
. . .  "Itacieni, voi daţi-mi ascultare. 

De cînd plecă măritnl crai Ulise 
Cu armia-n corăbii, niciodată. 
Noi n-am avut nici sfat, nici adunareM 
Şi cine-acum ne strînse ? Ce nevoie 
Aşa-1 sili pe el . bătrîn sau tînăr, 
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Ca să ne-adune ? Auzi el oare 
Vreo veste că oştirea noastră vine 
Şi rlispicat şi nouă să ne-o spuie 
Ca nnul care-o ştie dinainte ? 
Sau despre alte treburi de-ale obştii 
�nştiinţa şi va întinde vorba ? "  

OdiseetJ II, 35 - 49 

Difereaţieri in mentalitatea socială 

Fr. 37 

[Ulise ] 
Cum c1 în faţă-i vedea căpetenii şi oameni de frunte, 
Calea pe loc aţiindu-le aşa le zicea cu blîndeţe : 
"Nu stă, sărmaue, frumos de frică să fugi ca mişeii. 
Hai şi rămîi tu pe-aici şi pe alţii opreşte-i din fugă . . .  " 
. . .  Dar pe ostaşul de rînd, care-n faţă-i da fuga cu ţipăt 
El îl pocnea cu toiagul şi tot poruncea fiecărui : 
. . . , . Stai, ticăloase, pe loc şi ascultă mai bine porunca 
Celor mai mari decît tine, netrebnice tu, şi mişele, 
Care nimic nu plăteşti, dacă-i vorba de sfat şi războaie . 
:\"n deopotrivă pe-aicea cu toţii domni-vor aheii" 

Uiada II, 1 94 - 202 

Fr. 38 

.. ." [Tersit] 
. . .  el tare zbierind,'{îl mustra pe Atrid Agamemnon : 
. . .  , .Ce te mai jălui şi ce vrei, născutule tu din Atreus ? 
Corturi ai pline de-aramă şi ai tu la tine prin corturi 
Multe şi-alese femei, care noi ţi le dăm după pradă, 
Tie-naintea oricui, dacă noi cucerim vreo cetate. 
6ri mai duci lipsă de aur, comoara cu care te-mbie 
Vre-un bogătaş de la Troia, voind să-şi răscumpere fiul 
Care în lanţuri de mine-i adus sau de altul de-ai noştri ?" 

ItiadtJ II, %20-227 
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Tehnică a irigaţiei 

Fr. 39 

[Ahile�, 
Iar după el potopind gonea cu zvon mare talazul. 
Cum săpătorul de şanţ, cînd el citeodată izvorul 
Întunecat îl îndreaptă s-adape grădini şi răsaduri , 
Umblă cu grebla şi şanţul de năruituri îl desfundă, 
Apa tot curge-nainte şi rostogoleşte pietrişul 
Grabnic la vale şuind pe loc prăvălat şi aj unge 
Chiar şi pe cel care drum ii deschide, tot astfel Ahile. 
Cît era el de fugaci, îl tot ajungea urmărindu-1 
Valul-ndirj itului rîuas . . . 

liiada XXI, 255 -2GJ 



�Ol'E 

1 Okean<>S, alături d� Kronos şi Hades (Iliada XV, !89- 1 93) nu are 
uimic de-a face cu <.liv iuiUţile Olimpului. Curgerea apelor lui este veş

nică, ncelea�i unde revenind cu regularitate in circuitul fluviului care 

iuconjură snprafaţa locuită a pămintttlui (Iliada XVIII, 392 ; Theog&

nia 776, gr. ă:}<�ooc;). Acest aspect al fluviului veşnic curgător a determi

nat ulterior concepţia <.leilpre Okeanos ca sursă a mişcării (Platon, Theoit. 
152 E). 

• 1mpcrecherea fluviului Okeanos cu divinitatea Tethys (cf. Theog&

nia 337 - 372) reprezintă probabil o influenţă a unei străvechi concepţii 
cosmogonice şi thcogonice mesopotamiene despre împreunarea apelor 

dulci (Apsu) , cu apele sărate ale mării ( Tiamat) . 

3 În literatttra �reac(L posterioară acest nutne a căpătat se.tJl.ll.ificaţi 

de ., mare", de "sare · · .  tu�<::ori chiar şi cea de "pămint cu zăcăminte de 

sare • '. 

• în Tartar. 

• Descrierea homeridi a Tartarului, loc amplasat în adincul pămlntu

lui (Gaia), care nu trebuie confundat cu Hades. reşedi.ttţa zeului cu ace

laşi nume, cunoaşte auu1nite variante. ln acelaşi Cint VIII, 477- 478. 
Tartantl este aşezat .. la marginea lumii", la limita extremă a pămîntu

lui. După părerea hti A. Frenkian, Le mo»de homerique, Paris. Vrin. 
1 934, p. 39 aceste variaţii sint datorate teudlnţei de a muta SJlTe supra

faţă atît Tartaru! clt şi Hadesul. 

Despre apropiere,\ concepţiilor privitoare la lnmea de .,dincolo" la 

vechii greci cu ginuirea sumero-akkadiană, Indeosebi poemul Enuma Eliş. 

vezi Ion Banll, FOA . p. 56 şi urm. ; p. 81. 
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• Reducerea bolţii cereşti la dimensiunile păn1întului, îm�onjumt lk 
Okeanos, este o constantă a geografiei homerice. Cerul este im1lg:in:-,t 
ca un acoperiş care se sprijină pe imense coloane (Odiseea I, 53 - 54 ; 

el. Hesiod, Th11ogonia 126- 127). 

7 Spre deosebire de alte pasaje, mai sus citate, în acest pasaj 
d;tauu foarte important -

-
printre formele meuinlui lichid care-şi : . 1 1  

originea in Ocean sînt incluse şi apele Mării. 
• Zeul Hades. 

• Poseidon. 
10 Unul din judecătorii sufletelor în Infern, alături de Eacos şi de Miu·-,�. 

n Localizarea CîmpiilorlElysee, ue obice(un aspect al Hades -ului , ; .c 
suprafaţă (Odiseea IV, 563 şi urn1 .), pare că este de :t.�tă tbti• făeuLi :n 
apropierea Africi( de vest. 

u Această descriere a unei ţări invăluite în ceaţă nu se potnv e><le nt 
direcţia suu-vcst spre care este împins Dlisse de suflarea vintului Hore::�. 

13 Tema destinului domină ambele cpopei homerice. In faţa hotli.riril < •T 
destinului, gr. a;lo«, niuteni nu poate 1la înapoi de la ceea ce îi este l tăril
zit, gr. (LOip«. Comportarea morală, sacrificiile aduse cu pietate zeikr 
nu pot schimba ursita. - cf. E. R. Do1lds, 1 greci e l'irrazionale . lra < T ,  
ital .. Florenţa, La 1\uova Italia, 1959, p. 9 şi urm . ; 43 ; 52 ; 58. 

u Peleu. 

n în acest pasaj îşi face apariţia, poate pentru prima oari't, ('Olll" :pţ.h 
pedepsirii nelegiuirilor omeneşti de către o putere de ordin divin . !>. ) l .  
Pippidl, Studiul introductiv la Homer, Odiseea, Ducureşti, Univers. J 9 /  1 ,  
p. 1 4  atrage atenţia că de astă dată .. ursita" prefigurează. or1linfca 
cosmică., manifestată ca jnstiţie. 

u Viziunea dereglării cosmice din a<'cst pasaj este legată uc uwtivl'l 
ueinţclegerilor dintre zei. 

" Eos : Aurora. 

u In Iliada coexistl două lumi : cea a zeilor � cea a oamcnil<>r. lutcr
ferenţa intre aceste lumi este constantă, zeii, ca puteri antropomorfizate, 
intervenind în existenţa oamenilor, cel mai adesea pentru a prot! nc<' 
perturbari. 

u Neglijarea indatoririlor rituale atrage dupl sine�ruînia zeilor. rdeca 
dependenţei zeilor de jertfele aduse, inclusă şi in Th11ogo11ia 556 - 557 

elite de origine orientalll. Intr-o versiune hurritll despre potop. ?.di (E:1 
şi Kumarbi) se plin: el oamenii uită �;ă. le aducă cuvenite-!<� krtfe. 
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NOTE LA HOMER 

li. G. Giiterbock, The hittite version of the Human J{umarbi Mythes. 

Or·iental Fonrunnet's of Hesiod, AJA, 1948, p. 123 - 1 34. 
•• Pasaj cu nuanţă critică. Ideea despre nedreptatea zeilor va reveni 

tkseori în poemele liricilor greci, îndeosebi la Theognis. 
u,. Vezi nota 13. 
"' Nimfa Idoteia. 
23 Proteu, fiul lui Poseidon, care poseda facultatea de a-şi schimba 

îttfăţişarea după voie. 
•• Vezi nota 20. 
26 Izbînda în viaţll e.ite condiţionată, după dte crede poetul Odişeei 

tk răbdarea cu care omul înfruntă. greutăţile. Uli'\Se poartă epitetul de 
.·. mult-rAbdăto,ilT.:-vezi -�:M:: PippidLop:"7it.�p.-12. --

-
.. . • . ,_ ._ . ,-.., .»"• ..., ..,._ ,  · - ·-- �---

.. Hades. La Homer, cuvintul . .  suflet", gr. <J.ux-1). are semnificaţia unei 
r1nbluri corporale care se desparte de corp prin moarte, cu o consistenţll 
e>�:trem de slabă, vizibilă, dar intaugibilă. Are înfăţişarea similară cu o 
f.J.ntasmă, cu o umbrll, cu o imagine (gr. eidolon) proiectată in apă. Legă
tam dintre suflet şi corpul material este caracteristica vieţii, dar nu şi 
r•r incipiul vital. Vezi A. I�enkian, op. cit. , p. 62. Termenul psyche n-are 
nimic de-a face cu psihologia, biologia sau fiziologia (A. Frenldan, op. 
cii., p. 105 - 106). In secolele următoare termenul va îngloba pe rînd, 
din punct de vedete denotativ, aproape toate funcţiile biologice, intelec
taalc şi psihice desemnate prin alţi termeni, cum ar fi nous, noema, 

phren, lhymos etc. Generalităţi la E. Rohde, PsycM, trad. franc., ed. X, 
H)28 şi E. R. Dodds, op. cit., p. 26 şi urm. 

!7 Obiceiul încinerării morţilor s-a răspîndit în Grecia începînd din 
sec. XI - X  î.e.n. Odată cu aceasta s-au petrecut mutaţii şi în domeniul 
credinţelor eshatologice. ln locul cadavrului dematerializat her (gr. xfKl) . 
;"re · iese din mormînt şi posedă puteri supranaturale apare acum 'acea 
dublură corporală psyche (vezi mal sus nota 26) căreia nu-i era tngădait 
să pătrundă în Hades fără indeplinirea ceremoniei arderii pe rug. 

zs Expresie nepotrivită. De fapt, Patrocle cere ca trupul să-i fie ars 
ş! nasele-i calcinate să fie îngropate. Odată descătuşat de corp, .. sufletul" 
(i>syche) pătrunde ln lumea umbrelor ( Hades), de unde întoarcerea. 
nu mai este posibilă. 

•• În sens de implacabil destin. 
30 Despre credinţe similare in aria mediteraneană şi Orientul Apropiat, 

vezi Ion Banu, FOA .  p. 1 43 şi urm. 
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01 Asemenea procedee, h1 care semnificaţia magică şi cea laic-profilac
tică se imbinau h1 mod hle:rlricabil, prezintă analogie cu ceea ce modcrn.ii 
numesc dez.infectarc. Medicina egipteană cunoştea practici de at:est gen 

cu multe secole înainte. 

'2 Relativ la organizarea societăţii greceşti in această perioadă, ve:o.i 
lL I. Pinley, Lumea lui Odimt, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968, p. 1 08 

şi urm. 

33 Alii turi uc munca scl:wagistil sau angaj ată (cei �are prestează diferite 

munci plătite sînt ,.theţi", oameni care în cursul procesului de acumulare 
a proprietăţii private nu au izbutit sii devină proprietari de pămhl(:, 

există şi munca proprietarului de pămint, care lucreazll cot. la cot c u  
oamenii săi, deşi este cetăţean şi participant la Yiaţa politică a polis-ului. 

Vezi Zoe Petre, Premise ale formdrii conceptului de IT6i-�, ., Studii clasice", 

XVII, 1977, p. 7 - 9  . 
.. Este vorba de lumea ,.ciclopilor" ; descrierea ei de către poetul 

Odiseei cuprinde trăsături ale unui presupus mod de existenţă. care ar ii 
precedat '\":Îaţa organizată în societate. 

ao Sfatul : în gr. (3ouÂ� sau ciyopă. în cazul de faţă întrunirea şefilor 

unor comunităţi obşteşti subordonate autorităţii unui şef ,. basileu'' uwi 
puternic. Întrunirile, 66wxot, se ţineau numai in urma unei convocărj 
şi nu aveau caracter periodic. 

•• Scamandros sau Xa.nthos. Pragment descripti'\0' din epi�odttl htptt: i 

lui Achile cu fluviul în apele căruia aruncasto cada vrele troi�nilor ucişi. 



HESIOD 

NOTĂ INTRODUCTJ V A 

lnceJlind cn gruparea. de stndii închinată operei !ni Hesiod ele ci\tre 
Fundaţia Hardt pentru promovarea studiilor clasice, Hesiode el sor. influ
ence (voi. VII, Vandoeuvres- Geneve, 1962) care include lucrări de K. von 
Pritz, ·c. S. Kirk, W. ]. Verdeniu�. Fr. Solmsen şi alţii, poetul din. 
Askra a incetat să mai fie considerat un rapsod popular. A fost u.n 
, .poet-ţăran" avind o poziţie Ideologică protestatară, diferită de mentali
tatea din lumea lui Homer, totodată un om de înaltă cultură, a cărui 
influenţă se resimte peste veacuri, unul din cei mai apreciaţi poeţi ai 
Greciei balcanice (sfîrşitul �ee. VH î.e.n.) .  El a atacat. printre altele. 
probleme de ontogenez{t şi istorie umană. !n Theogonia ni se oferă o schiţă 
n formării rniversului şi a lumii 7-eilor ; în l.'.funci şi Zile atinge tema 
diferenţierilor sociale t!i.Ll ţinutul său de baştină, cn largi implicaţii in 
htoria socie:.;,ţii. Prin acest poem de factură gnomică şi pareneticll, 
a lăsat moştenire viitoarelor generaţii un bogat tezaur de sfaturi, precepte 
şi maxime morale. Aşa cnm specifică Hero<lot în Istorii II, 53 Hesiod 
c·..;t,· nn <:reator in materie de poezie epică şi genealogică, dar şi in plan 
mitologic, căci a introdus în Pantheonul grec figuri noi, dintre care utll•le, 
Dike Lunăoarit, per�onificare a ., Justiţiei", an rlimas integrate şi in 
religia greacă. Astăzi nu mai există îndoială cr, Hesiod a cunoscut trudiţia 
orientală a succesiunii puterii în cer, a cărei origină urcă pin1!. la perioada 
sumeriană (c. 3500 i.e.n.) dt şi o bogat11. literatură didactic11. dln Oriental 
Apropiat şi Egipt. !\fitul vîrstelur, inserat in lv[unci şi Zile prezinti 
aualogti cu mituri ale �[esopotamiei, Persiei şi Deltei Nilului. 
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Haosul primordial 

Fr. 1 

Haos a fost la-nceputl, Pămîntul2 cu largile-i coapse, 
Casă temeinică dată nemuritorilor care 
Au stăpînire pe culmea Olimpului plin de troiene. 
Tartarul întunecat, sub pămîntul cu drumuri întinse. 
Eros apoi, printre zeii nemuritori, cel mai gingaş 
Îmblînzitor, ce supune pe oameni şi zei deopotrivă, 
Gîndul în piept amăgind şi voia cea înţeleaptă3. 

Throgon itt I I G - l :21 

Originea lumii, Tartarul, Pămintul 

Fr. 2 

Noaptea cea neagră şi-Brebos apoi se iscară din Haos. 
Ziua, Eterul venit-au pe lume născute din Noapte4• 

ThEogonia 1 23 - 1 25 

Fr. 3 

[Tartarul ] 
Îngrăditură de-aramă-1 încinge şi gura-i adincă 
Noaptea cu zid întreit de bezne-o cuprinde, pămîntul ,  
Marea cea stearpă acolo şi-au izvodit rădăcina, 

• Traducere a fragmentelor din Munci şi Zile aparţine lui Ş t e f a n  
B e z d e  c h i (B ucureşti, Hditura Ştiinţifică, 1957). iar cea a fragmentelor 
din Theogonia, lni D n m i t  r u T. B u r t e  a (voi. Hesiod, Bucureşti.  
Editura Univers, 1 973) . 
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Pîcla de neguri ascuns-a pe zeii Titani, după voia 
Marelui Zeus, stăpînul ce norii-n văzduhmi adună 
[Umede hrube, avînd, departe, la marginea lnmii5 ] .  
Locul acela ieşire un are. Poseidon o poartă 
Grea de aramă i-a pus, cu zid împrejur il încinse, 
Cottos, Gyes, Briareu cel neînfricat, lîngă dînşii 
Îşi aşezară lăcaşul, vajnici străjeri ai lui Zeus. 
Tartarul sumbru, pămîntul umbros şi marea cea stearpă, 
Ceru-nstelat au izvorul' în locul acesta de groază, 
Toate deopotrivă, iar zeii cît sînt de puternici 
Simt îngrozite fioruri gîndind la acele tărîmuri . 
E o genune adîncă, abia într-un an i-ar atinge 
Fundul acela ce pragu-i păşeşte, dar vijelia 
[Cruntă îl mînă din urmă spre altă spăimoasă furtună. 
Plin de primejdii le pare şi zeilor fără de moarte 
Greul abis, iară Noaptea cea sumbră duratu-şi-a casa 
Înfricoşată acolo, ascunsă sub văl de-ntuneric7] 
Fiul lui Iapet, cu capul şi braţele-i neobosit e, 
Sprijină cerul întins, aproape lîngă intrare 
Noaptea şi ziua călcîndu-se una pe alta pc urme 
Veşnic se strigă, se cată, în largul tărîm de aramă8 . 

Thcogon ia 73ti -- 765 

Fr. 4 

Geca, slăvita, născu mai întîi asemenea sieşi 
Cerul cu stele-mpînzit, de jur împrejur s-o cuprindă, 
Zeilor celor ferice în veci lăcaş să le fie9• 
Munţii înalţi a născut şi grotele-adînci, hărăzite 
Nimfelor, zîne ce-n peşteri de munţi îşi fac locuinţa . 
Fără-a rodi din iubire născut-a marea cea stearpă, 
Marea10 vrăjmaşă ce-şi umflă unda-n vîltoarea furtunii .  
Iar, din unirea c u  Cerul, născu pe-nspumatnl Okeanosn 
Coios şi Crios, Iapet, Hiperion, zeul luminii , 
Theia şi Rheia , apoi Themis şi Mncmosync, 
Phoibe cu-aleasă cunună şi Tethys cea iubitoare 
Şi după toţi, cel din urmă, pe Cronos cu gînduri asc anse 
Cel mai temut din copii-i şi care nrîtu-şi-a Tatăll2. 

Tht,•gonia 126 - 1 38 
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Astrologie 

Fr. 5 

Cînd Găinuşa din Atlas născută pe ceruri răsare, 
Tu secerişul să-ncepi, iar aratul, cînd ea va apune. 
Ea stă ascunsă de patru ori zece de nopţi şi de zile 
Iar dup-aceea, în timp ce anul în cercu-i se-nvîrte, 
Iarăşi apare pe cer, cînd coasa de fier se ascute13• 

·"lunci şi Zile 376 -380 

Fr. 6 

Iar de îndat-cc Zorile şi Plugul ajung în mijlocul 
Cerul ui . iar Aurora cu degetele roze, o Perses, 
Vede Văcarul, atuncea tu strugurii toţi ţi-i alege 
Şi zile zece-i întinde la soare şi nopţi tot atîtea. 
Cinci . opt zile la umbră să-i pui şi-n a şasea în vase 
Tragj băutura lui Bachus cel veselH . Iar cînd Găinuşa 
Şi uriaşul Toiag şi Vierii în cer or apune, 
Adu-ţi aminte at uncea că-i timpul să-ncepi arătura 
Fi<: c;� anul S.:i-1 fie prielnic precum se cuvine ! 

Munci şi Zile 603 - 61 1 

Tema măsurii 

Fr. 7 

Căci e cumplit CJ.-n a mării talazuri să dai de urgie 
Şi e cumplit cînd, prea multă povarrt punînd în căruţă, 
Osia-ţi frîngi, iară marfa ţi se prăpădeşte zadarnic. 
Tu să păstrezi a măsură . În toate mai bun c prilej ul. 

Jfrmc.i şi Zils 685 - 688 
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t:valifiert--a timpului 

Fr. 8 

Şi la argaţi le arată că ziua treizect:-a-i ma1 bună. 
Munca s-o supraveghezi şi să-mparţi întH� dînşii t.:tinul, 
Dacă norodul înnumără zilele cum se cuvine, 
Căci de la Zeus-nţeleptul zilele-astea sînt date. 
Zile sfinţite-s : întîia, a patra şi ziua a �aptt:a-n 
Care Latona născut-a pe Apolon cu �abia de-aur . 
Ziua a opta şi-a noua din prima decadă sint bune 
Pentru omeneştile treburi, de vrei să ai <:por şi izbîndă. 
Ziua intii dup-a zecea e bună să tunzi la mioare ; 
Cea după ea, ca să seceri îmbucurătoarele roade. 

Mw1ci şi Zile 7(;Jl -- 769 

Conditia dhinităţii. Zeul şi Omul 

Fr. 9 

Neamului vrednic de cinste, mărire dau fără preget 
Celor ce Gea născut-a ctt nemărginitul Uranos 
Zeii ce ei zămisliră împărţitorii de daruri ; 

Theogonia 4S - 47 

Fr. 10 

LZeus Prevăzătorul ] 
. . . să fie rege, stăpînul peste nemuritori , . . .  
Zeus, al zeilor rege, ales-a drept soaţă pe Metis15 
La început, între oameni şi zei aleasă prin mintea-i. 

Thcogonia 881 -887 

Fr. I l  

Soaţa a doua aY ut-a pe Themis1 6 cea strălucitoare. 
Orele ea le-a n;l scut, Eirene înfloritoarea , 
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Dike şi Eunomia17 ce au sub oblăduire 
Faptele celor vremelnici şi Moirele cărora Zeus 
Cel înţelept dăruit-a cea mai aleasă cinstire, 
Clotho, Atropos, Lachesis ce dau muritorilor oameni 
Binele-n viaţă sau răul , tocmind rînduielile soartei18• 

Tfleogcntia 900- 906 

Fr. 12  

Zeus de-asemeni iubi p e  zeiţa c u  dalbă cosiţă 
Mnemosyne18 ce-a născut Muzele-ndnse cu aur. 
Nouă. acestea-ndrăgit-au ospăţul, cîntecul dulce. 

TheogiYflia 915 - 917 

Fr. 1 3  

. . .  Zeus, cu mintea de veghe, 
S-a prefăcut înşelat, deşi cunoscu amaguea, 
Fiindcă el însuşi în mintea-i ursise nenorocire 
Pentm vremdnicii oameni!0 şi gîndul urma să·şi plinească. 

Theogonia 550- 553 

toudiţia umam1 

Fr. 14 

Noaptea apoi zămislit-a Soarta cea crud<'i şi Moartea, 
Kert cea neagră, şi Somnul născut-a şi-a Viselor mladă 
Noaptea, zeiţa cea sumbră, ce n-a fost rodită de nimeni, 
Momos - doj enitoru1 si Oizus cea-îndurerată. 
Hesperidele-asc:meni, ce 

'
peste Ocean, depărtate, 

Merii de aur grij esc şi roadele care le poartă. 
Parcele răzbunătoare şi Kerele-s fiicele Nopţii, 
Clotho, Lachesis, Atropos, stăpînele firului soartei 
Care la toţi muritorii bine ori rău le im parte, 
Şi deopo trivă abat , fără să cruţe, osînda 

32 



POEZIA GENEALOGICA Ş[ DIDACTICA 

Şi peste nemuritori, şi peste vremelnicii oameni . 
Ele nu-şi află odihnă mîniei primejdioase 
Pînă nu-şi află osînda oricare fărădelege. 
Crîncena noapte de-asemeni a zămislit pe Nemesis, 
Chin muritorilor oameni. Înşelăciunea şi Dorul, 
Vrajba cu sufletul crîncen şi Bătrîneţea sleită 
Vrajba cumplită născut-a, la rîndu-i, a Trudei povară 
Foamea, Uitarea, Durerea de lacrimi izvorîtoare, 
Învălmăşeli, Bătălii, Crima şi Nelegiuirea, 
Vorbele înşelătoare, Discordia, Gîlcevi, Anarhia, 
Legea nedreaptă, Dezastrul ce merge cu ea împreună, 
Arkos apoi, ce izbeşte din plin pe nevrednicii oameni 
Care, de voie, în pricini nedrepte, îl iau mărturie21. 

Theogonia 2 1 1 -232 

Fr. 1 5  

[Despre prima femeie ] 
Incremenit-au vremelnicii oameni şi nemuritorii, 
Cînd zărit-an momeala vicleană dată năpastă 
Omului, căci seminţia femeilor ispititoare, 
Cele mai primejdioase femei22, din ea e născută, 
Cruntă osîndă ce-şi face lăcaşul cu muritorii 
Ea ocolind pe săraci, doar pe bogaţi îndrăgeşte. 

Theogonia 589- 595 

Fr. 16 

Astfel, alături de răul adus de femei printre oameni, 
Zeus ce tună-o înalturi, adaus poverilor grele, 
Altă năpastă ursit-a, în locul bunelor daruri. 
Cel ce, de nuntă fugind, de crunta belea a femeeî, 
Rîvnă să-şi ia o nevastă nu simte, la bătrineţea 
Cea nevoiaşă aj unge lipsit de-al rudelor sprijin 
Iar dac-a fost înstărit în viaţă, şi-mpart bogăţia 
Îndepărtate neamuri . . . :a:� 

Theogonia 600 -612 
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Cele două feluri de lupte in lume 

Fr. 17 

Nu-i pe pămînt doar un fel de luptă, ci feluri se află 
Două : pe una din ele o-ncuviinţează-nţeleptul, 
Însă cealaltă-i de-ocară. Ci ele frămînt-al nost'suflet 
Cea de pe urmă războiul ne-aduce şi crunta gîlceavă24 
Nenorocită. De nimeni ea nu e cinstită, ci lupta 
Noi de nevoie-o cinstim, căci aşa fu a zeilor voie. 
Ci pe cealalt-o născu mai-nainte-al nopţii-ntuneric25 
Şi-apoi Cronidul, în cer locuind, temelie26 o puse 
Lumii, spre-a fi de folos muritorilor, înspre mai bine. 
Ea şi pe cel mai netrebnic din oameni la muncă îl mînă. 
Căci, cînd un om fără lucru îşi vede vecinii cu stare 
Gospodărind, semănînd şi arînd ca să-şi strîngă avere , 
Face la fel cu vecinul. Şi lupta aceasta e bună. 

Munci şi Zile 1 1 -24 

Virstele omenirii 

Fr. 18 

Căci mai-nainte trăiau pe pămînt omeneştile neamuri 
Fără necazuri şi rele şi fără trudnică muncă, 
Fără de boli dureroase, ce-aduc după ele sfîrşitul27• 

Munci şi Zile 89 -91 

Fr. 19 

Nemuritorii, ce-şi au locuinţa-n Olimp, plăsmuiră 
Dintr-nceput, auritul neam de oameni cu grai dăruiţi28 
Care în timpul lui Cronos au fost, ce domnea peste ceruri, 
Ei ca şi zeii trăiau cu sufletul fără de grijă, 
Fără dureri şi necazuri şi fără ca nici bătrîneţea 
Să îi apese, ci zdraveni la mîini şi picioare de-asemeni, 
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Traiu-şi duceau în ospeţe, de orice necazuri departe. 
Moartea uşor le venea, ca un somn, şi de orişice bunuri 
Parte aveau. De la sine pămîntul mănos, fără trudă, 
Roade le da belşug, iar dînşii voioşi şi în pace 
îşi împărţeau între sine belşugul. cu oameni de treabă. 

Munci şi Zile 105 - 1 1 5 

Fr. 20 

Zeii ce-şi au locuinţa-n Olimp, au făcut dup-aceea 
Neamul de-argint care fuse cu mult mai prej os ca-nainte, 
Nesemănînd nici la fire, nici cuget cu-acela de aur. 
Lîng-a sa vrednică mamă copilul creştea cu încetul, 
Fără de minte, o sută de ani, în propria-i casă, 
Iar cînd, flăcăi, ajungeau la a tinereţii hotare, 
În suferinţi îşi duceau puţinii lor ani din pricina 
Nesocotinţei, căci nu se fereau să-şi facă-ntre dînşii 
Nelegiuiri, nici voiau pe nemuritori să-i cinstească, 
Nici pe sfinţitele lor altare vreo jertfă s-aducă, 
Cum le e datul la oameni. Pe-aceştia saturnicuJ29 Zeus 
De pe pămînt, în mînie, îi şterse fiindcă slă vire 
Nu aduceau fericiţilor zei ce-n Olimp şi-au lăcaşul:10• 

Munci şi Zile 122- 134 

Fr. 21  

. . .  Zeus atunci plăsmuit-a în rîndul al treilea, din frasini, 
Neamul de-aramă, de cel de argint diferit întru toate31, 
Oameni cumpliţi şi năvalnici, deprinşi CLt-ale zeului Ares 
Crunte isprăvi şi cu lupta. Ei nu se hrăneau cu bucate, 
Cuget hain ascunzînd în ne-nduplecatele inimi, 
Oameni avani . O putere grozavă şi braţe vînjoase 
Pe mădulare vîrtoase creşteau din năprasnicii umeri : 
Armele lor de aramă erau, de aramă si casa ; 
Sculele tot de aramă, căci nu era fierÎ.U cel negru, 
Ei între ei, de-a lor proprii braţe răpuşi, aj unseră-n 
Încăpătorul lăcaş al Infernului rece şi umedaz. 

Munci şi Zile 138 - 148 
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Fr. 22 

. . .  După ce glia ascunse şi neamul acesta de oameni, 
Pe roditorul pămînt a făcut, în vîrsta a patra, 
Zeus Cronidul un neam mai bun şi mai drept ca-nainte : 
Neamul de vajnici eroi divini ce-s numiţi semizeii, 
Care pe-ntinsul pămînt trăiră în vîrsta trecută33• 
Cruntul război şi gâlceava cea lărmuitoare pe unii 
Stinsu-i-a lîngă pămîntul cadmeic, la porţile TebeP4• 
Zeus Cronidul, la margini de lume, departe de oameni 
Îi aşază şi le dete merinde de trai şi locaşuri. 
Lîngă oceanul cel plin de vîrtejuri ei sălăşluiesc în 
A fericiţilor insule, unde prea rodnica glie 
Roadă-nflorită şi dulce de trei ori pe an le aduce35• 

Munci şi Zile 1 5 1 - 1 57 ;  163- 166 

Fr. 23 

Neamul de-acum e de fier şi oamenii de-azi, stricăciunii 
Daţi, de durere şi trudă, şi ziua şi noaptea avea-vor 
Parte, iar zeii le-or da necurmat doar mîhnire şi grij ă116,.. 
Însă cu relele-acestea ei amesteca-vor şi bunuri. 
Dar prăpădi-va şi neamul acesta de oameni vremelnici, 
Zeus, cînd chiar din născare ei fi-vor cărunţi pe la timple,. 
Tatăl nu fi-va cu fiii asemeni, nici fiii cu dînsul : 
Nici musafirul cu gazda şi nici un tovarăş cu celalt ; 
Fratele însuşi nu fi-va, cum fost-a-nainte, prieten, 
Ba pe Mtrînii părinţi chiar îi vor necinsti, ticăloşii, 
Şi ocări-i-vor pe dînşii, cu grele cuvinte-agrăindu-i. 

Munci şi Zile 169- 1 79> 

Dreptatea ca "esenţă umană" 

Fr. 24* 

Zeus atotvăzătorul grea ispăşire găteşte 

Celor ce-n' gîndul lor poartă nelegiuirea şi crima. 

'" Traducere de D. Burtea. 
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Deseori toată cetatea plăteşte vina acelui 
Care doar rău unelteşte, scornind smintite primejdii. 
Căci le trimite Cronidul izbelişte crudă din ceruri, 
Foamete, ciumă, norodul întreg istovit se sfîrşeşte, 
Sarcina-şi pierde femeia, casele se ruinează . . .  37 

Munci şi Zile 230- 237 

Fr. 25* 

Căci rînduit-a Cronidul omului astfel de lege ; 

Cel ce cu bună ştiinţă, prin strîmb jurămînt, întăreşte 
Strîmbele lui mărturii şi vatămă astfel dreptatea, 
Însuşi se prăbuşeşte în oarba uitare a vremii, 
Neamu-i se-afundă38, iar vremea al dreptului neam 

proslăveşte. 
Jhmci şi Zile 269-277 

Răul din lume 

Fr. 26 

Astfel nenumărate necazuri purced printre oameni, 
Plină de ele e marea şi plin e de ele pămîntul39, 
Boli ce răsar de la sine, bîntuie ziua şi noaptea, 
Nenorociri aducînd pe capul sărmanilor oameni, 
Molcom, căci luatu-le-a glasul Zeus în a sa-nţelepciune, 
Astfel că nu-i cu putinţă să fugi de-a lui Zeus voinţă. 

]\Junci şi Zile 97- 102 

Sumbră " viitorologie" (dreptul celui mai_ tare) 

Fr. '1:7 

Nenorociţii, de-ai zeului ochi fără teamă, şi mce 
N-au să le deie-aj utoare bătrînilor care-i născură. 

• Traducere de D. B u r t e a . 
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Oameni a vani, j efui-va unul a celuilalt tîrguri, 
Nici j urămîntul, nici dreptul, nici cinstea nu va să mai aibă 
Trecere, ci vor cinsti pe răufăcători mai degrabă 
Şi pe haini. Cei puternici avea-vor dreptate ; ruşinea 
Nu va mai fi. Cel nemernic pe omul de treabă, cu vorbe 
Întortocheate-agrăindu-1 şi strîmb jurămînt, îl va pierde ; 
Pisma, de rău voitoare, bîrielnică, slută la faţă, 
Va însoţi in tot locul pe nenorociţii de oameni40• 
Nevinovatul lor trup, îmbrăcîndn-şi în dalbe veşminte, 
De pe pămîntul întins, spre Olimp or să fugă atuncea, 
Înspre al zeilor neam, părăsind pe nemernicii oameni, 
Şi Cuviinţa, şi Dreptul, lăsînd înapoi suferinţe 
Cruntc-ntre oameni, iar răul nicicînd u-o avea 1ecuire. 

Despre muncă 

Fr. 28 

Munci şi Zile 180- 194 

Zeii orbiră pe oameni, de nu mai ştiau hrana să-şi afle ; 
Altfel, uşor, doar cu munca de-o zi, tu puteai pe-utreg anul 
Hrană de-aj uns să cîştigi, fără pic de-osteneală, -agăţîndu-ţi 
Plugul de horn, să se-afume, şi-atunci a catîrilor harnici 
Muncă şi-a boilor paşnici s-ar duce cu totul de rîpă. 
Zeus însă hrana ne-ascunse, cuprins de mînie, 
Fiindcă pe el 1-înşelă Prometeu cel cu mintea isteaţă ; 
Iată de ce el scorni necazuri cumplite la oameni. 
Focul ne-ascunse deci Zeus. Dar Prometeu pentru oameni 
De la-nţeleptul Cronid îl fură-ntr-o tulpină de trestii 
Fără să bage de seamă de trăsnete Zeus-ndrăgitul, 
Zeus, de nori strîngătorul, . . .  n 

Mtmci şi Zile 41 -52 

Fr. 29 

Dacă aceasta-ţi fu soarta, mai bine munceşte cu rîvnă 
Ca, de la bunuri străine gindul deşert întorcîndu-ţi 
Numai spre muncă, să vezi de felul de trai ce ţi-1 laud. 

Munci şi Zile 306-308 
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�lunea agricolă opusă celei negustoreşti-"a venturiste" 

Fr. 30 

[Celor drepţi] 
Hrană le dă din belşug pămîntul ; pe. munte stejarul 
Ghindă din vîrfu-i le dă şi miere le dă prin scorburi 
Iar bucălaie oiţe-ncărcate-s de lînă bogată ; 
Prunci cu părinţii asemeni se nasc din a maicilor sînuri ; 
Toţi huzuresc fără grij ă în bunuri şi nici pe corăbii 
Nu se pornesc, căci rodnica glie le-aduce bc:lşugul42• 

Nedreptăţi sociale 

Fr. 31 

Munci ş i  Zile 225 - 230 

Este un alt drum mai bun. Ci dreptul în cele din urmă 
Biruie sila ; neghiobul, pe propria-i piele învaţă 
Căci jurămîntul cel strîmb e-alături de strîmbele pricini48• 
Glasul Dreptăţii-mbrîncite se-aude doar unde o mînă 
Cei de plocon mîncători, ce pravila întortochează. 
Ci-nveşmîntată în ceaţă, plingind, ea tot umblă-n cetate 
Printre noroade, prăpăd aducînd peste capul acelor 
Ce-o prigonesc, nevoind s-o-mpartă precum se cuvine44 • 

Fr. 32 

[Hesiod spune fratelui său :] 

Munci şi Zile 210- 217 

Nu de mult noi moştenirea-mpărţit-am. Ci tu j ecmănit-ai 
Mult de la mine46, ungînd din greu pe toţi basileii46, de 

daruri 
Înghiţitori, care, nerozii, pretind c-au făcut j udecată, 
Fără să ştie cu cît e mai mult j umătatea ca-ntregul 
Nici ce foloase de seamă ne-aduc asfodelul şi naiba. 

Munci şi Zile 37-40 
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Elogiul dreptăţii 

Fr. 33 

Ci-i o fecioară Dreptatea, fiica vestit'a lui Zeus 
Care cinstită e chiar şi de zei ce-n Olimp şi-au lăcaşul 
Cînd cineva, ponegrind-o viclean, vătămare-i aduce, 
Numaidecît, aşezîndu-se-alături de Zeus Cronidul47, 
De-al muritorilor cuget nedrept ea se plînge, ca gloata 
Să ispăşească păcatele regilor, care, cu gînduri 
Rele, pricina sucesc şi dau hotăriri necinstite 
De-asta păziţi-vă, regi mîncători de plocoane . . . . .  

Munci şi Zile 249-256 

!lăspunderea colectivă pentru vină individuală 

Fr. 34 

Însă acelor ce-n rele şi nelegiuiri se desfată, 
Le pregăteşte pedeapsa Cronidul ce toate le vede. 
Tîrgul întreg fu ades prăpădit pentr-un singur nemernic, 
Care urzeşte păcate şi nelegiuiri unelteşte. 

Munci şi Zile 231 -234 



NOTE 

1 Spre deosebire de poemele cosmogonice orientale (sumeriene, akka

diene, assiriene, babiloniene, hurrite şi hittite, ugaritice), databile aproxi

mativ între secolele XXII şi XIV i.e.n., dintre care cel mai cunoscut 

este poemul akkadian Enuma-Eliş din sec. XVIII i.e.n., la Hesiod apare 
noţiwtea de ,.Chaos" care nu se identifică cu un medin lichid viscos 

ca în gîndirea cosmogonică egipteană (Ion Banu, FOA, p. 67 - 68 ;  p. 138). 

Poetul nu dil. nici un detaliu despre natura Ch aos-nlui (;:&oc;, aceeaşi rădă

cină eu gr. ;:or.Evc.>, ,.a se deschide", , . a  se căsca") .  din care răsare Gaia, 

.. Pămîntnl". ,.Dar, fie că Chaosnl ar infăţişa apa, cum credea in antichi

tate Zenon din Kition san nn fel de materie proteică (după părerea lni 

Abel Rey) sau spaţiul vid, ca receptacul al materiei (Gomperz), in spiri

tul vechii interpretări aristotelice, san abisul ( Burnet) sau spaţiul concret 

(Zeller), el se leagă în mod concret de preistoria conceptului de materie" 

(Ion Banu, Hesiod şi zorile filosofiei în vechea Grecie, în Hesiod, Mu1tci 
şi Zile. Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1957, p. 38). Problemele majore ale 

Theogoniei hesiodice la G. S. Kirk. The Structure and Aim of Theogony, 

în Hisiode et son injluence, Fundaţia Hardt, Entretiens VII, p. 6 1 - 95, şi 

la Peter \Valcot, Hesiod and the Near East, Cardiff, 1960, The Theogony 

and the hittite material, cap. I. p. 1 - 26 şi The Theogony and the Babylo
nian material, p. 27-54. Interpretarea; acestui pasaj cu referiri la texte 

greceşti, G. S. Kirk - ]. E. Raven, PPh., p. 25-27. 

• La Hesiod, Gaia, ,. Pămintul", un element creator apărut spontan 

din Chaos. Faţă de gindirea cosmogonică orientală şi egipteană (textele 

orientale despre creaţia Universului au fost editate de J. B. Pritchard, 

în Colecţia Ancient Near Eastern Texts Relating lo the Old Testament 
(A NET), Princeton, 1950 - 1955, sistemul cosmogonic imaginat de Hesiod 
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este fundamental diferit dacă ţinem seamă că "Pămîntul" generează la 
rîndul său, fără împerechere, pe Uranos, " Cerul", egal în dimensiuni cu 
sine insuşi, munţii, marea, şi abia în al doilea rînd, prin împerechere 
cu Cerul, dă naştere lui Okeanos, .,Oceanului" (vezi nota 6 la Homer). 

• Cosmogonia hesiodică are la bază o triadă : Chaos, Gaia (.,PămJntul") 
şi Eros, respectiv un spaţiu infinit, un element material, apărut, probabil, 
dintr-un element primordial şi o forţă cosmică. Fr. Solmsen, Hssiod and 

Aeschylus, New York, Itaka, 1949, p. 26, îşi pune intrebarea dacă nu 
cumva .,E;ros"-ul este un motiv mitic fenician. Cosmogoniile, respectiv 
theogoniile orfice tîrzii (Otto Kem, Orph. Frag .• fr. 60- 235, p. 140-
14 1), au preluat diferite variante ale acestei triade, care, dealtfel, este 
reconstituită, ca o reproducere a unui vechi model cosmogonic şi in lista 
urmaşilor lui Kronos (Iliada XV, 187 - 189) : Zeus (stăpînul Cerului), 
Poseidon (stăpinul Mării) şi Chaos (stăpinul Infernului), fiecare din aceste 
divinităţi guvernînd o .. parte" (gr. !J.oip�>�) din aspectele Universului, 
considerat pe verticală : văzduhul, apa mării şi adincul întunecat al 
pămîntului. 

' Ambiauţele de întuneric (parţial şi opac) şi de lumină, care alter
nează, sîut atribute ale Chaosului, adică sînt .. născute" din Chaos. 

1 Theogonia hesiodică posedă, de fapt, două descrieri ale Tartarului, 
versurile citate şi versurile 806 - 8 1 3, ambele considerate ca interpolări (cf� 
H. Frănkel, Dichtu.ng und Philosophie des fruhen Griechentu-ms, Munchen, 
Beck, 1 9G2, p. 127 şi urm.). Poetul care a compus impresionanta viziune 
a Infernului pe care am reprodus-o îşi itnaginează Tartarul ca 11n loc 
îngustat spre suprafaţă, într-un fel de ,.g!ttă" (gr. <ITDflct), prin care răzbesc 
.,rădăcinile" (gr. p[�OIL) . , Pămîntului" şi ale .,Mării". tn acest loc fără 

lumină zac Titanii, descoendenţii lui Uranos, prăvăliţi în adîncuri de Zeus, 
după victoria acestuia asupra lui Kronos. 

6 în gr. r.'l)ya;(, .,izvoarele" şi 7te!pct-:ct, .,limitele". Dltpă interpretarea 
lui H. Frankel, ibid., .,limitele", .. graniţele" presupun concepţia liminaru
lui între existent şi nonexistent. Dar , . limită" poate fi concomitent un 
.,izvor" şi un .. început", dacă se ţine seama de demarcaţia între aceea 
ce există şi ce nu. Cf. Alkman, p. 91 . 

7 Lăcaşul Nopţii era de obicei situat spre Apus, locul unde dispare 
lumina zilei. 

8 Atlas, după opinia lui Paul Mazon, editorul Theogoniei (Paris, .. Les 
Belles Lettres", 1928). începînd cu acest vers a fost intercalat nn alt 
pasaj, care-I înfăţişează pe Atlas, fiul lui Iapet, susţinînd bolta cerească. 
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• Vezi nota 2. Desprinderea spontană a ., Cerului" de " Pămînt" este 
un străvechi mit oriental (Pritchard. A NET, 67, mitul babilonian ; 125, 
mitul hurrito-hittit) bazat pe antagonismul dintre ace.�te doull aspecte 

ale Universului vizibil. V. Stadachcr, Die Trennung von Himmel und 

Erde, .,Acta Antiqua Hungarica", I, 1951, p. 35-66. La Hesiod tnsll 
creaţia "Cerului" are semnificaţia ivirii unui element egal cu ,.P!I.mtntul", 

cu rol de fecundare. 
u Marea (apă sttrată) care desparte continentele, este în schema hesio

dică o creaţie a "Pămintulni". nu un element primordial. 

n Vezi nota 1 la Homer. 
u Hesiod a reprodus aici primul "Catalog" al descendenţei unei "perechi" 

cosmogonice : Gaia, "Pămintul" (element generator) şi Ura.nos, "Cerul" 
(elentent fecundator), ivit din Pămînt, creaţie cu o finalitate bine definitii. 

Să se observe diversitatea de sex şi atribuţii a Uranizilor, oprimaţi de 
plirintcle lor, in imposibilitate să acţioneze şi să se desfăşoare. ÎII Theo

gonia, dup!\ modelul unor poeme orientale similare, Hesiod admite succe
siunea a trei generaţii de stăpînitori ai Cerului : TJranos, Kronos, Zeus, 
fiul lui Kronos. Cu ajutorul textelor publicnte de J. B. Ptitchard. op. cit., 

de H. G. Giiterbock : Kumarbi, Mythen von churritischen Kronrs aus den 
hethitischen Fragmenten Zusammengestellt , Istambuler Schriften, Ziirich 
New York, 1 946 şi The Song of Ullikum.i, "Journal of Cuneif. Studies", 

5, 195 1 .  şi 6, 1952 sau de Cyrus H. Gordon, Ugarite Literature, Roma, 
1949 şi Ugarit and Minoan Crete, New York, 1966 pot fi stabilite unele 
contingenţe cE>rte între scheme similare din Orientul Apropiat (îndeosebi 
textele din Ugarit) şi schema hesiodică. 

11 Se presupune că intre ciclurile agricole şi structurile cosmice s-ar 

statornici o intimă legătură în măsura� în care Universul e conceput ca 

fiind viu. Normele muncilor agricole n-ar fi decît expresia necesară a 

ritmurllor proprii vieţii fiinţei cosmice. 
14 Aluzie la sărbătorile dionysiace de toamnă (Leneenele), festivitliţi 

prilejuite de culegerea roadelor şi de stoarcerea strugurilor pentru fabrica

rea vinului. 
11 Gr. M'ij't't.� : ,.prudenţă", "înţelepciune" ; asocierea lui Zeus prin căsă

torie cu Metis, apoi cu Themis şi cu Mnemosyne, care devine mama 

Muzelor, sînt trepte care marchează instaurarea lentă dar sigură a unui 
invincibil progres intelectual şi moral, constituind atributele majore pen
tru calificarea noului stăpin al Olimpului. R. Schaerer, L'homme antique 

et la stt'uclure du monde intbieur d'Hom�ye a Socrate, Paris, Payot, ]958, 
p. 69 şi UIIII. ; 73 . 
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11 Gr. &&!LL�: ,.echitatea", ,.împllrţirea dreptăţii", 
17 Gr. E!pijv'll: .. pacea"; gr. 8[x'll: .. justiţia"; gr. euvofL[ot:: .,buna inţele

gere", ,.disciplina in faţa legilor", aspecte ale unui regim politic in care 
ordiir.ea şi dreptatea sint respectate. Toate aceste noţiuni vor reveni, cu 
amplificarea cuvenită in Munci şi Zile unde Dike, .. justiţia", joacă un 
rol deosebit. J.-P. Vernant, Le mythe lu!siodique des rtJCes, in Mythe et 

pensie chez les Gt'ecs, Pari>, Maspero, p. 24-26, 29. 
11 Cf. mai sus fr. 14, unde aceste aspecte ale Destinului sînt integrate 

in filiaţia Nopţii. Contradicţia se explică fie admiţind o interpelare, fie 
prin introducerea de către poet, in locuri diferite din poem, a unor liste 
genealogice de provenienţă diferită. 

11 Mnemosyne (vezi fr. 4), zeiţa memoriei, a puterii de reprezentare, 

are aceeaşi origine ca şi Themis. în calitate de .. mamă" a :Muzelor, ea 
este cea care promovează activitatea spirituală in societate, activitate 
proslllvită de Hesiod în Prologul poemului. Hesiod crede cu tărie în misiu
nea oamenilor de cultură, respectiv poeţii, de a educa masele in sensul 
respectului legilor �morale. El înfăţişează cu deosebită emfazil. rolul Muze
lor in procesul de culturalizare ; tot Muzele sint şi inspiratoarele ,.regilor" 
In cursul activiUţii lor justiţiare. 

n Theogonia hesiodică conţine explicitarea puterii lui Zeus învingll
torul lui Kronos, totodată şi lauda superiorităţii sale morale, faţă de 
stăpînii anteriori ai Olimpului, indeosebi în calitate de putere justiţiară. 
Zeus pretinde în schimb sll fie slăvit in comunităţile omeneşti prin ritua-
luri şi jertfe. Supărarea resimţită de non! stăpîn al Cerului după jertfa 
adusă de oameni la Mekone (vechiul nume al Corintului), cînd Prometeu 
a pus la cale o inşelăciune menită să-1 discrediteze, n!l cun()aşte margini. 
Actul inşelăciunii, săvîrşit tn comun de Prometeu şi de oameni, este consi.� 
derat de poet drept .,hybris". H. Prănkel, op. cit .. p. 127 şi urm. este 
de părere că Hesiod nu s-a împăcat cu ideea că Zeus poate fi inşelat, 
el, care p<)artă epitetul de .,Atotvăzătorul" (gr. EU?U07tot:). În acest 
pasaj poetul pretinde că Zeus .,s-a prefăcut" doar că este înşelat. 

21 Pr. Solmsen, op. cit. , p. 30-31 este de pllrere cii. Hesiod a făcut 
deliberat din rele şi dureri făpturile Nopţii, pentru a nu le atribui aceeaşi 
obîrşie cu familia olimpieuilor. În M•mci şi Zile 212-235 - demon
strează S:>lmsen - Hesiod aj11nge la concluzia că Zeu>, peutrn a-i pedepsi 
pe oameni, care greşesc faţă de normele instituite de el în lume şi socie
tate, a folosit .,Descendenţa Nopţii" drept mijloc coercitiv (ibit:l., p. 80 şi 
urm.). Această genealogie nu are corespondenţă in mitologia Orientului 
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.Apropiat sau a Egiptului. Vezi şi interpretarea lui J.-P. Vemant, Le mythe 

Msiodique des r-aces, in op. cit., p. 2 1  şi urm., indeosebi p. 24 privitoare 
]a pedepsele lui Zeus in raport cu gravitatea "hybris"-ului. 

2a In Tl1eogonia poetul se mărgineşte să considere femeia in sine ca 
·principalul rău-pedeapsă trimisă de Zeus muritorilor. În Munci şi Zile 

mitul Ta deveni mai complex prin introducerea zestrei ce o aduce cu 
sine Pandora : pithosul în care sînt inchise "relele". 

23 Misoginismul acestor versuri, comparabile doar cu cele scrise de 
Semonides din Ceos (Diehl. fr. 1), nu poate avea contingenţă directă 
·cu mitul Pandorei. Este însă specific pentru gindirea hesiodică, mai ales 
că in Munci şi Zile 704, poetul consideră femeia drept un element de 
consum în gospodărie, nu unul productiv. 

24 "Luptă", "intrecere", "emulaţie" (gr. �?L�). Alegoria celor două 
.,lupte", una pozitivă, menită să promoveze progresul, cealaltă, aducă
toare de moarte şi distrugere, este o imagine poetică de o rară frumuseţe. 

u Vezi nota 21. 

2• în gr. tv p!l;naL: "Ia rădăcinile pămîntului". 

27 Prin aceste versuri Hesiod face o legătură între mitul lui Prometeu 
:şi cel al Pandorei, pentru a explica originea necesităţii muncii, ca pedeap
să dată omenirii. Ideea este reluată iu continuare, iu mitul vîrstelor, 
străvechi mit oriental, adaptat şi subordonat construcţiei compoziţionale 
din prima parte a poemului Munci şi Zile. Vezi K. v. l"ritz, Pa·ndora, 

Prometheus and the ]ltfyths of Ages, "Review of Religions", II, 1947, p. 250 
şi urm. J.-P. Vernant, Le mythe hisiodique des races, in op. cit., p. 45-46 
şi Le mythe promethee•t chez Hesiode, în Mythe et societe en Grece ancienne, 

Paris, Maspero, 1974, p. 192 şi urm. 
28 Descrierea virstei de aur, prima din cele cinci " virste" introduse de 

Hesiod in schema evoluţiei societăţii omeneşti, nu fără legătură cu sche
ma succesiunii stăpînilor Cerului (Olimpului), este o incercare de a pune 
de acord datele unei străvechi tradiţii greceşti despre timpul "fericit" 
al unei societăţi fără clase, contemporană cu domnia lui Kronos şi prima 
treaptă din miturile similare care circulau in Orientul Apropiat. Despre 
raportul existent intre mitul virstelor la Hesiod şi variantele din literatu
rile iraniană şi indiană, care au o stnctură cicli că, I. Trencsenyi-'\V aldapfel. 
Homer şi Hesiod, Moscova-Leningrad, Editura pentru literatură in limbi 
străine, 1956 şi J.-P. Vemant, Le mythe hesiodique des races, p. 23. 

21 Saturnicul: fiul lui Saturn (Kronos). 
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30 în Munci şi Zile, spre deosebire de schemele orientale, prima tenta
tivă de a privi prezentul (vîrsta fierului) în raport cu trecutul, adică 
diacronic. 

81 Oamenii generaţiei de bronz, apăruţi din lemnul pădurilor de frasin 
(tot un mit oriental) manifestă un altfel de "hybris" decît cei din gene
raţia de argint. Ei se autodistrug, nu sînt nimiciţi de puterea lui Zeus. 
Evocarea armelor de bronz înainte de apariţia prelucrării fierului este 
însă un indiciu incontestabil despre interesul arătat de poet asupra înfă
ţişării fizice a oamenilor din epocile precedente, a îndeletnicirilor şi a con
diţiilor de viaţă. Cf. Theogonia v. 150-153; 671-673, descrierea Titanilor 
(gigantismul lor) în raport cu înfăţişaiea;:,',zeilor olimpici. Vezi şi J.-P. 
Vernant, Le mythe hesiodique des races, în op. cit., p. 24. 

aa Vezi nota 5 la Homer. 
18 în aceste versuri poetul precizează două lucruri de importanţă capi

tală : se referă la generaţia imediat anterioară timpului în care trăieşte ; 
introduce o discontinuitate în procesul variat al decăderii morale, semnalată 
la generaţiile II, III şi V. Vîrsta "eroilor" descrisă de Hesiod este vîrsta 
acelora ce sint "eroii" din epopeile ciclice, recitate de rapsozi în toate 
ţinuturile Greciei continentale şi insulare. De aici şi înmulţirea detaliilor 
de ordin istoric propriu-zis. 

34 Expediţia Argesului impotriva Tebei, cîntată in ciclul teban. 
8& Cîmpiile Elysee. Vezi nota 1 1  la Homer. 
aa În aceste versuri poetul îmbină mai multe idei: generaţia contem

porană lui prelucrează fierul ; în acest timp oamenii au atins un înalt 
grad al decăderii morale (Zoe Petre, Premise ale formării conceptului 

de polis, "Shldii clasice", XVII, 1977, p. 12). Divinitatea ii pedepseşte 
tot pe cale moralii, prin mîhnire şi griji (Rene Schaerer, L'Homme. antiqtte 

et la strltcture du monde intirieur, ed. cit., p. 75 şi urm. ; p. 78). Acest 
fel de pedeapsă fusese deja anunţat de poet prin mitul Pandorei. .,Relele 
care scapă şi se răspfndesc printre oameni" (v. 95) circulă nestingherite 
şi necontrolate (gr. cx6T6[.1.otpot, v. 103), lovind pe ;tăcute (v. 104), fără 
să mai ţină seamă de victimă, de vinovăţia sau nevinovăţia individuală. 
în acest fel generaţia fierului este pedepsită în ansamblu, fără să existe 
posibilitatea de a te sustrage acestui mod de pedeapsă, hotărît de Zeus 
(v. 105; v. 210) Vezi J.·P. Vernant, Le mythe h!Jsiodique des races, în 
op. cit., p. 46-47. 

37 In text: ol>lle yuvttLJ<et.; TlxTouon. Se subînţelege: dispariţia speciei 
umane, din cauza nimicirii dreptăţii. tn textul egiptean al lui Ipuser -
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din sec. XIII î.e.n., copie a nnui document mai vechi - un membru 
al clasei avute blamează în termeni identici răscoala populară ce-şi atin
sese scopul. 

38 Vezi nota anterioară. In text : -roti lle -r' liJ.L<X upo-clp"IJ yevdj J.Le:-:6:racrlh: 
A�AEt't"t"<XL. 

at Relele izbucnite din pithosul Pandorci, în care închisă a rămas 
doar Speranţa. In Iliada XXIV, v. 517 şi urm., mitul prevedea două 
vase, care închidem! separat relele de bunuri. Urmărind să găsească o 
e>:plicaţie pentru originea relelor care nu reprezintă totdeam1a consecinţa 
plicatelor omeneşti, adică încercînd să afle cauza unor nenorociri in afară 
de raportul Hybris-Ate, Hesiod a modificat mitul iniţial. Vezi J.-P. Ver
nant, Le mythe hesiodique des races, în op. cit., p. 38-39, 47 şi urm. Liber
tatea necontrolată de care se bucură ,.relele" şi prizonieratul Speranţei 
sînt concepute complementar. Inainte de sosirea fnnestului dar trimis 
oamenilor de Zeus (vezi Theogonia, fr. 8), .,relele" existau doar potenţial. 
Zeus însă le îngăduie să se individualizeze, să se actualizeze, ca astfel 
să fie pedepsită întreaga colectivitate �umană. 

co Această descriere·;. a evoluţiei .. virstei fierului" pare că este influen
ţată de unele;texte literare orientale''(cf. M. Detienne, Crise agraire et crise 

l'eligieuse chcz FUsiode, Coll. Latomus 68, Bruxelles, 1963, p. 28-31, îndeo
sebi p. 29, citat la Zoe Petre, art. cit., p. 12). Poetul, aşa cum reiese 
din fr. 17, nu închide totuşi posibilitatea de evitare a unei asemenea 
stări. 

u In Theogonia 535-560 poetul menţionase mitul ,.înşelării" lui 
Zeus de către titanul Prometeu, fiul lui Iapet. Vezi mai sus Theog. fr. 13. 

In Munci şi Zile mitul capătă un caracter etiologie, adică este folosit 
ca explicaţie a cauzei pentru care omenirea a fost pedepsită cu interzi
cerea focului. Oamenii, nerecunoscători, nu au ştiut să aprecieze bineface
rile noii rînduiri introduse de Zeus in viaţa socială şi nu au respectat 
cum se cuvine rînduiala jertfelor. Vezi nota 19 la Homer. Cf. N. S. Kra
mer, The Sumerians, ed. cit., p. 123. J.-P. Vcrnant, Le mythc prome

thlen chez Hes·iode, in op. cii., p. 177-191, analizează mitl1l cu mijloacele 
metodei structuraliste, făcind distincţie între dh·erse nivele de analiză : 
logic, semantic, socio-cultnral. Plecînd de la concepţiile lui Levy-Strauss 
despre gindirea mitică la popoarele primitive, autorul demonstrează că, 
dimpotrivă, grecii au preluat mituri din culturi (orientale şi mediteraneene) 
care se bucurau de avantajele scrierilor literare. Ei le-au reelaborat cazul 
lui Hesiod - în funcţie de mesajul ce doreau să-1 transmită i)i de genul 
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literar cultivat. Jacqueline Duchemin in schimb, Promethle, Paris, .. Les 
Belles Lettres", 1974, insistă asupra apropierii posibile dintre mitul lui 
Prometeu şi miturile orientale desprea Ea, Atrahasis şi Inana. 

42 Cf. Solon {Diehl, fr. I, v. 39-56, text grec). 
43 Vezi în continuare nota 45. 
44 Imagine celebră. Personificarea Dreptăţii prigonite, aşa cum a văzut-o

Hesiod, se regăseşte şi în poezia lui Solon {Diehl, fr. 1, v. 6-7; fr. 3, 
v. 14-15, text grec). 

«& Referire la procesul de moştenire împotriva fratelui său, Perses. 
Munci şi Zile dezvoltă, întărind cu exemple, tema majoră din Theogonia. 

Domnia lui Zeus, care 1-a răstumat pe Kronos, coresp1mde pe plan mitic
cronologic unei etape din istoria civilizaţiei omeneşti, în care crimele şi 
răzbunările în lanţ sînt înlocuite prin dreptatea împărţită de reprezen
tanţi autorizaţi ai comunităţilor (basileii). Obişnuitele pricini de judecată 
sînt în mod curent datorate conflictelor pentru împărţirea averilor sau 
pentru încălcarea dreptului de proprietate. Tema este comună literaturi

lor din Orientul Apropiat __ şi Egipt. O apropiere tematică se ··poate, de 
pildă, face între Munci şi Zile şi texte similare sumeriene (mileniul II 
i.e.n.) editate de Samuel N. Kramer şi de".Inez Bernhardt, Sumerische 

Literarische Te:rte aus Nippur, voi. I, Berlin, Akademie-Verlag, 1961, 
nr. 20-2 1 ; 22-23; 45-52; vol. II, ibid., 1967, 31-41. Vezi de aseme
nea Samuel Noah Kramer, The Sumerians, Their History. Culture and 

Cltaracter, University of Chicago Press, 1964, p. 174-183; p. 286 - apro
pierea între activitatea zeului Enki şi Zeus, în ce priveşte crearea şi orga
nizarea lumii civilizate. Pentru cunoaşterea influenţelor orientale asupra 
Muncilor şi Zilelor, fundamental rămîne studiul luiiP. Walcot, Didactic 

Literature in Greece and the Near East,1 cap. IV din op. cit., p. 80-103_ 
48 Basileii : fruntaşi gentilici, înstăriţi pe diferite căi, deţinători ai 

unor privilegii care le creeau, treptat, un statut social diferenţiat faţă de 
acela al restului populaţiei. Ei îndeplineau şi funcţia de judecători. 
Practica luării de mită era, probabil, curentă şi poetul îşi pune între
barea în ce fel şi cînd vor fi pedepsiţi de j'Zeus •• basileii" necinstiţi 
{v. 249-275). Vezi Zoe Petre, op. cit., p. 12. 

47 Zeus, în calitate de putere justiţiară. Vezi nota 45. 



ORFEU 

NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

La temelia orfismului stă mitul lui Orfeu, a cărui obîrşie foarte inde
părtată in timp precede cu cîteva generaţii perioada homerică. 

Orfeu - spune legenda - a fost fiul lui Oiagros, regele Traciei, 

şi al Calliopei, cea mai venerată dintre muze. Crescut în preajma Olim
pului şi a muzelor din Pieria, regiuni trace pe atunci, Orfeu a fost hără
zit cu darul divin al muzicii. Iconografia antică îl prezintă cintind din 
liră sau din cithară, instrumente cu coarde a căror născocire i se atribuie ; 
dacii nu, cel puţin sporirea strunelor de la şapte la nouă. 

Se spune că ar fi fost iniţiat în misteriile din Samothrake. 

Cea mai minunatl:l peripeţie atribuitrL de legendă eroului trac a fost 
coborîrea sa în Infem, pentru a-şi readuce pe pămînt soţia iubită, pe 

Eurydice, una din nimfele Dryade. Urmărită de Aristeus, Eurydice murise, 

chiar în ziua nunţii sale. Orfeu, neconsolat de pierderea ei, coborî in Infern, 
unde vrăji cu cîntecul său pe zeii subpămînteni şi pe toţi monştrii 

Infernului. Hades şi Persephona se înduplecară să-i redea soţia, cu o 
condiţie: să se reintoarcă p(pămînt, urmat de Eurydice, fără să priveas

că inapoi. Dar, muncit de indoiala prezenţei ei pe urmele sale, Orfeu 
încălcă condiţia, întoarse capul, şi Eurydice îi fu luată pentru totdeauna. 

Mitul lui Orfeu simbolizează, după unii interpreţi, forţa omului 
civilizat. Puterile incantatorii asupra stihiilor dezlănţuite ale firii, asupra. 

fiarelor, sînt atribute de ordin divin. De aceea mitul îl înzestrează pe 
Orfeu cu toate însuşirile eroului pozitiv, aplecat, ca şi Prometeu, spre 
nevoile speţei umane, atît de slabă la începuturile sale. Orfeu i-a învăţat 
pe oameni agricultura şi ce înseamnă viaţa tihnită şi paşnică ; el le-a 
dat şi primele noţiuni de medicină; ca iniţiat şi poet, le-a modelat sufletul. 
Socotit printre susţinătorii religiei lui Dionysos, trecea drept un refor-

49 



ION BANU 

mator al ei şi. alături de zeu, drept întemeietor de misterii. Tot lui i se 
atribuia născocirea scrierii. 

în jurul orfismului s-a dezvoltat o bogată producţie literară din care 
putem să ne făurint o anuruită idee despre ceea ce a putut fi doctrina 
orfică, strîns înrudită cu gîndirea pythagoreică. Textele orfice au avut 
o largă circulaţie în secolele VI-IV î.e.n., deşi încă de pe atunci erau 
considerate drept foarte vechi. 



ORFEU 

A) VIAŢA ŞI OPERA 

1. Lex. Suda: Orfeu, originar din Leibethra1, oraş al 
Traciei situat la sud de Pieria, este fiul lui Oiagros şi al 
Calliopei. 

2. ALCEU, fr. 80, Diehl. Plin de sfidare, Orfeu încălca 
voinţa Soartei, îndemnîndu-i pe oamenii care se născuseră 
pe pămînt să fugă de moarte. 

3. ESCHIL, Agam. 1629. Vorba ta este cu totul alta decît 
cea a lui Orfeu ; căci el toate le îndupleca, stăpînindu-le 
prin farmecul glasului său. 

4. PAUSANIAS X, 30, 6 [tabloul Infernului, opera lui 
Polygnotos2]. • • • dacă îţi arunci din nou privirea spre 
partea de jos a tabloului, ţi se arată, imediat după Patrocle, 
Orfeu, aşezat pe un fel de colină; cu mîna stîngă ţine cit
hara, iar cu cealaltă mînă atinge muguri de salcie, reze
mîndu-se de arbore ; pare să fie dumbrava Persephonei, 
crîng în care au crescut plopi şi sălcii, după cîte mărturi
seşte Homer [Odiseea X, 509]. Orfeu [are înfăţişarea exteri
oară a unui grec şi nici îmbrăcămintea, nici ceea ce-i acoperă 
capul nu sînt de obîrşie tracă3• 

5. HERODOT II, 53. Căci Hesiod şi Homer, după cîte 
socot eu, au fost cu 400 de ani mai vîrstnici decît mine şi 
nu cu mai mulţi ... iar poeţii4 despre care se spune că au 
trăit înaintea acestor bărbaţi, după părerea mea, au trăit 
după ei. 

51 



ORFEU 

6. EURIPIDE, Alcesta 357. Limba şi glasul lui Orfeu de 
mi-ar fi fost date,flnvocînd cu ele pe fiica Demetrei, ori pe/ 
Soţul ei, în Infern aş fi coborît după tine6• 

7. - - 962 : Călătorit-am pe la Muze/ M-am înălţat 
în sfere-nalte,/ Am cunoscut mai multe sfaturi, f Dar n-am 
găsit nimic mai tare decît Destinul ; leac, nici unul / În trace 
legi de- Orfeu -ntocmite6./ Nici cu ce ierburi Phoibos însuşi/ 
Pe Asclepiazi7 îi dăruise/ Ca leac la multe suferinţefCe
ndură-ntruna muritorii. 

9. - - Ciclopul 646. Dar cunosc o grozavă incantaţie 
de-Orfeu născocită :fCum o torţă aprinsă sări de la sine 
în capul/Cu-un singur ochi al fiului Gliei8 şi-ndată-în plin 
îl atinse. 

10. - Rhesos 943 [Vorbeşte mama lui Rhesos, adresîn
du-se Atenei]: Orfeu, ce-i rudă cu omul ucis de tine9, 
ne-a arătat cum să sărbătorim cu torţe aprinse tăinuitele 
misterii. Şi pe Musaios, al tău ilustru cetăţean, bărbat 
care printre oameni a călătorit cel mai mult, Phoibos şi noi, 
rudele lui de sînge, tot noi l-am deprins cu aceste învăţături. 

1 1. ARISTOFAN, Broaştele 1032 : 
Ceremonii de iniţiere-o misteriile sfinte 
Ne-a arătat Orfeu, şi cum de crime 
Să ne ferim; Musaios, leacuri tămăduitoare 
De boli şi ce anume sînt oracolele. 

12. - Păsările 693 [Corul păsărilor] : 
Chaos era la-nceput şi Noapte şi Erebul cel negru, 
Şi Tartarul cel încăpător: nu erau deocamdată Pămîntul, 
Nici Aer şi Cer; dar, în sînul fără sfîrşit al Erebului, 
Noaptea cu negrele-i aripi naşte un ou, de vînturi 
Purtat, din care sorocul aduse pe lume pe Eros, 
Cu două aripi de aur strălucitoare pe spate, 
Ca ale vîntului repezi vîrtejuri. 
Acesta se-uni cu Chaosul înaripat, la vreme de noapte, 
În largul Tartar şi neamului nostru naştere dete, 
Scoţîndu-1 primu-n lumină. 
Viţa zeilor nemuritori nu fusese-nainte ca Eros 
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Să se unească cu toate. Dar, după ce se uniră 
Unele cu celelalte, de îndat'se născură 
Cerul, Oceanul, Pămîntul şi neamul nepieritor al 
'Tuturor zeilor prea fericiţi10• 

13 a. OLYMPIODOROS II, la PHOTIOS, Bibl. c. 80. 61 A 
31 (Oasis). Această insulă, menţionată de Herodot [III, 
26], este una din Insulele Fericiţilor. Herodoros11 care a 
<::ompus istoria lui Orfeu şi cea a lui Musaios, o numeşte 
Phaiak:is. 

14 b. ISOCRAT� XI, 38. Astfel de poveşti au istorisit 
[poeţii] despre zeii înşişi, cum nimeni n-ar îndrăzni să 

rostească nici despre duşmani ; căci ei le-au reproşat zeilor 
nu numai răpiri, adultere şi primirea de plocoane de la 
oameni dar şi că s-ar fi înfruptat din carnea propriilor copii, 
că şi-ar fi scopit părinţii, că şi-ar fi aruncat în lanţuri 
mamele şi multe alte fărădelegi, născocite pe seama lor. 
Orfeu, care s-a ataşat cel mai mult de aceste poveşti, a 
sfîrşit din viaţă sfîşiat de femei. 

15. DIODOR V, 64. Unii, printre care se numără şi Epho
ros (FGrHist. 70 F, 104, II, 68) povestesc că Dactylii din 
Ida12 s-au născut în preajma muntelui Ida din Frigia, dar 
că ei au trecut în Europa în frunte cu Mygdou ; cum erau 
magicieni, aceştia sînt cei care au rînduit cîntările sacre, 
ceremoniile de iniţiere şi misteriile. Tot pe acea vreme şi 
Orfeu, înzestrat cu deosebită înclinare spre poezie şi cîntec, 
a devenit discipolul acestora. El a introdus pentru prima 
oară la eleni ceremoniile mistice şi misteriile. 

16. TEOFRAST, Caracterele XVI, 11 (Superstiţiosul). Cînd 
vede vreo nălucire în vis, aleargă Ia tălmăcitorii de vise, 
la proroci şi la auguri ca să-i întrebe cărui zeu sau zeiţă 
ar trebui să-i înalţe rugăciuni şi, în fiecare lună, merge la 
orficii care oficiază misteriile să se iniţieze împreună cu 
soţia lui (dacă cumva soţia nu are timp, pleacă împreună 
cu doica) şi copiii13• Cf. Demostene, Despre coroană 129, 
259. 
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B) FRAGl\IENTE VECHI 

3. PLATON, Cratylos 400 B -C. Unii spun că trupul 
[a&fLot] este "mormîntul" [aljfLoc] sufletuluii4, ca şi cum 
acesta ar fi îngropat în corpul prezent; şi, deoarece trupului 
i se transmit semnificaţiile dorite de suflet, şi din acest 
motiv a fost numit pe bună dreptate sema [alj[.Loc, "semn"] ; 
părerea mea este că în special adepţii lui Orfeu i-au dat 
această denumire, ca şi cum sufletul şi-ar lua pedeapsa 
pentru cele ce este nevoit să ispăşească, avînd trupul 
drept înveliş, ca să se menţină la adăpost, întocmai ca 
într-o carceră. 

5. - Statul II, 364 E. Eil5 înfăţişează o mulţime de 
cărţii6 despre Musaios şi Orfeu, desemnîndu-i, după cîte 
pretind, ca urmaşi ai Lunei şi ai Muzelor, drept care aduc 
jel-tfe convingîndu-i nu numai pe particulari, ci şi cetăţile, că 
prin jertfe şi bucuriile unui joc* s-ar înfăptui, pentru 
cei încă în viaţă, ba chiar şi pentru cei morţi, expieri şi 
purificări de fărădelegi, practici pe care ei le numesc "mis
terii" ; jertfele îi dezleagă pe oameni de nenorocirile de 
dincolo de viaţă, căci cumplite chinuri îi aşteaptă pe cei 
ce nu le aduc17• 

9. ARISTOTEL, M etaph. XII, 6, 1071 b 26. Fie că e Yorba 
de ceea ce pretind teologii care fac să se nască toate din 
noapte1B sau de ceea ce spun filosofii naturii ( physiologoi )18 
"toate lucrurile se aflau odată contopite ]a un loc" [Anaxag. 
B 1 ], aşa ceva este cu neputinţă. XIII, 4, 1091 b 4 Poeţii 
cei vechi sînt însă de acord cu acest punct de vedere cînd 
spun că acum domnesc şi cîrmuiesc nu primii (zei], cum 
ar fi Noaptea, Cerul, Chaosul sau Oceanul, ci Zeus. 

10. - Metaph. I, 3, 983 b 27. Există unii care cred că 
cei foarte de demult, situaţi în timp cu mult înaintea 
generaţiei prezente, primii care au cercetat originea zeilor20, 
au făcut următoarele supoziţii despre natură: au conside
rat pe Okeanos şi pe Tethys părinţii originari şi apa, 

* gr. IIc:llllLă� ij8ov11l: bucuriile jocului mimetic. 
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numită de poeţi Styx:, obiectul jurămîntului zeilor, cact 
această apă, cea mai veche, este totodată şi cea mai 
venerată21; iar jurămîntul pe Styx este considerat cel mai 
vrednic de cinste În orice caz, dacă această părere despre 
natură este într-adevăr veche, pierdută în negura timpului, 
nu se ştie tocmai sigur. 

10 a. - De gen. anim. II, 1, 734 a 16 .... aşadar, toate 
organele corpului se nasc fie deodată, ca de pildă, inima, 
plămînii, ficatul, ochii şi celelalte cîte mai sînt, fie succe
siv, cum se spune în aşa-zisele versuri ale lui Orfeu; tot 
acolo, de asemenea, se spune că animalul se naşte dintr-o 
împletitură, ca cea a unei plase. 

11. - De anima I, 5, 410 b 22. Se pare că plantele tră
iesc fără să beneficieze de mişcare, ori de simţire şi că multe 
dintre animale sînt lipsite de cugetare. Dacă, să zicem, 
cineva le-ar atribui asemenea însuşiri şi ar considera raţiu
nea drept o parte a sufletului, la fel şi simţirea, tot n-ar 
putea susţine acest lucru, în general, despre orice suflet, 
şi nici despre vreun suflet considerat în totalitatea lui. 
Acest lucru s-a petrecut şi cu învăţătura din aşa-zisele 
versuri orfice. Aici se spune că sufletul provine din Univers 
şi pătrunde în corpul celor ce respiră, purtat de vînturi. 
La aceste "aşa-zisele", PHILOP. p. 186, 24 spune,că el 
[Aristotel] nu crede că aceste versuri aparţin lui Orfeu, 
după cum însuşi precizează în Despre filosofie [fr. 7 Rose]; 
dar, de fapt, învăţăturile sînt ale lui Orfeu, iar Onomac
ritos este cel care le-a pus în versuri. AELIAN., Varia 
Hist. VIII, 6 Se ·spune că nici unul dintre vechii traci nu 
cunoştea literele .·. . de aici s-au găsit unii care să indrăz
nească a susţine că nu s-ar fi născut nici un "înţelept" 
numit Orfeu, de origină tracă, şi că poveştile despre el 
sînt numai invenţii; acestea le afirmă Androtion22 [fr. 36 
FHG l, 375]. TATIANOS 41, p. 42, 4. Orfeu a fost contem
poran cu Herakles şi, dealtfel, cele ce i se atribuie au fost 
compuse de atenianul Onomacritos, pe vremea guvernării 
Peisistratizilor, în jurul olimpiadei a cincizecea [580-577]23• 
Musaios a fost un discipol al lui Orfeu. 
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12. DAMASC., de princ. 124 [I, 319, 8, Ruelle]. Teologia 
atribuită de peripateticianul Eudemos24 lui Orleu [fr. 117 
Speng.] a trecut sub tăcere tot ce poate fi cunoscut prin 
raţiune . . . Căci ea a făcut ca începutul să purceadă 
din Noapte, intocmai cum îl stabileşte şi Homer, chiar dacă 
nu a creat o genealogie continuă. . . .  Pămîntul, Tartarul 
şi Erosul reprezintă triplu! inteligibil, Erosul fiind socotit 
ca al treilea principiu, ca şi cum ar contempla procesul 
devenirii (pe acest� aşa îl numeşte Orfeu în Cîntecele* sale 
[cf. fr. 60 K ]  . . .  In Cîntecele orfice25 citate, se află această 
teologie care priveşte inteligibilul şi pe care filosofii o inter
pretează substituind unui singur principiu al Universului 
pe Chronos, iar în locul celorlalte două, Eterul şi Chaosul ; 
ei admit în locul realului numai existenţa oului26 şi astfel 
creează această primă triadă ; pe cea de-a doua, o săvîr
şeşte negreşit oul fecundat care zămisleşte în sine Divini
tatea sau Chitonul alb imaculat sau Norul pentru că din 
acestea ţîşneşte Phanes. Cu alte prilejuri ei filosofează 
despre miez, în moduri diferite . . .  A treia triadă este 
alcătuită din Metis drept raţiune, Erikepaios ca putere, 
Phanes însuşi ca părinte . . . Aceasta este teologia orfică 
obişnuită27• 

13. DAMASC., de princ. 123 bis, I, 317, 15 R. (Teologia 
orfică) înfăţişată de Hieronymos şi Hellanikos28, dacă nu 
cumva este vorba despre unul şi acelaşi autor, sună astfel: 
"La început - zice - era apă şi materie din care s-a 
constituit pămîntul, stabilind aceste două principii, adică 
apa şi pămîntul, ca primele principii . . .  Al treilea principiu 
s-a născut după aceste două, adică din apă şi din pămînt, 
sub forma unui dragon ce avea crescute capete de taur şi 
de leu, la mijloc, faţă de zeu, pe umeri, aripi şi se numea 
Chronos, cel fără bătrîneţe29 şi totodată Herakles. Mai 
spune că era însoţit de Ananke care avea aceeaşi natură ca 
mcorporala Adrasteia, cea care se extinde asupra Univer
sului în lung şi în lat, atingîndu-i limitele. Aceasta, după 
cîte cred, este considerată drept al treilea principiu, potrivit 

* gr. 'P"'<jl<j>8Ecxt. 
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clasificării care ţine seama de substanţă, afară doar că a 
fost socotită ambigen, cu scopul de a arăta cauza care 
generează toate lucrurile . . . Acest dragon, numit Chronos, 
dă naştere unei triple descendenţe: Eterului umed, spune 
autorul, Chaosului infinit şi celui de-al treilea urmaş, după 
aceştia, numit Erebos, întunecat de neguri. . .  În aceste 
împrejurări, Chronos a zămislit un ou şi, în continuare, 
a născut, în al treilea rînd, un zeu fără trup, avînd aripi 
de aur pe umeri, pe laturi crescute capete de taur, iar pe 
cap un balaur monstruos, închipuind felurite forme de 
fiare . . .  Această Teologie îl slăveşte drept "Protogonos" 

şi îl numeşte Zeus, c î r m u i t o r  u 1 t u t u r o r  1 u c r u
r i  1 o r şi al întregului Univers. De aceea se mai numeşte 
şi Pan. 14 ATHENAG., leg. 18, p. 20, Schwartz. Este vorba de 
Orfeu .. . pe care pînă şi Homer îl urmează în multe privinţe, 
îndeosebi în privinţa zeilor, deoarece şi el stabileşte originea 
acestora din apă: "Oceanul ce tuturor izvod se întîmplă să 
fie" (lliada XIV, 201). Căci, după el, apa era principiul 
tuturor lucrurilor. Din apă s-a constituit mîlul şi, din amîn
două, s-a născut o vietate, dragonul cu cap de leu con
crescut cu un altul de taur, iar la mijloc, între capete, un 
chip de zeu, cu numele Herakles şi Chronos. Acest Herakles 
a dat naştere unui ou extrem de mare. Umplîndu-se pînă 
la refuz oul s-a spart in două, frînt de uriaşa presiune a 
celui ce 1-a născut. O parte a lui, cea dinspre vîrf, a sfîrşit 
prin a deveni Cer, cea de jos, Gaia ; a mai apărut şi o divini
tate bicorporală3°. Cerul, unindu-se cu Gaia, naşte divini
tăţi de sex feminin, pe Clotho, Lachesis şi Atropos31 ; 
iar ca divinităţi masculine pe Giganţii cu 100 de braţe, 
Cottos, Gyes, Briareos32 şi pe Ciclopii Brontes, Steropes 
şi Arges, pe care, aruncîndu-i în lanţuri, i-a prăvălit în Tartar 
după ce a aflat că va fi alungat de la domnie de către fiii 
săi33• De aceea, Gaia, mîniindu-se, a dat naştere la Titani: 

Geea slăvit a născut-a fii de viţă cerească*, 
Care Tita ni se mai cheamă, cu gîndul să se răzbune 
Pe Cerul** cel înstelat. 

• gr. Oupo:v!CJlv•'· 
•• gr. 06po:v6�. 
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15. Marmora din Paros, FGrHist. 239 A, 14, II, 995. 
Pe vremea cînd fiul lui Oiagros şi al Calliopei a înfăţişat 
în creaţia sa Răpirea Korei şi Căutarea zeiţei Demeter, 
precum şi însămînţarea făcută cu mîna zeiţei. . . [textul 
este corupt ] .  Cf. T h e m i s  t., Orationes 30, p. 422. Dind., 
ORPH., Argon. 26: rătăcirea Demetrei şi jalea cea mare 
a Persephonei, rînduitoare de legi, cum a fost ea. 

16. APOI.LONIOS DIN RHODOS, Argonauticele !, 494. În 
acest timp, divinul Orfeu prinde în mîna stîngă lira şi în
cearcă un cîntec. Prinde să cînte, cum Pămîntul, Ce:n.tl şi 
Marea, odinioară confundate într-o unică formă, au fost 
despărţite în două de funesta Vrajbă; apoi cîntă graniţa 
pe vecie statornicită în văzduh pentru lună, celelalte astre, 
şi cărările soarelui; formarea munţilor, a fluviilor, cu unde 
clipocind la mişcarea nimfelor, şi a tuturor animalelor cîte 
se tîrăsc . El mai cîntă cum la început Ophyon şi Eurynome, 
fiica Oceanului, domneau peste vîrful înzăpezit al Olimpu
lui, pînă ce, izgoniţi cu forţa, au fost siliţi fiecare să lase 
locul, el, lui Kronos, şi ea, Rheei. Apoi au căzut în valu
rile Oceanului. Noua pereche a domnit peste fericiţii 
Titani atîta vreme cît Zeus era încă copil . Pe atunci gîndurile 
lui erau încă cele ale unui copil nevîrstnic. El locuia într-o 
peşteră din muntele Dikte şi Cidopii, fiii Pămîntului, nu-i 
înarmaseră încă mîinile cu tunetul şi fulgerul, titlul de glo
rie al lui Zeus. Orfeu astfel a terminat cîntecul şi fiecare 
rămase nemişcat. 

20. Plăcuţele de aur de la Eleutherna (Creta), sec. II î.e.n. 
B.C. Hell. XVII, 121, Harrison-Muray, plăcuţe din Thurioi 
[IG XIV, 642. Comp. 6 ] . 

Sufletul tău cînd părăsit-a dulcea lumină de soare 
Ţine-o la dreapta34; pe-aici sînt straşnice paze pe toate. 
Bucură-te ! Şi a ta suferinţă îndură. Aceasta 
Pînă acum nu-nduraseşi35• În zeu din om preschimbat 

eşti36• 
Ca un ied37 la lapte aj uns-ai. Bucură-te, deci, 
Bucură-te! La dreapta străbate pajiştea sfîntă 
Din dumbrava Persephoneias. 
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B) FRAGMENTE VECHI 

21. - [Diels, Orphischer Demeterhymnus (Festschr. f. 
Gomperz), p. 1 şi urm. Comp. 10]. 

Gliei-)'Iame prim-născute i-a vorbit astfel 
Tînăra Kybeleia39 ••• fiica Demetrei... o, Zeus atotvăzător ... , 
Soare, ca foc treci peste toate cetăţile, de cînd împreună 
Cu Biruinţa şi Întîmplarea şi Moira prea iscusita te-ai 

Sub a ta stăpînire, zeitate prea strălucită, 
Viţa-de-vie se-ngraşă surîzătoare .. . 
Cui se supun toate, prin cine prind toate putere, 
Prin cine se-nflăcărează toate? Pretutindeni 
Sorţii se cer împliniţi. 

arătat . 

Mamei mele, focule , du-mă, de izbutesc postul40 să-1 ţin. 
Şapte nopţi sau [şapte] zile se ţine straşnic aj unu141• 
Şapte zile, postit-am, o Zeus din Olimp 
Şi soare atotvăzător .. . 



NOTE 

1 Leibethra, oraş şi regiune muntoasă din Tracia, la sud de Pieria, 
locul de naştere al lui Orfeu. Despre _Orfeu, generalităţi la L. Moulinier, 
o"pMe et l'OYphisme a l'epoque classique, Paris, 1955, p. 74 şi urm. 

2 Celebru pictor grec din prima jumătate a sec. al V-lea i.e.n., origi
nar din insula Thasos. Opera sa consta din ample compoziţii murale, 
•nspirate din subiecte mitologice, descrise de Pausanias şi de Plinius. 

3 Deoarece artiştii plastici greci se abţineau să reprezinte personajele 
in costume străine de portul grec, chiar atunci cînd ar fi trebuit, cum 
era cazul la Orfeu, tracul. 

4 Cum ar fi Orfeu, Musaios, Linos sau Olympos. 

6 Aceste cuvinte sînt rostite de Alcesta, care îi oferă soţului ei, Arlmet. 
să moară în locul lui. 

• În text .,tăbliţe de lemn", pe care sînt redactate precepte orfice. 
După cît lasă să se înţeleagă scholiastul (Schol. la EuYipide, Alcesta), 

intr-un ipotetic sanctuar al lui Dionysos, din Tracia, s-au găsit tăbliţe 
cu recomandări privind vindecarea trupului şi a sufletului. 

7 Urmaşii lui Asclepios, fiul lui Apolion şi primul medic în concepţia 
mitică greacă. 

8 Ciclopul. Versurile fac aluzie la o incantaţie orfică potrivit căreia 
lemnul aprins ar sări de la sine. Prin aceasta i se atribuie orfismului 
şi unele practici de magie. 

' Mama regelui trac Rhesos, totodată mătuşa lui Orfeu, se adresează 
Atenei, pe care o acuză de omorul fiului ei. Cf. Hesiod, Tkeogonia v. 340, 
unde mama lui Rhesos, închipuit sub înfăţişarea unui fluviu, este însăşi 
Tethys, care-1 zămisleşte împreună cu Okeanos. 
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NOTE LA ORFEU 

10 Versurile par a reproduce o schemă a Theogoniei hesiodice (cf. 
Theogonia v. 116 şi urm.) in contaminare cu Theogonii orfice. Dacă in 
această parodie elementele hesiodice sint uşor de recunoscut, "oul" născut 
din noapte (v. 697) este non-hesiodic. "Noaptea" se află la originea lumii 
intr-o redactare tîrz.ie a cosmogoniei orfice. reprodusă de Eudcmos (sec. 
IV i.e.n.). Vezi G. S. Kirk - J. E. Raven. PPh., p. 44-45 şi V. Ca-
pelle, Die Vorsokratiker, Berlin, 1961, p. 35-36; "Chaosul, Noaptea, 
Erebul şi Tartarul sint propriu-zis regiuni determinate ale Universului, 
respectiv ale spaţiului ce înconjură Pămintul şi, totodată, sint concepute 
ca personificllri de abstracţii, cu puteri generatoare" (Capelle, p. 35). 

11 Herodoros din Herakleea, contemporan cu Herodot, este autorul 
unor lucrări de mitologie care includ mituri despre Herakles şl expediţia 
Argonauţilor. 

u Dactylii din Ida, al căror număr variază de la 5 pînă la 100, sint 
demoni frigieni sau cretani, după cum sint localizaţi in Frigia sau în 
Creta, divinităţi aparţinînd cortegiului unei "magua mater", Rhea sau 
Cybela. De originea lor sint legate diferite legende despre explorările minie
re precum şi legende orfice. privitoare la misterii. Una din legende pre
tinde că, pentru a-1 amuza pe Zeus, copil, ei au instituit Jocurile Olim
pice. 

1a Acest pasaj din Teofrast şi încă unul din Platon, Statul364 C-365 A, 
sînt singurele care consemnează existenţa in Grecia a unui cult orfic 
propriu-zis. 

14 Pasajul încearcă să stabilească etimologia cuvintului aw(LIX, "trup", 
apropiindu-1 de verbul ac{>l;etv, "a salva", "a pune la adăpost". De 
asemenea, cuvintul a'ij(Lil, "mormînt", "monument funerar" este pus in 

legătură cu verbul GlJ(LilLYEtY, "a semnifica", "a comunica un sens". 
U. Willamowitz, Der Glaube der Hellenen II, 1932, p. 199, arată că 
ambele etimologii intrau in vederile orficilor. Dimpotrivă, F. R. Dodds, 
op. cit., p. 189 opinează că doctrina se cuvine atribuită lui Philolaos 
din Crotona (vezi B 14-15); R. Loriaux. Note sur la q>poupck platoniciemJe 
(PMdon 62 A - B), "Les Etudes C:lassiques", �amftr, XXXVI, 1968, 
p. 28-36 este de asemenea de părere că doctrina, la origine, reprezenta 
o teză pythagorică, acceptată şi de Socrate. 

15 Teologii şi hresmologii. 
15 În limba greacă ll(Lilllo,, "mulţime", "serie", - cf. Teofrast, Carac

tere/� VI, 8. 
17 Vezi mai sus nota 14. 
11 Printre alţii, Hesiod, Theogonia v. 1 17 şi Munci şi Zile v. 17. 
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F. ŞTEF 

18 Prin acest termen sau prin cel de physikoi erau desemnaţi filo
sofii milesieni. precum şi cei care le-au continuat cercetările asupra .,na� 
turii" (q>6atc;). 

1o Printre care se numără şi Thales. 
u Cf. Homer, Iliada VIII, 369 şi urm.; Hesiod, Theogonia v. 361. 
aa Autor de Attkides (Anale ale Atticii). a trăit, probabil, in secolul 

III î.e.n. 
13 Mai corect, in jurul celei de-a 55-a Olimpiadă (560-557 i.e.n.). 
u Eurlemos din Rhodos (c. 300 i.e.n.) a fost unul din cei mai renu

miţi discipoli ai lui Aristotel, filosof. istoric al culturii şi istoric a1 şti
inţelor. 

a• .,Rapsodiile orfice" ('Pil<jic.:IIH"'t l>pq>tx11l), fr. 60-235, Keru, pro
vin îndeosebi din citatele neoplatonicilor. Prima compilaţie de Rapso
dii orfice ('Iepol Myot) aparţine lui Onomacritos, sec. VI î.e.n. Ca ipo
tetici autori sint citaţi tesallanul Theognitos şi Kerkops. filosof pytha
gorician (Lex. Suda, Orfeu). 

oe În cosmogoniile orfice timpurii, care recunosc la baza devenirii 
tripleta Chronos, Eter şi Chaos, oul cosmic constituie veriga din care a
pare Phanes, nume ce înseamnă .,luminos", denumit şi Metis, .,Prevede
rea" sau Erikepaios, .,Germenele" ( ?). divinitate a primăverii, zămisli
toare de viaţă. Numele Erikepaios se presupune că este de origine orien
tal1!. (egiptcană ?). Oricum, el reprezinti o metaforll care exprimll calitatea 
de germinare a plantelor. 

17 Conform comentariilor neoplatonice. teologia orficll primitivă pre
supunea succedenţa a 6 generaţii de zei: 1) CIIronos, Eterul şi Chao
snl; 2) Oul cosmic; 3) Phanes (Metis, Eros sau Erikepaios) ; 4) Noap
tea, Uranos şi Gaia; 5) Zeus şi zeitatea Hadesului (Persephona) ; 6) 
Dionysos Zagreus. 

28 Iosephus Flavius. Antichităţi iudaice I, 94, consemnează că acest 
Hieronymos, pomenit de Damascius, ar fi fost un egiptean. autor al 
unor A ntichităţi feniciene (sec. 1 î.e.n. ?) . 

•• Ca divinitate cosmogonică primară, Xp6vo� ciyljpoto� pare să aibll 
o provenienţă orientală (cf. iran. Zrvan Akarana, ,.tinlpul infinit"), 
presupunere îndreptăţită de răspîndirea in arta greacă din sec. VII- VI 
i.e.n. a unor imagini de dragoni inaripaţi. cu mai multe capete, aşa 

cum sint descrişi in cosmogonille orfice. Despre această problemă, G. 
S. Kirk şi J.E. Raven. P Ph. p. 38-42. 

ao Adică un trup hermafrodit, de ambele sexe. 
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a1 Parcele sau Moirele din mitologia greacă. Prima toarce firul vie-
ţii omeneşti, a doua îl desfăşoară iar a treia. "Neînduplecata", il taie. 

11 Cf. Homer, Iliada I. 402 şi Hesiod, Theogonia 617 şi urm. 
aa Cf. Hesiod, Theogonia 140 şi 149. 
a& Versul este corupt. Întrcgirile aparţin diferitor comentatori. Dru

mul "spre dreapta", după ce sufletul a depăşit fluviul " uitării" (Lethe), 
înseamnă drumul "cel bun", spre izvorul ce vine din lacul "amintirii" 
(Mnemosyne). (J.-P. Vernant, Mythe et pensee, ed. cit .• p. 63). 

35 În sensul că sufletul trece prin ultima încercare purificatoare, pen
tru a împlini ciclul "purificărilor" (J.-P. Vernant, ibidem, p. 64). 

as Acesta este ultimul stadiu al metempsihozci orfice, echivalent cu 
o apoteoză. Vezi şi Plutarh, De defectu oraculorum 414 B-C. 

17 Aluzie la suferinţele indurate de Dionysos (Eriphios), nutrit de 
doica Eriphe, după ce a fost lipsit de sînul matern. 

u Text corupt, cu multe lacune. 
a• ln limba greacă: x6ppcx Ku��AE:�cx. divinitate frigiană asimilată 

aici cu Persephona, întruchiparea fecundităţii. 
&o ln practicile orfice şi eleusinice, postul (gr. vij<rn�) juca un mare 

rol în procesul purificărilor rituale. 
&1 Versul este corupt. Am adoptat lecţiunea �Â�we�v in loc de �>.1wE. 

Vezi comentariul lui H. Diels la acest rînd. 



MUSAI OS 

NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

Poet şi mitograf, Musaios este un personaj semilegendar, infăţişat de 

tradiţia elenă în tovărăşia lui Orleu, al cărui discipol mai vîrstnic ar fi 
fost. 

Legenda acreditată de biograful său, Aristoxenos, pretinde că a fost 

fiul lui Antiphemos sau al lui Eumolpos şi al Selenei. Cu soţia sa De

iopeia, a avut un fiu, un alt Eumolpos, autorul ceremonialului de ini

ţiere în misteriile din Eleusis. Toate aceste personaje legendare au nume 

semnificative, menite să ateste calitatea de "iniţiat" şi de .,cîntăreţ" 

a purtătorilor lor. Personajului i se atribuia însuşirea de muzician, "fi

ul Muzelor", ale cărui compoziţii aveau o putere miraculoasă de a vin
deca bolnavii. De asemenea, era înfăţişat drept un neîntrecut magici

an. Pe alocuri, i se atribuie rolul de a fi introdus în Attica misteri

ile de la Eleusis. Iubit de zei şi de Muze, Musaios ar fi fost înzestrat 

de Boreas, spune legenda, cu darul de a zbura. 

Opera atribuită lui Musaios constă din poeme în versuri cu conţi

nut orlic ca Theogonia (Platon, Prot. 316 D; Statul 363 C), Supoziţii 
(Lex. Suda), Soluţii, Iniţieri, Purificări, Imni (Pausanias I, 22, 7), Des
crierea Titanilor (Scholii la Apollonios din Rhodos III, 11, 79), ca şi 
alte mituri, după cum, probabil, şi Oracole (Herodot VII, 6; VIII, 96; 

IX, 43; Aristofan, Broaştele 1033). Este considerat drept unul din url
ţ iatorii orlismului; după toată probabilitatea era trac, ca şi Orleu (cf. 

Strabon X, 3, 16). 



MUSAI OS 

A) VIAŢA ŞI OPERA 

1 .  Lex. Suda. Musaios, născut la Eleusis, era din Atena, 
fiul lai Antiphemos, fin al lui Euphemos, fiul lui Ekphantos, 
fiu al lui Kerkyon, cel biruit de Teseu, şi al soţiei lui An
tiphemos, cu numele Selene. A fost poet epic, discipol al 
lui Orfen, deşi mult mai în vîrstă. Căci a fost in floarea 
vîrstei pe vremea celui de-al doilea Kekrops1• A compus 
!nvăţături închinate fiului său Enmolpos în 4000 de ver
suri, precum şi multe alte lucrări . 

2. HERMESIANAX, Leontion 15 şi urm. [la ATHENAIOS, 

XIII, 597 ' D ] .  Nu, nici fiul Lunei, Musaios, conducător al 
Graţiilor, n-a făcut să fie lipsită de cinste, Antiope. Aceasta, 
la poalele aşezării din Eleusis,făcea auzit iniţiatelor strigătul 
plin de bucurie al oracolelor tainice, ea, zeloasa slujitoare a 
zeiţei Demeter, cea din cîmpia Raros, după datina sacră ; 
cunoscută este Antiope chiar şi în Hades2• 

3 a. Scholiile la SOFOCLE, Oed. Col. 1053. Unii susţin 
că şi Eumolpos ar fi născocit ceremonialul de iniţiere care 
se săvîrşeşte anual la Eleusis în cinstea Demetrei şi a Korei . 
Andron3 [FGrHist. 10, F, 13, I, 163] în această pri
vinţă, scrie că nu acest Eumolpos ar fi descoperit ceremo
nialul de iniţiere, ci cel de-al cincilea descendent al lui 
Eumolpos ; căci din Eumolpos s-a născut Keryx, fiul aces
tuia a fost Eumolpos, fiul lui Eumolpos a fost Antiphemos, 
iar fiul lui Antiphemos a fost poetul Musaios, iar Eumolpos, 
cel care a făcut cunoscute iniţierile şi a fost preot, este 
fiul acestuia din urmă4• 
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4. DIOG. LAERT., Prooim. !, 3 (fr. 5 Cronert) . La atenieni 
s-a născut Musaios, la tebani Linos ; după cîte se spune, 
Musaios a fost fiul lui Eumolpos6, el a compus cel dintîi o 
Theogonie şi un poem (intitulat) Sfera, susţinînd că toate 
se trag din Unu şi se descompun tot în el6• 

7. SERVIUS, VERG., Aen. VI, 607. Acest Musaios a fost 
teolog. A trăit după Orfeu şi există diferite păreri despre el : 
unii pretind că este fiul Lunei, alţii, al lui Orfeu al cărui 
discipol se constată că a fost. Căci în cinstea acestuia 
[adică a lui Musaios ] a scris [Orfeu 1 A 1 ]  primul său poem, 
ce se cheamă Crater. 

B) FRAGMENTE 
DIN THEOGONIA LUI MUSAIOS, 

CĂRŢILE I, II, III 

1 [ 4 Kern (Rostock, 1898) ] .  Schol. la APOLL. DIN RHO
DOS III, 1 179. În cartea a treia a Descrierii Titanilor7 
[2] Musaios spune că regele Cadmos a plecat de la sanc
tuarul din Delfi, călăuzit de o junincă. 

6. CLEM., Stromat. VI, 25 (II, 442, 3 St.) .  Sustrăgînd în 
întregime scrierile altora, ca şi cum ar fi fost ale lor proprii, 
le-au răspîndit, aşa cum a procedat Eugamon din Cyrene, 
care şi-a însuşit în întregime de la Musaios cartea Despre 
Thesproţi8• 

1 1 . PAUSANIAS X, 5, 6. Există la eleni un poem cu 
titlul de Eumolpia9 ; aceste versuri sînt atribuite lui Musaios, 
fiul lui Antiphemos. În ele stă scris că oracolul de la Delfi 
aparţine în comun lui Poseidon şi Geei şi că aceasta din 
urmă dă şi oracolele. 

12. PHILOD., De piet. 1, p. 31 G. Dar, după cîte se spune, 
capul lui Zeus a fost despicat de Hephaistos, potrivit însă 
lui Eumolpos, sau acelui poet care a compus Eumolpia, 
despicat i-a fost de Palamaon10• Schol. la P i n d a r, Ol. 
VII, 66. În versurile lui Musaios se spune că Palamaon 
a izbit capul lui Zeus cînd acesta a dat naştere zeiţei Atena. 
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14. PHILO D . ,  de piet. 137, 5, p. 61 G. La unii autori se 
spune că din Noapte şi din Tartar se trag toate ; la alţii, 
că din Hades şi Eter. Autorul care a compus Titanomachia 
spune că din Eter, iar după Acusilaos11 toate celelalte s-ar 
ivi din Chaosul primar. În cărţile atribuite lui Musaios 
stă scris că mai întîi au fost Tartarul şi Noaptea. În cartea 
a doua a lucrării [lui Chrysippos, Despre natură ] ,  cele puse 
pe seama lui Orfeu şi a lui Musaios . . . au tendinţa de a 
se conforma opiniilor acestora. Şi în cartea a doua a aceleiaşi 
lucrări [Despre natură ] spune că Noaptea este cea dintîi 
zeiţă. 

15.  Schol. la Apollonios din Rhodos III, 1. În lucrările 
atribuite lui Musaios sînt înfăţişate două generaţii de l\luze : 
generaţia Muzelor mai vîrstnice, contemporane cu Kronos, 
şi generaţia Muzelor mai tim·re, născute din Zeus şi Mnemo
syne12. 

17. - - III, 1377. Astfel de apariţii (anume : ale ste
lelor căzătoare) l\1usaios pretinde că ele se ivesc înălţîndu-se 
din Ocean şi se sting în Eter. Stelele despre care vorbeşte 
Musaios au fost numite de Apollonios, în mod convingător, 
"scăpărări de lumină". 

Imn in cinstea lui Dionysos 

19 a. ARISTI D.,  Orationes 41 [II, 330, 1 6  Keil ] .  Prin 
urmare, să punem pe seama lui Orfeu, a lui Musaios şi a 
vechilor legiuitori Imnurile şi povestirile despre zeul 
Dionysos. Cf. Pap. Be1·ol. 44, 2. (Berl. Klassikertexte, v. 1,  
8 ;  1 B, 15 a. (Orfeu), sub puterea inspiraţiei divine, a 
(compus acele imnuri ) pe care Musaios le-a aşternut în 
scris, după ce a făcut unele mici îndreptări. 

Imn al Lycomizilor eătre zeiţa Demeter 
20. PAUSANIAS IV, 1, 5. Aşadar, în această ţară, primii 

regi care au domnit au fost Polykaon, fiul lui Lelex şi al 
:Messenei, soţia lui Polykaon. La această :Messene a sosit 
din Eleusis Caukon, fiul lui Kelainos, fiul lui Phlyos13, 
aducînd de acolo misteriile Marilor Zei. Atenienii pretind 
că Phlyos însuşi era fiul Geei. Cu această părere concordă 



MUSAI OS 

şi un imn al lui Musaios, compus pentru preoţii Lycomizi, 
în cinstea zeiţei Demeter. 

Oracole 
20 a.  HERODOT VII, 6. (Peisistratizii) luîndu-! cu ei pe 

Onomacritos14, bărbat din Atena, interpret al oracolelor 
şi rîndui tor al Oracolelor lui Musaios, au venit [la Susa ], 
după ce s-au împăcat cu acesta ; căci Onomacritos fusese 
izgonit din Atena de către Hipparchos, fiul lui Peisistratos, 
cînd a fost prins şi dovedit de Lasos din Hermione15 că a 
introdus în colecţia lui :Musaios un oracol care prevestea 
dispariţia sub apa mării a insulelor din vecinătatea Lemno
sului16. Din această pricină îl alungase Hipparchos, deşi 
mai înainte fuseseră foarte buni prieteni. 

2 1. - - VIII, 96. [Bătălia de la Salamina ],  multe 
rămăşiţe de corăbii, ridicate de 

A 
Zefir, au fost aruncate pe 

ţărmul Atticei numit Kolias17• In felul aces-.-a s-a împlinit 
- ca şi toate celelalte - oracolul prezis de Bakis şi :Musaios 
despre această bătălie pe mare . . . (urmează oracolul lui 
Lysistratos) . 

22. PAUSANIAS X, 9, 1 1 .  Atenienii sînt de acord că eşecul 
de la Aigos Potamoi18 s-a întîmplat în urma unor tertipuri, 
<;ăci an fost trădaţi pentru bani de către comandanţii lor. 
Intr-adevăr, Tydeus şi Adeimantos19 par să fi primit daruri 
de la Lysandros. Ca dovadă a acestei afirmaţii ei citează 
oracolul Sybillei . . .  ; alte oracole le amintesc după culege
rea lui Musaios : 

Peste atenieni furtună cumplită sosi-va, 
Din răutatea capilor lor ; dar veni-va şi o mîngîiere : 
Aceştia crunt ruina-vor cetatea ; dar vina şi-o vor ispăşi. 



NOTE 

1 În mitologia greacă, fiul lui Erechthens, primul rege al Atenei, şi 
al Praxitheei. 

• Cf. LYSIA S, Discours, .. Les Belles Lettres", Coli. Bucle, voi. II, 
p. 237. Musaios, poet apollinic, trecea drept unul din: cei mai renumiţi 
compozitori de imnuri sacre. Şi-a desfăşurat aeth·itatea: in preajma al� 
tarului de la Eleusis. 

Antiope, fiica fluviului Asopos, era o nimfă. Iubită de Zeus, ea a avut 
doi fii, pe Amphion şi pe Zetos. A fost una" din primele slujitoare ale 
cultului zeiţei Demeter la Eleusis, căreia poetul i-a închinat citeva imnuri. 

8 Despre Andron din Efes (sec. IV î.e.n. ?), istoric şi gcnealogist, 
se ştiu foarte puţine lucruri. 

4 După cum indică textul,  numele de Eumolpos aparţine- unor poeţi 
probabil din aceeaşi familie, dar din generaţii diferite. Primul, fiu at 
lui Poseidon, rege trac de obirşie, era considerat drept intemeietorul 
cultului de la Eleusis şi purificator al crimelor săvirşite fără voie. ' 

6 Erechtheus, rege legendar al Atenei, s-a angajat într-un război � 
locuitorii ţinutului Eleusis.  Eumolpos, care i-a fost aliat, şi-a găsit 
moartea in această expediţie, dar urmaşul său i-a continuat opera. 

8 Informaţia, de o deosebită importanţă, atestă că una din temele 
cosmogonice prezente: în imnurile apollinice r era şi aceea a unităţii 
Universului. 

7 Mărturia atestă, alături de Cosmogonii, şi prezenţa unor Titano
machii sau Titanographii in lista subiectelor tratate de poeţii orfici şi 
apollinici. 

8 Eugamon, originar din Cyrenaica (sec. VI i.e.n.), trec( drept poetul 
unei mici epopei, intitulatil. Thesproles, continuare a subiectului Odiseei. 
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F. ŞTEF 

• Este posibil ca acest titlu să aparţină unei Theogonii din creaţia 

poeţilor eleusinici. 
1o Personaj legendar, fiul lui Atham:l.S şi al lui Ino, văr cu zeul Dio

nysos. 
n Logograf din Argos, sec. VI l:.e.n. A scris trei cărţi de Genealogii 

in care parafrazează Theogonia hesiodică. 
12 Muzele "mai virstnice" sint socotite a fi cele aparţinind regiunii 

Pieria, din Tracia sudică ; cele mai "tinere" sint Muzele beoţiene, năs

cute în împrejurimile Helikonului, ţinutul de baştină al lui Hesiod. Pri
mele sînt legate îndeosebi de mitul lui Orfeu şi de cultul dionysiac ; 

celelalte treceau drept slujitoare ale cultului apollinic. 
13 Toată această inşirare de personaje mitologice are drept scop să 

stabilească filiaţia şi răspîndirea misteriilor Demetrei. Polykaon, colo
nizatorul Messeniei (sud-vestul Peloponesului), trece drept cel care a îm

pămîntenit celebrarea cultului zeiţei Demeter in Pelopones. S-ar părea că 
Musaios a fost invitat să inaugureze evenimentul, prin compunerea unui 

imn. 
14 Pilolog erudit din sec. VI i.e.n. S-a bucurat de protecţia lui Pei

sistratos şi a fiilor acestuia. A colaborat la redactarea epopeilor home

rice şi a unei culegeri de poeme orfice. I se atribuie şi o Titanoma

chie. 

11 Poet. A doua jumătate a sec. VI î.e.n. Chemat la Atena de Hip
parchos, fiul lui Peisistratos, a descoperit introducerea unui oracol apo
crif, de către Onomacritos, in colecţia de Oracole atribuită lui :.\lasai
os. Falsul a stîrnit mare vilvă, dîndu-i-se importanţă politică. 

11 Cf. Pausanias VIII, 23. Aceste insule, de natură vulcanică, se scu
fundau treptat sub apele mării. 

17 Porţiune de ţărm din Attica, vestită pentru calitatea lutului ex
tras de aici, necesar industriei ceramice. 

18 Localitate în Chersonesul Tracic (Gallipoli) , unde a avut loc in

frîngerea suferită de flota ateniană la sîtrşitul războiului peloponesiac 

(405 l:.e.n.). 
18 Strategi atenieni, acuzaţi de a fi primit mită din partea lui Ly

sandros, comandantul armatei spartane, învingătorul Atenei tn 404 i.e.n. 



EPIMENIDES 

NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

Poet şi legislator, Epimenidcs, fiul lui Phaistios sau al lui Dosiadas 
sau al lui Agesarchos, a fost o personalitate a lumii elene din vea

cul al VI-lea i.e.n. Născut la Knossos, după alţii la Phaistos, în 
Creta, pe la 600 i.e.n., el s-:1 făcut cunoscut ca chresmolog care a ţe

sut în jurul lui variate legende, menite să explice darul profetic cu care 
era inzestrat. 

Epimenides a fost un personaj real, consemnat de un fapt istoric veri
ficabil (v. Aristotel, Athenaion po!iteia I ;  Plutarb, Solon 1 2) : el a fost 
chemat de Solon la Atena (c. 596 î.e.n.) spre a purifica oraşul bîntuit 
de ciumă. 

Epimenides se număra, după unele tradiţii, printre cei "şapte înţe
lepţi", figurînd pe listele în care lipseşte Periandros. 

Tradiţia ii atribuie lui Epimenides multe lucrări de mari dimensiuni, 
cu siguranţă apocrife. Astfel, printre titlurile transmise, sînt citeva 
poeme in versuri ca : Originea cureţilor şi a corybanţilor, Theogonia, 
(c. 5000 de versuri) , Construirea corăbiei Argo, Expediţia lui Iason în Col
chida, în 6500 de versuri, Chresmoi - o culegere de oracole - şi Ka
tharmoi, o culegere de cîntece de purificare, precum şi lucrări în proză : 

Despre jertfe, Despre constituţia cretană, Despre Minos şi Rhadaman
lhys, Despre poeţi. Dintre toate aceste lucrări, singură Theogonia poate 
fi socotită, cu mai multe şanse de adevăr, drept creaţie a sa. 



EPIMENIDES 

A) VIA'fA 

1 .  DIOG. LAERT. I, 109 şi unn . Epimenides, după cîte 
afirmă Theopompos1 [FGrHist. 1 15, F, 67, II, 548] şi 
mulţi alţii, era fiul lui Phaistos, după unii însă al lui 
Dosiades, iar după alţii al lui Agesarchos ; ca neam, el era 
cretan din Knossos, deşi, cu părul lung ce-l purta, el se 
deosebea ca înfăţişare de cretani. Trimis odată de tatăl 
său la cîmp după o oaie rătăcită, el se abătu din drum, 
cam pc la vremea prînzului, şi se culcă într-o peşteră2 
unde a dormit timp de cincizecişişapte de ani. Cînd s-a 
trezit, el se apucă să caute oaia, socotind că dormise doar 
puţin. Cum nu o găsi, rătăci pe cîmp şi, pentru că văzu 
totul schimbat şi turma aparţinînd unui alt om, se întoarse 
în cetate foarte nedumerit . . .  (1 10) din această întîmplare, 
şi-a cîştigat renume în lumea greacă, fiind socotit îndrăgit 
de zei . Chiar pe acea vreme atenienii fuseseră loviţi de 
ciumă şi Pythia le poruncise să purifice oraşul. Ei au 
trimis cu acel prilej în Creta o corabie, în frunte cu Nikiasa, 
fiul lui Nikeratos, cerînd ajutorul lui Epimenides. Acesta, 
venind la Atena în a 46-a olimpiadă [596-593 î.e.n. ], 
le purifică atenienilor oraşul şi puse capăt molimei . . . 
(1 1 1 ) .  

A compus un poem despre Originea cureţilor şi a cory
banţilor4 şi o Theogo1tie, în 5000 de versuri, precum şi 
Construirea corăbiei Argo şi Expediţia lui Iason în 
Colchida, în 6500 versuri. (1 12) A scris şi opere în proză : 
Despre jertfe şi Despre constituţia cretană ,· Despre M inos 
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A) VIAŢA 

şi Rhadamanthys5, în schimb, este un poem de aproximativ 
4000 de versuri. El a întemeiat la Atena un templu al 
Eumenidelor, după cum susţine Lobon din Argos6 în lu
crarea sa Despre poeţi [fr. 16  Cron. ] .  Se mai spune că el 
pentru prima oară a purificat locuinţe şi cîmpii şi a ctitorit 
temple. 

(1 14) . . .  După afirmaţia anumitor autori, cretanii îi 
aduceau jertfe ca unui zeu, pentru că, susţin ei, el a fost 
cel mai mare prezicător. 

2. Lex. Suda. Epimenides a fost fiul lui Phaistos7 sau 
al lui Dosiades sau al lui Agesarchos şi a avut ca mamă 
pe Blasta ; a fost poet cretan din Knossos (despre el circulă 
zvonul că sufletul îi părăsea trupul cît timp voia ca apoi 
să reintre în trup ; după ce s-a scurs o bună bucată de timp 
de la moartea lui, pielea i-a fost împestriţată cu litere) 8• 
A trăit pe vremea celei de-a 30-a olimpiade [660-657 
î.e .n. ] .  A scris în versuri şi în proză mnlte lucrări despre 
misterii, purificări şi oracole cu tîlcul ascuns. 

4 . PLUTARH, Salon 12. Pe vremea cînd rrtscoala atinsese 
culmea violenţei şi poporul se răzvrătise, Solon, care pe 
atunci se bucura de mare faimă, se înfăţişă în public îm
preună cu atenienii de rang nobil şi, mai cu rugăminţi, 
mai cu ameninţări, i-a convins pe cei declaraţi "în afara 
legii" să se prezinte în faţa tribunalului . . .  După cît se părea, 
Epimenides era o fiinţă iubită de zei şi iscusit în treburile 
divine, în arta inspiraţiei şi a iniţierii . . .  Venind la Atena 
şi bucurîndu-se de prietenia lui Solon, el 1-a ajutat pe 
acesta cu îndemnuri şi sfaturi în opera sa legislativă. Căci 
a simplificat ceremonialul jertfelor şi pe cel al doliului, 
în sensul că pentru ceremoniile de înmormîntare a contopit 
mai multe sacrificii şi a înlăturat tot ceea ce era închistat în 
tradiţiile barbare, practicate mai ales de femei. [Urmează 
B 10] .  

6 a. APULEn;s, Apologia 27. Celor care se preocupă cu 
mai multă curiozitate de rolul providenţei în lume şi îi 
cinstesc cu mai multă stăruinţă pe zei, în chip obişnuit 
li se spune "magi", de parcă ei înşişi ar şti să înfăptuiască 
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EPIMBNIDBS 

cele ce ştiu că se petrec ; aşa au fost odinioară Epimenides, 
Orfeu, Pythagoras şi Ostanes9 ; tot aşa, puse sub semnul 
îndoielii au fost şi purificările lui Empedocles . . .  

B) FRAG}ffiNTE 
THEOGONIA SAU ORACOLE. ISTORIA 

CRETEI 

2. Aai.IAN., De nat. anim. XII, 7. Cu toate acestea, se 
spune că ]eul din Nemeea ar fi căzut din Lună. Căci aşa 
grăiesc versurile lui Epimenides : 

Şi eu sînt de-obîrşie tot din Luna cu plete bogate 
Care, puternic cutremurindu-se, iasma de ]eu 
Azvîrlit-a. Cu sprijinul Herei, stăpîna, fiara-n 
Nemeea pieri, sugrumată prin a lui Herakles forţă 
Divină. 

HERODOROS, la TATIANOS, 28. Cum să nu fie o prostie 
să te încrezi în cărţile lui Herodoros despre legenda lui 
Herakles, care pretindea că Luna ar fi prăvălit de pe supra
faţa ei pe pămînt Leul ucis de Herakles. 

5. DAMASC. 124, 1, 320, 17 R [Eudemos fr. 1 17]  Epimeni
des postulează două elemente primordiale, A e r u 1 şi 
N o a p t e a10 • • •  ; din acestea s-a născut T a  r t a  r u 1, ca 
un al treilea principiu, după cîte cred eu, fiind un amestec 
alcătuit din celelalte două ; din acesta s-au născut cei doi 
T i t a n i (denumind astfel componenta de mijloc, care 
este cognoscibilă, deoarece amin două aceste părţi "trag" 
şi spre înălţime şi spre cealaltă extremitate), de care, 
prin unirea unuia cu celălalt se naşte un ou . . .  , de unde 
iarăşi, provine o altă generaţie11• PHII.ODEM, De pietate 
47 a, 2, p. 19. În versurile atribuite lui Epimenides, din 
A e r  şi din N o a  p t e  s-au alcătuit toate, aşa cum mărturi
seşte şi Homer cînd spune că Oceanul şi Tethys au dat 
naştere zeilor [lliada XIV, 201 ] . Un(alt) [poet] consideră 
drept tată şi mamă a zeilor pe Kronos şi pe Rhea, iar 
după părerea altora, pe Zeus şi pe Hera. 
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B) FRAGMENTE 

6. PAUSANIAS VIII, 18, 2. Epimenides din Creta consi
deră la rîndul lui Styx-ul12 o fiică a Oceanului. 

8. PHILODEM, De pietate 61 b, 1, p. 46 G. Unii, cum ar 
fi Eschil în Prometeu (vezi 351 şi urm.) şi Acusilaos [9 
B 7] şi Epimenides şi mulţi (alţii) spun că Typhon13 s-ar 
fi ridicat împotriva domniei lui Zeus. 

10. PLUTARH, Solon 12 [despre Epimenides ] .  Cel mai 
de seamă lucru pe care 1-a săvîrşit a fost acela că prin cele
brarea ceremoniilor de iniţiere şi prin anumite slujbe de 
ispăşire, de purificare, cît şi prin anumite ctitorii , [Epimeni
des] a readus cetatea pe calea dreptăţii şi a bunei înţele
geri. 

1 1 .  - De def. orac. 1 ,  p. 409 E. Se povesteşte că nişte 
vulturi sau nişte lebede . . .  , purtaţi de la extremităţile 
pămîntului spre mijlocul lui, ar fi căzut în unul şi acelaşi 
loc de la Pytho, în preajma aşa-numitului buric (al pămîn
tului)1'. Mai tîrziu, cu scurgerea vremii, se spune că Epimeni
des din Phaistos, a dovedit cît de greşit este acest mit cu 
privire la zeu şi, după ce a primit un oracol neclar şi ambiguu, 
ar fi spus : 

Nu-i nici un buric la mijlocul gliei nici al mării. 
Dacă există totuşi vreunul, doar zeii-1 cunosc, dar 
Neştiut e de oameni. 

Fragment apoerif tirziu 

26. LAURENTIUS LYDUS, De mens. IV, 17. Adepţii lui 
Epimenides au inventat mitul că Dioscurii au fost bărbat 
şi femeie, pe unul numindu-1 "veac veşnic" întocmai unei 
monade, iar pe celălalt, 

"
natură", întocmai unei dyade15• 

Într-adevăr, din monadă şi dyadă s-a dezvoltat orice număr 
dătător de viaţă şi de suflet. 



NOTE 

1 Istoric grec din sec. IV î.e.n. Opera sa, Hellenika (Istoria Greci

ei) , continuă Războiul Peloponesiao al lui Tucidide. Azi nu se pl!.streaz11. 
din ea decît fragmente. 

8 Peştera se afla în muntele Ida din Creta. 

8 Anacronism. Nikias, strateg şi om politic atenian, făuritorul păcU 
din timpul războiului peloponeslac (42 1 l.e.n.), nu poate fi solul trim.is 
în Creta după Epimenides (c. 600 î.e.n.) . G. Huxley, Nikias and th8 

plague, "Greek, Roman and Byzantine Studies", Durham, X, 1969, p. 
235 - 239, sugerează că acest Nikias a plecat în Creta trimis anume sA 
aducă colecţia de oracole redactate de Epimenides, foarte apreciate pe 
atunci cînd ciuma era considerată o calamitate trimisă de Apolion. Re
latar�a contopeşte evenimente petrecute la distanţă de peste un secol. 

• Divinităţi secundare cretane. Despre cureţi exista credinţa că el 
1-au apărat pe Zeus, ascun!l in Creta de mama sa, spre a nu fi devorat 
de Kronos. Dansînd şi lovindu-şi putemic scuturile, cureţii acopereau 

ţipetele copilului divin (1\f. P. Nilsson, Gescllichte der Griechischen Religion, 

vol. I, Mi.incheu, Beck, 1955, p. 322) . Corybanţii, divinităţi legate de 
cultul Cybeleî din Frigia, au fost cu vremea asimilaţi cureţilor. 

1 Personaje legendare cu funcţia de judecători în Infern. Deşi citată 

ca fiind o lucrare în proză, Despre Minos şi Rhadamanthys pare să fi 
fost totuşi un poem în versuri. Vezi A. Frenkian, Note şi Comentarii la 
Diogenes Laertios, op. cit., p. 534. 

8 Scriitor din . epoca postalexandrină, autorul unei lucrări intitulatA 
Despre Poeţi. 

' Acest nume legendar evocă obîrşia lui Epimenides din partea sudică 
a insulei Creta, unde se afla aşezat marele centru urban Phaistos. 
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NOTE LA EPIMENIDES 

1 Informaţia că Epimenides ar fi avut trupul tatuat pare stranie, 
deoarece tatuajul nn intra in practicile greceşti. 

1 Personaj necunoscut. Este totuşi menţionat de Apuleius, în Apologia 27 

în calitate de mag. Păcca probabil parte din aceeaşi pleiadă de scriitori 
de oracole ca. şi Epimenides. 

10 De remarcat că principiile care stau la baza concepţiei cosmogonice 
a lui Epimeuides sînt de nniură materîală, aerul, întocmai ca la. Anaxi
menes şi un mediu de lumină, care aminteşte de o influenţă hesiodică 

(vezi Theogonia l2:l). 
11 După unele opinii, o schemă ca aceasta aparţine unei epoci foarte 

tîrzii (elenistică ?) şi nu poate fi suită pînă în secolul VI i.e.n. 
12 In Theogonia hcsiodică, Sty:x:-ul este considerată drept cea mai 

vîrstnică fiică a Oceanului şi a zeiţei Tethys. 
13 Typhon, personaj mitologic monstruos, ultimul fiu al Geei şi al 

Tartarului. Braţele lui întinse atingeau rl•săritul şi apusul. In loc de 
degete avea capete de şerpi iar de la. brîu în jos era înfăşurat cn vipere. 
Cînd zeii I-au yăzut atacînd Olimpul, de teamă au fugit şi S-au ascuns 

în Egipt. Numai Zeus, ajutat de Atena, i-a opus rezistenţă, doborîndu-1 
prin puterea fulgerului, după care l-a acoperit Ctl muntele Etna din 
Sicilia. 

u Unde a fost întemeiat oracolul de la Delfi. Vezi Stra.bon IX, 3,6. 
u Unitate compusă din două părţi sau două elemente. Din otll Ledei 

fecundat de Zeus s-au născut, de fapt, llonă perechi de gemeni, Castor 

şi Poliux, Eleua şi Clytemnestra, spune legenda. 



PHEREKYDES DIN.- SYROS 
�' 

NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

Pherekydes din Syros a trăit în sec. al VI-lea şi nu trebuie confundat 

cu genealogistul atenian din sec. al V-lea. Unii îl consideră contemporan 

cu cei ,.şapte înţelepţi" (s-a născut în timpul regelui lydian Alyattes şi 

a murit în jurul celei de-a 45-a olimpiade : 600-597 î.e.n.) ; alţii îl fac 

contemporan cu Cyrus. către a 59-a olimpiadă ; o altă ipoteză îl prezintă 

ca trăind pe vremea lui Anaximandros (G. S. Kirk şi J. E. Raven. PPh). 

Toate acestea concordă totuşi cu tradiţia că ar fi fost îngropat de disci

polul său, Pythagoras. 

Pherekydes pare să fi propagat cel dintîi în Grecia învăţătura despre 

metempsihoză şi tot el se crede că a descoperit arta geometriei, ceea ce 

n-ar fi surprinzător pentru un dascăl al lui Pythagoras. 

Din opera sa, intitulată Heptamychos ('E=<ÎfL U)(o�) sau Theogonia. 

n-au rămas decit fragmente păstrate în citeva citate. 

Bun cunoscător al operei lui Hesiod, Pherekydes din Syros. potrivit 

unor ştiri antice, ar fi cunoscut şi studiat şi doctrina lui Thales. Lui i 

se atribuie încercarea de a face o apropiere între Hesiod şi Thales. ln 
Heptamychos, titlu traductibil prin ,. Genunea cu şapte abisuri" recunoaşte 

existenţa a şapte zone cosmice. eventual identificabile cu marile divinităţi 

ale Olimpului. 



PHEREKYDES DIN SYROS 

A) VIAŢA ŞI OPERA 

1 .  DIOG. LAERT. !, 1 16 şi urm. Pherekydes din Syros, 
fiul lui Babys, după cum spune Alexandros în Succesiunea 
filosofilor, a fost elevul lui Pittacos [fr. 139 FHG III, 240] .  
Theopompos [FGrHist. 1 15, F, 71 ,  II, 550] spune că aces
ta a scris cel dintîi despre natură şi zei. Se relatează multe 
lucruri minunate despre el ; între altele că, plimbîndu-se 
pe ţărmul insulei Samos şi văzînd o corabie ce plutea sub un 
vînt prielnic, ar fi zis că nu peste mult timp se va scufunda ; 
şi într-adevăr, aceasta s-a şi scufundat chiar sub ochii lui ; 
de asemenea, bînd apa scoasă dintr-o fîntînă a prezis că 
peste două zile va avea loc un cutremur şi aşa a şi fost. 

Se păstrează o carte de la Syrian care consemnează 
astfel din ce provine începutul [lumii ] : Zas1 şi Chronos . . .  
[B 1 ] ; s-a păstrat şi cadranul solar din insula Syros [cf. 
Schol. la Odiseea XV, 404] .  

Urmează epigrama lui Diogenes. 
(121) A trăit în timpul celei de a 59-a olimpiade. 

2. Lex. Suda. Pherekydes syrianul (se află o insulă în 
Ciclade, Syra, vecină cu Delos) fiul lui Babys. S-a născut 
în timpul regelui Alyattes al lydienilor, încît este contem
por�n cu cei şapte înţelepţi şi a fost plasat în j urul celei de 
a 4::>-a olimpiade [600-597 î.e. n. ] .  Se spune că Pythago
ras a fost instruit de acesta, dar că Pherekydes nu a avut 
nici un profesor, ci s-a străduit să se instruiască singur, 
deţinînd cărţile apocrife ale fenicienilor2 • • • Se mai spune 

79 



PHEREKYDI!S DIN SYROS 

că tot el a introdus cel dintîi teoria cu privire la metem
psihoză. Pherekydes a rivalizat prin învăţătura sa, cn Thales . 

Lucrarea care a notat toate acestea <se numeşte) Hep
tamychos (Genunea cu şapte abisuri)'J sau Theokrasia (A 
mestecul neamurilor de zei) sau Theogonia. Există şi o 
Teolog1:e în 10 [ ?  J cărţi4, care tratează despre naşterea .�i 
succesiunea zeilor. 

5. [ 10  Kern] .  CICERO, Tuse. I, 16, 38. Aşadar, cred în
tr-adevăr că şi alţii au spus acest lucru timp de atîtea vea
curi, dar ceea ce s-a transmis prin tradiţie literară şi anume 
că sufletele oamenilor sînt veşnice, a sp ns-o prima oară 
Pherekydes din Syros, [Pherckydes J cel vechi, de bună 
seamă, căci a trăit pe cînd domnea purtătorul aceluiaşi 
nume ca al meu [Servius Tullius, 578-535 î.e.n. ] .  APONIUS, 
la Cântarea cântărilor [ed. Bottino şi Martini, Roma, 1843], 
V, p. 95 şi urm. Ia Cant. 3, 5. În cartea precedentă am 
specificat că prin " depunerea de jurămînt pe căprioare şi 
pe cerbi, fiice ale Ierusalimului" se înţelege întruchiparea 
învăţăturilor filosofice ale lui Thales şi Pherekydes . . .  
Pherekydes era încredinţat că avem un spirit celest şi un 
al doilea plămădit din seminţe telurice. Într-adevăr, a 
descris înaintea tuturor natura şi originea zeilor. Ştiut 
este că această lucrare are mare importanţă pentru religia 
noastră, de vreme ce recunoaşte că zeii s-au născut în mod 
ruşinos, au dus o viaţă şi mai ruşinoasă încă şi că cei pe 
care idolatrul îi considera zei au murit în chipul cel mai 
infamant. 

7. ARISTOTEL, M etaph. XIII, 4, 1091 b 8. Cînd unii 
dintre aceşti teologi au început să se influenţeze reciproc 
şi să nu le mai redea pe toate în chip mitic, ca Pherekydes, 
de pildă, s-au găsit şi alţii care să considere că primul creator 
[adică Zeus ] este supremul Bine, aşa cum cred Magii . 

7 a. PLOTIN V, 1, 9. Astfel, unii dintre cei vechi, foarte 
apropiaţi de ucenicii lui Pythagoras şi unii din cei de după 
acesta, cît şi discipolii lui Pherekydes, aveau intense preocu
pări despre această natură (înţeleasă ca Unul etern şi 
cognoscibil) . 
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8. DAMASCIUS, de principiis 124 B [I, 321 R. din Eude
mos, fr. 1 17 ] .  Pherekydes din Syros (spune că) Zas, Chronos 
şi Chthonia sînt dintotdeauna primele trei principii ; . . . că 
Chronos a făcut din propria-i săminţă focul, mişcarea aeru
lui şi apa5 • • •  , din care, despărţite în c i n c i a b i s u r i, 
s-a constituit o generaţie întinsă de zei, numită "generaţia 
celor cind abisuri", ceea ce poate însemna acelaşi lucru 
cu "pentacosmosul" . Cf. B 1 .  

9. PROBUS, ad Verg. Buc. 6,  31 .  De aceeaşi părere este 
şi Pherekydes, dar propune elemente diferite ; el spune : 
Zas şi Chthonia şi Cronos, înţelegînd focul, pămîntul şi 
timpul6• Eterul este cel ce stăpîneşte, pămîntul, cel ce este 
stăpînit, iar timpul, cel în care îşi găseşte rînduiala orice 
parte a lumii. HER1viiAS, Irrisio gentilium philosophorum 
12 (D. 654) . Pherckydes spune că principiile sînt Zas şi 
Chthonia şi Cronos : Zas este văzduhul, Chthonia pămîntul, 
Cronos este timpul ; văzduhul este cel ce acţionează, pă
mîntul, cel ce suportă acţiunea, iar timpul elementul în 
care se desfăşoară toate cele cîte se petrec. IOANNES LYDUS, 
de mensibus IV, 3. S o a r e  1 e î n s u ş i [este Zeus ],  
după Pherekydes. 

10. SEXTUS EMPIRICUS, Pyrrhon. Hyp. III, 30. Phereky
des din Syros spnne că pămîntul este principiul tuturor 
lucrurilor. 

1 1 . MAXIMOS DIN TYR X, p. 174 Reiske. Dar exami
nează cu grij ă şi creaţia filosofului din Syros, şi pe Zas şi 
pe Chthouia şi de asemenea pe Eros, şi n a ş t e r e  a 1 u i 
O p h i o n e u s7 şi l u p t a  zeilor [B 4] şi "p o m u l"8 
şi "p e p 1 o s" - u 19 [B 2]. 

B) FRAGMENTE 

1 [I Kern, de Orphei cett. theogon. p. 84 ] .  DIOG. LAERT. 
I, 1 1 9. Zas şi Chronos şi Chthonia existau dintotdeauna : 
dar Chthoniei i s-a dat numele r!(j (Ge) de vreme ce Zas i-a 
dat acesteia în dar pămîntul. Cf. HERODIAN II, p .  6, 15. 
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Căci e şi �(c; şi Z�v şi �·�v şi Zocc; la Pherekydes, după in
flexiunea proprie. Cf. A 8. 

1 a. ACHILL., Isagoge (in Arati Phaen.)  3 {3 1, 28 Maass) . 
Dar Thales din Milet şi Pherekydes din Syros consideră 
principiul tuturor lucrurilor apa, pe care Pherekydes o 
numeşte şi Xococ; (Chaos),  luind aceasta, după cwn se pare, 
de la Hesiod, care spune [Theog. 1 16] : " Într-adevăr, 
Chaosul s-a născut cel dintîi" . 

2 [4] .  GRENFELL-HUNT, Greek Papyr. Seria II, n. 1 1 ,  
p .  23. "Pentru el . . .  1 0, un peplos" . CLEMENT, Stromat. 
VI, 9 (II, 428, 19  St. ) .  De asemenea, Homer, pomenind 
despre scutul făcut de Hefaistos [spune ] :  "pe faţa scutu
lui a făurit pămîntul, apoi cerul şi marea, a înfăţişat în 
continuare uriaşa putere a fluviului Okeanos" [lliada 
XVIII, 483, 607 ] ; Pherekydes din Syros spune : "Constru
iesc . . .  lăcaşuri". VI, 53 {II , 549, 4) din Isidoros : [ca 
oamenii ] să înveţe ce este s t e j a r u l  î n a r i p a t şi 
m a n t i a brodată ("peplos" -ul) de pe acesta11, toate cîte 
le-a spus Pherekydes despre divinităţi, prezentîndu-le în 
mod alegoric, preluînd o atare concepţie de la prezicerea 
lui Cham12• 

col. 1 .  "Ei construiesc pentru acesta [Zas ] lăcaşuri multe 
şi mari. După ce le-au terminat pe toate şi au adus lucrurile 
necesare în locuinţă şi slujitori şi slujitoare şi toate celelalte 
cîte trebuie, cînd toate sînt gata, fac căsătoria13• Dar, cînd 
sosi a treia zi de nuntă, Zas face o mantie mare şi frumoasă 
şi brodează pc ea imaginea Gaiei şi a lui Ogenos şi lăcaşu
rile lui Ogenos14 • • • (Şi Zas aşa vorbi către Chthonia) 

col. 2. Vrînd ca a ta să fie nunta, prin aceasta te cinstesc. 
Tu, fă-mi bună primire şi uneşte-te prin căsătorie cu 
mine". Se spune că atunci pentru prima oară s-au instituit 
acele daruri care se dau logodnicei în ziua în care îşi des
coperă chipuP5; din aceasta s-a făcut un obicei şi pentru 
zei şi pentru oameni. Logodnica, primind cu bunăvoinţă 
mantia, îi răspunde . . .  
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3 [2]. PROCLOS, la PLATON, În Tim. 32 C ;  II, 54, 28 Diehl. 
Pherekydes spunea că Zeus, avînd de gînd să creieze lumea, 
s-a preschimbat în Eros, deoarece a condus Universul, 
după ce l-a constituit din lucruri contrare, spre armonie şi 
înţelegere şi a implantat în toate aceeaşi năzuinţă precum 
şi unitatea care străbate pretutindeni. 

4 [3 ] .  ORIGENES, Contra Celsum VI, 42 [II, 1 1 1 ,  13 
K. ; din Celsus ] .  Pherekydes, născut cu mult mai înainte 
decît Heraclit, povesteşte că o armată a fost opusă altei 
armate şi că a fost numit conducător al uneia C r o  n o s, 
iar al celeilalte, O p h i o n e u s. Istoriseşte provocările la 
luptă şi luptele propriu-zise şi că au încheiat o convenţie, 
conform căreia aceia din ei care aveau să cadă în O g e n  o s, 
să se considere învinşi, iar ceilalţi, care i-ar fi prăvălit şi 
ieşit victorioşi, să ia în stăpînire Cerul. Pherekydes spune 
că de această hotărîre ţin misteriile privitoare la Titanii 
şi la Giganţii care, după cît se povesteşte, au luptat cu 
zeii, precum şi misteriile de la egipteni, referitoare la 
Typhon şi Horos şi Osiris. PHILON DIN BYBLOS, Sanchuniath. 
[EUSEB., P.E. I, 10, 50] .  Luînd de la fenicieni tradiţia, 
Pherekydes în istoriile sale despre zei povesteşte despre 
zeul numit de el O p h i o n  e u  s şi despre o p h i o n  i z  i. 

5 [6] .  ORIGENES, Contra Celsum VI, 42 [II, 1 12, 20 K. ] .  
Comentînd epopeile homerice [Iliada I, 590; lliada XV, 
18], [Celsus ] spune că vorbele lui Iupiter adresate Herei 
reprezintă cuvîntul zeului către materie ; că aceste cuvinte 
către materie sînt enigmatice, anume că zeul a adunat-o 
la un loc şi a înfrumuseţat-o modelînd-o după anumite 
rînduieli, deşi se afla de la început într-o cumplită neorîn
duială şi că pe demonii din jurul ei, cîţi erau nesupuşi, 
pedepsindu-i, i-a prăvălit pe tărîmul acesta. Arată că 
Pherekydes, avînd astfel în minte versurile lui Homer, 
ar fi spus : . ,sub acest tărîm se află ţinutul Tartarului ; pe 
acesta îl păzesc fiicele lui Boreas (vîntul nordic) , Harpiile 
şi Thyella (Furtuna)16 ; acolo îl alungă Zeus pe oricare 
dintre zeii care nu s-ar arăta supus". 

6 [5] .  PORPHYR., de antr. Nymph. 31. Pherekydes din 
Syros vorbeşte despre a b i s  u r i  şi g r o p i  şi p e ş t e r i 
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şi u ş 1 Şl p o r ţ i şi prin aceasta face aluzie la originea şi la 
viaţa de după moarte a s u f 1 e t e 1 o r .  . . PROCI.OS la 
Platon, in Tim. 29 A ; I, 333, 28 D. Cei vechi numesc lumea 
p e ş t e r ă  [cf. şi 31 B 120 ] şi închisoare [44 B 15] şi 
grotă . . .  

7 [0 ] .  PSEUDOGAI.., [adică PORPHYR.],  ad Gaurum, ed. 
Kalbfl. [Abh. Ber1. Ak. 1895] 34, 26. Şi de aici Numenios 
în mare măsură cît şi interpreţii doctrinei lui Pythagoras 
acceptă prin tradiţie existenţa rîului numit de Platon 
[Rep. X, 621 A] Ameles, de către Hesiod şi orfici Styx, 
iar de către Pherekydes, r ă s p î n d i r e a s e m i n ţ e i. 

8 [9 ]. Schol. APOLL. RHOD. I, 645 Pherekydes spune că 
A i t h a 1 i d e s primise de la Hermes darul ca sufletul 
său să fie cînd în Hades cînd în ţinuturile de deasupra 
pămîntului. 



NOTE 

1 Zas : numele unei puteri din triada Zas (Zes), Chthonia şi Chronos. 

Vezi in continuare B 1 .  După opinia lui G. S. Kirk (P Ph. p. 55). divi

nitatea aparţinind acestei triade nu are nici o contingenţă cu Zeus, 

deşi legendele mitologice despre Zas, de provenienţă orfică, sînt uneori 

calchiate după legendele privitoare la ::>erechea Zeus-Hera. 

1 Aluzie la cosmogonia atribuită de Philon din Byblos (la Eusebios, 

Praep. Evang. I, 1 0) fenicianului Sanchnniathon, care ar fi trăit înainte a 

lui Homer, chiar înainte de războiul troian. Descoperirile arheologice 

de la Ras-Shamra (Syria), unde s-a găsit o bibliotecă cu tăbliţe de lut, 

par să confirme existenţa unor poeme cosmohgice de tipul aceluia atri

buit lui Sanchuniathon. P. Walcot, Hesiod and the Near East, ed. cit., 
p. 1 7 - 1 8 ; 1 32. 

a Această peşteră, cu ramificaţii adînci (mychoi ) ,  este o imagine a 

Universului, curentă în Theogoniile orfice. Are fie cinci prăpăstii şi atunci 

se numeşte Pentemychos, fie şapte, Heptamychas. Vezi în cou tinuare A 8. 

Nu se ştie dacă aceste întinderi lipsite de lumină reprezintă totodată 
şi spaţiile în care s-au alcătuit elementele lumii materiale. Aşa cum rezultli 
din 'consemnările lui Damascius (sec. V e.n.).  ele erau în orice caz locul 

de baştină al generaţiilor de zei (A 8) . 

' După părerea lui G. S. Kirk (P Ph. p. 50), aici ar fi pomenită nu 

o lucrare a lui Pherekydes din Syros, ci o scriere a biografului atenian, 
purtător al acelu iaşi nume. 

' Acest text. deosebit de insemnat pentru ilustrarea contingenţei dintre 

gîndirea lui Pherekydes şi textele ori�ce, dovedeşte orientarea filosofului 

spre tezele milesienilor despre elementele primordiale şi materialitatea 
lumii. Evident. Pherekydes nu s-a putut desprinde de elementele mitice 
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care abundă in theogoniile hesiodice şi orfice, dar esenţială este teza 
sa despre geneza principalelor aspecte ale lumii materiale din sămînţa 
lui Chronos. Asupra acestui aspect al trinităţii, Zas, Chronos, Chthonia, 
s-au făcut numeroase speculaţii. După cît se crede, componentele trini
tăţii reprezintă zone ale Universului, considerat în inălţime ş(in adincime. 
Vezi H. Frănkel, Dichtung und Philosophie der Griechen, ed. cit., p. 280 
şi urm. ; Jean-Pierre Vernant, Les origines de la pensie grecque, Paris, 
P.U.F., 1969, p. 1 1 1  Şi Wilhelm Capelle, Die Vorsokratiker, ed. II, Berlin, 
Akademie-Verlag, 1961,  p. 1 3 1 .  

e în acest text latin, Chronos, transcris Cronos, este tradus prin cu
vintul tempus, ceea ce constituie o confuzie, care a dat naştere la multe 
comentarii eronate, după cum rezultă chiar din textul următor, ce 
aparţine lui Hermias, un comentator tîrziu al scrierilor platoniciene 
(sec. V e.n.). 

' Ophioneus, monstru cu înfăţişare de reptilă, corespunde, oarecum, 
lui Typhoeus din Theogonia hesiodică, v. 820 şi urm. 

B în limb a greacă -ro 3�v8pov, imaginea unui trunchi de pom tăiat, 
care pluteşte liber în spaţiu, semnificind forma pămintului. Vezi mai 
departe B 2. 

9 Peplos : ,.văl", semnificind bolta cerului. Vezi B 2. 
1o Adică pentru Zas. 
u Ca şi trunchiul de pom tăiat, împodobit cu aripi, ,.peplos"-ul este 

o imagine-semn, aparţinînd tezaurului imagistic orfic despre înfăţişarea 
pămîntului. Mantia ce-l acoperă, .. peplos"-ul, simbolizează cerul instelat, 
pe care .,flutură" norii. 

u Cham, fiul lui Noe ? Zoroastru ? G. S. Kirk - ]. E. Raven, P Ph. 
p. 65, nota 2.  

1 3  între Zas şi  Chthonia, care poartă şi  numele de Cea sau Hera. 
Ibidem, p. 61 . 

u Pentru Ogenos (Oceanul), cf. akkad. Uginna = .,cerc ". Ibidem, 
p. 62. 

u Ritualul dezvăluirii feţei (anakalypteria) in timpul ceremoniei sacre 
a căsătoriei marchează o transformare, o trecere de la o stare la alta. 
Acest ritual era de rigoare in misteriile eleusine cind se:dezvăluia capul 
zeiţei Demeter, echivalată cu Chthonia din trinitatea orfică. 

11 Cf. Theogonia, fr. 1 şi nota 1 .  



LIRICI AI SECOLULUI VII 

TYRTAIOS 

NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

Poet elegiac (sec. VII î.e.n.). Sosind la Sparta din Asia Mică (Milet ?) 
unde înflorise elegia patriotică şi politică, Tyrtaios a devenit purtătorul 
de cuvint al guvemămtntului spartan. Primele două fragmente pe care 
le redăm mai jos aparţin unei mari elegii intitulată Eunomia (Buna 
rtnduire) .  

Fr. 1 

Însuşi Cronidul, soţ al Herei cu mîndră cunună, 
a dăruit acest oraş Heraklizilor1• Părăsind împreună 
cu ei Erineonul2 înzăpezit, sosit-am noi în larga insulă 
a lui Pelops. 

Fr. 2 Diehl 

Fr. 2 

Căci astfel a dat un oracol Apollon, stăpînul cu arc de 
argint, departe ţintaşul cu plete de aur, vorbind din sanc
tuarul cel îmbelşugat3 : "strînşi la Sfat4, ţara s-o cîrmu
iască basileii5, prea cinstiţi de zei, şi venerabilii bătrîni. 
Cît priveşte pe oamenii din popor6, să facă la fel, ascul
tînd de legiuirile drepte7• Să grăiască numai vorbe frumoase 
şi să săvîrşească numai lucruri drepte, să nu uneltească 
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ceva rău împotriva acestei cetăţi. Victoria şi puterea vor 
urma atunci mulţimea poporului'•. Iată ce-a dezvăluit 
Phoibos cetăţii despre ceea ce [întrebase Lycurg]. 

Fr. 3 a Diehl 

Fr. 3 

Frînţi de poveri8 ca măgarii sub greul desagilor, iată-i 
Prinşi de porunci care dor ; poartă-n spre aprigi stăpîni 
O j umătate din rodul cu care îi bucură glia. 

Fr. 4 

Fr. 5 Diehl 
(trad. Simina Noica} 

Îndrăzniţi ! Sînteţi doar neamul neînfrîntului Herakles, 
Zeus nicicînd nu şi-a plecat grumazul . 

Fr. 8 Diehl, 1 -- 2  

y----------

88 



FRAGMENTE 

Fr. 5 

Niciodată bunul renume nu-i piere9• Neuitat îi este numele. 
Deşi se află sub pămînt, a devenit nemuritor. Pe acel 
care fără dezminţire se distinge în luptă şi se bate 
vitejeşte pentru patrie şi neam il nimiceşte impetuosul 
Ares. Dar dacă îi este hărăzit să scape de crudul destin 
al morţii, învingător, are parte de gloria războinică. 
'l'oţi îl cinstesc, deopotrivă tineri şi bătrîni. 

NOTE 

1 Urmaşii lui Herakles, deveniţi regi ai Spartei, după ce an coborît 
in Pelopones venind din nordul golfului Corint. Înstăpinirea lor asu
pra văii fluviului Eurotas este cunoscută sub numele de .,intoarcerea 
Heraklizilor". 

z Ţinut in Dorida, de unde coborîseri'i. Heraklizii. Mitul se referă la 
perioada invaziei trib:nilor greceşti din noru-vest spre Peloponcs. 

3 Sanctuarul de la Delfi. 
4 În limba greacă {3ou>.-lj, .,sfattll b>Ltrinilor", prezidat de .,regi". 
& Regii Spartei aparţineau unor r,unnri diferite, Heraklizii şi Eury-

pontizii ; ei guvernau alternativ, deţinind numai comanda militară. 
6 În text : 8lJ!LOTa:l &v8pe� • .,cetăţeni", membri ai Demos-ului (Aduna

rea Poporului) .  
7 În gr. eu.&e�a:L plj-rpa:L. Vezi Pausanias IV, 6 - 5  şi Plutarh, Lycurg 

VI, 7. 

8 Este vorba despre messenienii cuceriţi de spartani in a doua jumă· 
tate a sec. VII î.e.n., după lupte care au durat ::!0 de ani. Vezi Pausa
nias IV, 14, 5 . 

. ' Aceluia care işi di'i. viaţa pentru patrie. 



ALKMAN 

NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

Alkman din Sardes, sec. VII i.e.n., poet liric coral, chemat la Sparta 
ca instructor de coruri. Opera sa lirică cuprinde o mare varietate a 
speciilor cintecului coral : parthenia, imnuri, hyporcheme ş.a. în volumul 
XXIV din seria papirusurilor de la Oxyrhynchus, sub nr. 2390 a fost 
publicat un fragment dintr-un comentariu alexandria• la opera lui Alk
man care ne aduce ştirea despre existenţa unui poem cosmogonic scris 
de poet. Deoarece schema devenirii lumii materiale imaginatii. la Alkman 
diferă de cea propusă de Hesiod in Theogonia, informaţiile comentatorului 
alexandrin despre acest poem sînt de cea mai mare� insemnătate. 

Cea căreia Alkman îi acorda un rol primordial in orinduirea lumii 
era Tethys (apa sărată) . Poetul introduce ideea existenţei veşnice a ma
teriei, pe care demiurgul Tethys nu o creează, ci doar o rinduieşte. 
Din comentariul publicat in volumul mai sus menţionat nu reiese insă 
dacă poetul identifica pe Tethys cu materia primordială sub forml 
lichidă, devenind astfel un precursor al concepţiei lui Thales ; este sigur 
insă că îi atribuia Logos-ul după care a orinduit materia. 

Fr. 1 

Col. II, r. 1 :  "în acest poem Alkman se ocupă de cos
mogonie" ; 

Col. III, r. 3 :  , .Tekmor1 (provine) din Poros8 ; 

• Cunoscut nouă din ampla prezentare fl!.cută de D. L. Page in 
.,Classical Review", 1959, 2. 
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Col. III, r. 6 :  "Pe Poros, 
[arche ]3, care deschide calea 

Col . III, r. 14 : "Poros este 
mordial" ; 

din elementul primordial 
devenirii [porimos ]"4 ; 
întocmai unui element pri-

Col. III, r. 16- 17 : " [Poros şi Tekmor] sînt 
şi sfîrşitul tuturor lucrurilor" ; 

Col. III, r. 21 : "al treilea este Skotos"5 

începutul 

Acestea sînt cita�le comentatorului din poemul alkmanic. !n rest, papi
rustll cuprinde consideraţiile exegetului asupra poemului, filctlte î11 spirit 
peripatetic. 

Fr. 2 

[Mulţumirea ], sora Eunomiei6 şi a lui Peitho7, fiică a 
Proma theiei 8• 

Fr. 44 Diehl 

NOTE 

1 Te.�mor : "demarcaţie"', "limită" • .,bomă". în schema imaginati de 
Alkman apare�ca o forţă delimitativă, al cărei rol echivalează cu cel al 
.,opririi" in devenirea lucrurilor. 

2 Poros : . , mijlocul de acţiune", .. planul" după care lucrează demiurgul 
(in speţă, Tethys) . 

3 Comentatorul ntt precizează care este natura acestui element. 
4 Porimos. adjectiv. care formează o sintagmă cu arche. 
5 Skotos : Obscuritatea din procesul devenirii. Textul deteriorat nu 

permite să se înţeleagă ce rol cosmogonic avea obscuritatea. 
6 Eunomia : Bună orînduire in stat, abstracţie personificat!\. 
7 Peitho : Persuasiunea. 
8 Promatheia : Prevederea. Toţi aceşti termeni aparţin vocabularului 

politic grec: din )ecolele VII-VI i.e.n. Ei reprezintă pietrele unghiulnre 
din sistemul de propagandă politică spartană care încerca să potolească 
spiritele nemulţumite care pretindeau reforme economice şi politice. Vezi 
nota 7 la Tyrtaios. 



ARCHILOCHOS 

NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

Originar din insula Puros, Archilochos trece drept cel mai de seamA 
iambograf al antichităţii greceşti. Din opera sa au rămas fragmente 
răzleţe şi mutilate. A scris atît elegii cît şi versuri iambice, din care re
dăm cîteva fragmente. 

Fr. 1 

Lancea-mi dă pîinea . . . tot lancea-mi îmbie şi vinul de 
Ismar 

Pe care-1 sorb răzimat iarăşi de suliţa mea. 
Fr. 2 Diehl 

Fr. 2 

Averea, aurul lui Gyges1 nu le caut. 
Nici n-am să-mi prind îndemn vreodată să-1 întrec. 
Invidie zeii nu-mi stîrnesc şi nici tiran 
N-aş vrea s-ajung. De-ar sta departe-aşa un gînd ! 

Fr. 22 Diehl 

Fr. 3 

Toate lasă-le în seama zeilor, căci deseori 
Ei îi saltă din ţărîna neagră pe cei năruiţi 
În urgie, dar şi-i surpă pe toţi cîţi şi-au prins temei, 
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FRAGMENTE 

Şi-i reped de-a rostogolul. Se deschide-atunci doar chin. 
Toţi cu mintea rătăcită, pribegesc să-nchege-un rost . . .  

Fr. 4 

Toate cele de care au trebuinţă oamenii 
Sînt rod al strădaniei şi al muncii lor 

NOTĂ 

Fr. 58 Diehl 
(trad. Simina Noica) 

Fr. 14  Diehl 

1 Rege al Lydiei (c. 687 -652 i.e.n.),  vestit pentru marile lni bogăţii ; 
•• Aurul lui Gyges" semnifică în acest poem .,aurul deţinut de tirani". 



MIMNERMOS 

NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

Mimnermos din Colofon, sfîrşitul sec. al VII-lea te.n., s-a făcut cunos
cut ca autor de elegii, scrise în dialect ionic, majoritatea grupate într-o 
.,carte" intitulată Nanno, numele unei celebre flautiste a timpului. ll'rag
mentul pe care-I reproducem este o ekphrasis, descriere a unui obiect de 
artă, şi aparţine acestei culegeri_ Este vorba de o lucrare de mare fi
neţe, operă a lui Hefaitos (ATHENAIOS, Deilmosophistae XI, 470 a)� 
reprezentînd , .cnpa" de aur în care Soarele străbate zilnic cerul. În fond, 
tema este inspirată de teoria conform căreia Soarele înconjură Pămîntul, 
scufundindu-se şi răsărind din apele Oceanului : 

" Soarele trudeşte toată ziua, fără să ştie vreodată 
ce-i odihna, nici el, nici caii lui. De îndată ce Eos1 
cu degete trandafirii, părăsind Oceanul, se înalţă 
pe cer, încîntătoarea cupă care a ieşit din mîinile 
lui Hefaitos, făurită din aur, îl poartă adormit. Tăind 
valul, pe creste înspumate, cu ramele întinse, 
el lasă în urmă ţinutul Hesperidelor. Se îndreaptă spre 
ţinutul etiopienilor2, acolo se odihnesc car şi cai, 
pîn'ce soseşte matinala Eos. Atunci numai fiul lui 
Hyperion3 se urcă în carul său. 

Fr. 10 Diehl 



NOTE LA MIMNERMOS 

NOTE 

1 Aurora. Cf. Iliada VII. 42 1 - 423. o imagine asemănătoare : Soarele 
iese din Ocean şi se inalţă pe cer. 

1 Drumul de noapte al Soarelui începe la vest din ţinutul Hesperidelor, 
fiice ale Nopţii. străbate Oceanul ce înconjură Pămîntul şi se încheie 
undeva pe coasta de răsărit a Africii, unde se presupunea că locuiau etio
pienii. Vezi Stesichoros, fr. 6 Diehl. 

a Titan, fiu al lui Uranos şi al Gaiei. Hyperion şi Theia dau naştere 
lui Helîos, Selenei şi Eos. 



SEMONIDES DIN AMORGOS 

NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

Contemporan cu Archilochos. Născut la Samos, Semonides a fost 
nevoit din cauza lupt�lor politice să se refugieze la Amorgos (a doua 
jumătate a sec. VII l.e.n.) .  A scris, de preferinţă, poeme iambice, pe un 
ton pesimist. Dintre fragmentele rămase, cel mai cunoscut este o satiri:i 
împotriva femeilor. Redăm mai jos un fragment care, după model archi
lochic, Incepe printr-o apostrofă : 

Copile, Zeus tunătorul ţine-n mîini 
Sorocul lumii şi o cîrm uie cum vrea. 
Iar oamenii sînt fără minte. Efemeri, 
Trăiesc aidoma jivinelor. Nu şti u 
Ce împlinire va da zeul sorţii lor. 
Speranţa şi încrederea-i hrănesc, 
De cîte ori îşi face loc un gînd smintit. 
Adastă ziua unii, alţii tîlcul plin 
Care se deapănă din ani ; şi cred cu toţi 
Că anul nou le-aduce doar belşug. 
Dar înainte de-a-şi vedea visul întreg, 
!-ajunge, hîdă, bătrîneţea şi se sting 
Răpuşi de-o boală blestemată1. 

NOTĂ 

Fr. 1 Diehl, 1 - 1 1  
(trad. Simina Noica) 

1 Acest poem dezvăluie o concepţie sumbră despre viaţi:i. Zeus este 
acela care hotărăşte soarta tuturor. Oamenii însi:i trăiesc neştiutori 
faţă de ce le este hărăzit. 
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TERPANDROS 

NOTĂ TNTRODVCTIV A 

Originar din Mcthymna, insula Lesbos, Terp:mdros face parte din 
pleiada acelor muzicieni vestiţi care au pus bazele cltharodiei in Grecia 

veche. Invitat la Sparta să contribuie prin dntecele sale la înflăeărarea 

celor descurajaţi în lungile războaie cu M:essenia (sec. VII î.e.n.), Terpandros . 

a întemeiat aici o şcoalii muzicală de mare prestigiu. 

Fr. l 

DIODOR VIII, 28. Citharedul Terpandros era de neam 
din Methymna. Atunci cînd in Lacedemona au izbucnit 
răscoale, un oracol a prezis că pacea se va instaura din 
nou numai cînd locuitorii vor asculta muzica citharei lui 
Terpandros. Şi îutr-adevăr, melodiile lui Terpandros, care 
se acompania singur cu iscusinţă la cithară, a readus buna 
înţ.C'legere. 

F ') r . .... 

Acum înfloreşte şi virful lăncii purtate de tineri 
Şi sunetul dulce de cîntec, dreptatea de toţi respectată, 
Nedezminţit aj utor în bunele infăptuiri. 

Fr. 6 Bergk 
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CEI "ŞAPTE INŢELEPŢI" 

NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

Oda.t!i cu procesul de constituire a. statului grec, în multe cetăţi se 
afirmă personalităţi de seam!i, ilustre prin activitatea lor. oameni de 
stat. legislatori, oameni de culturii. Faptele şi scrierile unora au rămas 
consemnate în memoria timpului, au fost transmise prin tradiţie şi, în 
acest fel, aşa cum s-au alc!ituit .,cicluri" de poezie epică şi eroicii. au 
apărut şi ,,culegeri" despre viaţa şi activitatea. a .. şapte înţelepţi", de fapt 
scrieri anonime in proză, destinate publicului larg. �um!irul de .. şapte" 
se explică prin influenţa unei str!ivechi tradiţii orientale, de găsit, de 
pildă, in cîntecele epice despre Ghilgameş (tăbliţa XI). 

Componenţa listei celor .. şapte inţelepţi" a variat, dar, incepind din 
sec. VI i.e.n. şi pină la sfirşitul antichJtăţii, patrn nume au rămas con
stant introduse : Thales din Milet, Bias din Priene, Pittacos şi Solon. 
Scitnl Anacharsis a fost introdus in sec. IV, ca simbol al .. purităţii '" 
moravurilor onor populaţii neatinse încă de tarele chilizaţiei. 

Scopul antologillor referitoare la cei şapte înţelepţi, de obicei rcprezen
taţi ca participanţi la un banchet ( symposion) ce-i reune,'jte peste 
puntea timpului, era acelaşi cu cel al culegerilor de fabule .. csopice" � 
moral · Şi . educativ. Demetrios din Phaleron, spre sîuşitnl sec. IV î.e.n., 
care a intocmit prima culegere de fabule atribuite lui Esop, este totodată 
şi autorul unor liste de ma:rlm.e şi sentenţe atribuite .,celor şapte". La 
Teofrast apare prima oară povestea tripodului, semn distinctiv al snpre
mei înţelepciuni, pe care .. inţelepţii" şi-1 trec unul altuia, din dorinţa 
de a arăta că nici unul nu deţine cheia inţelepciunii adevărate (Plutarh. 
Solon 4). 

O altă expresie literar!i a grupării .,celor şapte" este şi apariţia unui 
.,roman" popular, pe baza unor schimburi de epistole intre .. înţelepţi". 
tn lucrarea sa Banchetul celor şapte tnţekpţi, Plutarh ll introduce şi pe 
Esop in mijlocul acestoro., incerc::ind astfel o apropiere intre cele mai răs
plndite ,.romane" populare din antichitatea gread. 

98 



CEI "ŞAPTE ÎNŢELEPŢI" 

1 0  [73 a] 
1 .  DIOG. LAERT. I, 40. Cu privire la cei şapte înţelepţi 

{căci se cuvine să amintim aici, în linii mari şi despre ei) , 
ni se transmit următoarele informaţii. Damon din Cyrena1, 
care a scris Despre filosofi [FHG IV, 277] îi critică pe toţi , 
dar în mod special pe cei şapte înţelepţi. Anaximenes2 
afirmă că toţi s-au preocupat de poezie, iar Dikaiarchos3 
[fr. 28 FHG II, 243 ; vezi "Hermes" 27 ( 1892) , 120, 126] 
afirmă că aceştia n-au fost nici înţelepţi şi nici filosofi, ci 
nişte oameni cu o minte ascuţită şi legiuitori. Archetimos 
din Syracusa4 [FHG IV, 318] a menţionat o întrunire a 
lor, la curtea lui Kypselos5, la care spunea că ar fi fost 
şi el de faţă. Ephoros6 însă [FGrHist. 70 F 181 ,  II, 95] sus
ţine că întrunirea ar fi avut loc la curtea lui Cresus, fără 
participarea lui Thales. Alţii însă spun că ei s-ar fi întrunit 
atît ]a Panionion7, cît şi la Corint şi la Delfi. .-<\.firmaţiile 
lor sînt în contradicţie şi fiecăruia dintre ei i se atribuie 
cînd o învăţătură, cînd alta, cum ar fi urm ătoarea : [86 
B 7 ] : 

, .A trăit un înţelept, Chilon lacedemoniauul, care a afir
mat următoarele : ((Nimic prea mult ; toate lucrurile bune 
se adeveresc la vremea lor >>". 

Există contradicţii şi cu privire la numărul lor, căci 
Leandrios8 [fr. 4 FHG II, 336] pune în locul lui Kleobulos 
şi al lui Myson, pe Leophantos, fiul lui Gorgiadas din 
Lebedos ori din Efes şi pe cretanul Epimenides9• Platon 
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CEI ŞAPTE INTELEPTI 

însa, 1n Protagoras [343 A] îl pune pe My::.on în Jocul lui 
Periandros, iar Ephoros [FGrHist. 70, F, 182, II, 95] 
pe Anacharsis, în locul lui Myson. Alţii îl adaugă şi pe 
Pythagoras. Dikaiarchos ne transmite numele a patru 
înţelepţi, care sînt admişi de toţi : Thales, Bias, Pittacos, 
Solon. El menţionează şi pe alţi şase, dintre care alege trei, 
pe Aristodemos, pe Pamphylos, pe lacedemonianul Chilon, 
pe Kleobulos, Anacharsis şi Periandros ; unii îl adaugă pe 
Acusilaos [8 A l j, fiul lui Kabas sau Scabras din Argos. 
(42) Hermippos însă, în lucrarea Despre înţelepţi, afirmă 
că înţelepţii sînt şaptesprezece la număr, dintre care unii 
aleg pe cei şapte într-un anume fel, alţii în alt fel. Aceştia 
sînt : Solon, Thales, Pittacos, Bias, Chilon, (Myson), Kleo
bulos, Pt>riandros, Anacharsis, Acusilaos, Epimenidcs [3, 
B, 1, I, 32, 4] ,  Leophantos, Pherekydes [7, A, 2a j, Aristo
demos, Pythagoras, Lasos, fiul lui Charmantides sau al lui 
Sisymbrinos, sau după Aristoxenos [fr. 52 FHG Il,  285Q 
fiul lui Chabrinos, din Hermione, şi Anaxagoras1o [59, A, 
30.33) .  Hippobotos, în lista filosofilor îi include pc Orfeu, 
Linos, Solon, Periandros, Anacharsis, Kleobulos, Myson, 
Thales, Bias, Pittacos, Epicharmos [23, A, 6 c ] .  pe 
Pythagoras. 

2. PLATOX, Pmtagoras 343 A.  Printn: aceştia [simpati
zanţi ai modului de viaţă din Laconia J, t:rau Thale� din 
Milet, Pittacos din Mytilene, Bias din Priene, Solou al 
nostru, Kleobulos din Lindos, Myson din Chenai şi , se 
spunea şi de un al şaptelea, Chilon din Lacedemona. Aceştia 
erau toţi discipoli zeloşi şi iubitori ai modului de viaţă 
1acedemonian. Oricine îşi poate da seama despre felul 
înţelepciunii lor, luînd în considerare invăţăturile concise 
şi vrednice de amintit, rostite de fiecare, atunci cînd s-au 
adunat la templul de la Delfi, spre a-i închina lui Apolion 
ofranda înţelepciunii lor şi cînd au gravat acolo acele 
învăţăminte pe care toţi le preamăresc : "Cunoaşte-te pe 
tine însuţi" şi "Nimic prea mult". Afirm acest lucru fiindcă 
acesta era modul de a filosofa al celor vechi : o concizie 
laconică. Lui Pittacos i se atribuie zicala aceea răspîndită 
pe care o laudă înţelepţii : "e greu să fii virtuos pînă la 
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capăt". Chamz . 164 D şi urm .  Î ntr-un chip oarecare, spun 
eu, tocmai acest lucru n·preziută înţelepciunea : a se cu
noaşte pe sine şi sînt de acord cu acela care a pus o aseme
nea inscripţ.ie pe fronti spiciul t emplului de la Delfi . . .  Iar 
. ,Cunoaşte-te pe t ine însuţi" şi "Fii înţelept" sînt unul şi 
acelaşi lucru, aşa c u m  o arată inscripţia şi cum o susţin 
şi eu. S-ar putea totuşi ca unii srt creadă altfel ; aşa cum 
s-au petrecut lucrmile, după cum ni se pare, cu aceia care 
au aşezat ult eri or cddalte inscripţii, şi anume "Nimic 
prea mult" şi , . Chez:!şia în tovărăşeşte nenorocirea". Ei 
îşi închipuiau ciJ " a  te cunoaşte pe tine 1nsuţi " este un sfat, 
şi nu cuvintul cu care zeul întîmpina pe cei ce păşeau în 
sanct uar. Pentru ca şi ei, l a  rîndul lor să întocmească 
inscripţii nu m ai puţin folositoare, le-au gravat pe acestea. 

3. STOBAIOS l ll .  1 - 1 12. Jl aximc/c celor şaj)tc i1zţdcpţi, 
după Demdrio-; d i n  .Pha knm1 1 .  

a. K I.EOHl" LO:'- IJ l J'\  U N DOS, F ll " J , 1 , 1 1 1 EVA CORA::;, A S PUS : 

1 .  "Măsura l·sh: l ucru l  L'd mai lnm.  2. Se cuviue să-ţi 
respecţi p:u-int de. 3. P�t�t n· azii-ţi t n;pul :;;i mi ntea sănă
toase . 4. �{;-ţ i  pLtc�t să ascul ţi mult(', dar să nu spui m ulte . 
5. Fii mai  ckgrabă m ult ştiutor decît nt>ştiutor .  6 .  Să-ţi 
fie vorba l ' l in{l de lmnăn)inţă. 7. Fii prieten al Yirtuţii şi 
străin de r:mtat L .  8. Crăşte nedreptatea şi cultivă pie
tatea. �) . Concct:ttcnilor t7ti dă-le sfat urile cele mai bune. 
10. Dom ini'1 plăcc'T� a .  i 1 .  i\u face nimic uin silă. 12. Educă-ţi 
copiii . 1 ��. H. oag;:dc sorţi i 1 t .  14 .  Pune capftt d uşmăniilor. 
15 .  Cow;i (kr,·t drept vri"ij ma� pe cd ce este \'r�tj maşttl 
poporului. 16 .  Să nu te sfrt dc::,;ti cu nevasta în faţa străinilor 
�i nici să-i arăţi o atenţie pn·a mare ; una denotrt prostie, 

cealaltă poate părea nebunie .  17 .  Ku pedepsi pc scl avi 
cînd sînt băuţi,  căci astiel vei aprirea tu însuţi băut. 
18 .  Căsătoreşte-te cu cineva dl: rangul tău,  căci dac:t \·ei lua 

o nevastr\ dintr-o familil: mai bună, n�i dobîndi tu însuţi 
stăpîni . 1 �) .  � u  rîde alrthni de cel ce ia pe alţi i în batjocură, 
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CEI ŞAPTE INTELEPTI 

căci vei ajunge urît de cei batjocoriţi. 20. Nu te mindri 
cînd îţi merge bine şi nu te umili cînd te afli la strim
toare" . 

b. SOLON ATENIANUL, FIUL LUI EXEKEST I DES, A SPUS : 

1 .  "Nimic prea mult. 2. Nu te ridica în chip de j udecă
tor, căci vei ajunge urît de cel osîndit. 3. Fereşte-te de 
plăcerea care aduce mîhnire . 4. Să ai mai degrabă încre
dere în nobleţea caracterului decît în j urămînt. 5. Pune 
capăt discuţiilor prin tăcere, iar tăcerii prin sezisarea clipei 
prielnice . 6. Nu minţi, ci spune adevărul. Î. Preocupă-te 
de lucruri importante. 8. Nu te arăta mai drept decît 
părinţii tăi . 9. Nu-ţi face prea repede prieteni , iar pe cei 
pe care i-ai dobîndit nu-i renega prea repede. 10. Dacă 
vei învăţa să te supui, vei învăţa şi să conduci. 1 1 .  Dacă 
ai în vedere că alţii trebuie să dea socoteala, supune-te 
şi tu . 12. Nu da concetăţenilor tăi sfaturile cele mai plăcute, 
ci pe cele mai folositoare. 13. Să nu fii in;;okut. 14. Nu te 
întovărăşi cu oamenii răi. 15. Cinsteşte pe zei . 1 6. Să-ţi 
stimezi prietenii. 17. Nu spuue ceea ce� ai văzut. 18. Dacă 
ai văzut ceva, taci. 19. Fii blînd ctt ai trli . 20. Dovedeşt� 
cele nevăzute prin cele văz nte". 

c. CHILON LACBDEMONIANUL, FIUL LUI DAMAGETOS, A 
SPUS : 

1 .  "Cunoaşte-te pc tine însuţi .  2. Cind hei să nu vorbeşti. 
prea mult, căci o să greşeşti. 3. Nu ameninţa pe oamenii 
liberi, căci este o faptă nedreaptă . 4. Nu defăima pe se
menul tău, căci vei auzi lucruri ce te vor întrista. 5. Nu 
alerga grăbit la ospeţele prietenilor, dar zoreşte -te cînd 
aceştia se află la necaz. 6. Să-ţi faci o nuntă modestă . 
7. Pe om să-1 fericeşti numai după ce a murit. 8. Respectă 
pe cel mai în vîrstă. 9. Urăşte pe cel ce se amestecă în tre
burile altora. 10. Preferă paguba în locul unui cîştig ruşinos, 
una te va supăra o singură dată, al doika tntdeauna. 
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1 1 . Nu ride de nenorocirea altuia . 12. Dacă ai cumva o fire 
aspră, poartă-te cu blîndeţe, ca să inspiri mai degrabă 
respect decît teamă. 13. Fă ordine în propria-ţi gospodărie. 
14.  Să nu îngădui gurii s-o ia înaintea minţii. 1 5. Stăpî
neşte-ţi mînia. 16. Nu dori ceea ce nu este posibil. 17. La 
drum nu te grăbi s-o iei înaintea (altora) . 18. Nici nu gesti
cula, căci este un semn de sminteală. 1 9. Supune-te legilor. 
20. Dacă ai fost n�drcpt�tţit,  împacă-te, iar dacă ai fost 
jignit ,  răzbtm5 -! c· ' ' .  

d.  TIIALES JjJ::-.; �I I I.l\T, FI C L  LUI EXAMYAS, A SPUS : 

l .  "Chtzăsia est e t o \·a răsa nenorocirii. 2. Adu-ti aminte 
de prieteni, fie c:t sînt de f�ţă, Jie că sînt absenţi.

' 
3. Să nu 

te preocupe înfăţişarea, ci comportarea. 4. Nu te îmbogăţi 
pe căi nedrepte .  5. CnYîntul tăn să nu te înjosească în ochii 
acelora cu care te-ai legat prin j urămint. 6. Nu ezita în a-ţi 
măgnli părinţii . 7. Nu considera răul ca venind de la tatăl 

tău. 8. Ajutorul pe care-I vei da părinţilor tăi, îl vei primi 
tu, la bătrînt:ţe, ele la copiii tăi .  9. Este un lucru anevoios 
să te cunoşti pe tine. 10 . Este foarte plăcut să obţii ceea 
ce doreşti . 1 1 . ln<"tctivitat ea l'Stc plictisitoare. 12. Lipsa 
de stăpînire este v ătrllnătoare. 13. Este o povară să fii 
necioplit . 14 .  Deprinde-te şi t n  şi dcprinde-i şi pe ceilalţi 
cu ceea ce este mai bun. 15 .  Nu fii inactiv, chiar dacă eşti 
bogat. l G. Nn dezvăl ui lucrurile urîte din casa ta. 17. Să 
fii mai curînd invidiat decît compătimit. 18. Păstrează 
măsura. 1 9 . �u te încrede în oricine. 20. Dacă eşti în frun
tea lucrnri ! ur, r•unc ordin..: în viaţa ta". 

e . l'ITTACOS DJN LESBOS, FIUL LUI HYRRA, A SPUS : 

1 .  " Sesizează momentul prielnic. 2. Nu destăinui ceea 
ce ai de gînd să întreprinzi ; căci dacă nu vei reuşi, va rîde 
: umea de tine. 3. Ia pildă de la prieteni. 4 .  Nu săvîrşi 
lucrurile pe car<:: le dezaprobi la cei ce-ţi sînt aproape. 
5. Nu-l ocărî pc netrebnic ; căci pe lîngă toate asupra lui 
apasă �i. pedeapsa zeilor . 6. Restituie bunurile încredinţate. 
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7. Îndură paguba măruntă ce vine de la cei apropiaţi. 8. )fu 
vorbi de rău pe prieteni şi nici pe duşman de bine, căci 
este o faptă nechibzuită. 9. E mare lucru s{L cunoşti vii
torul ; trecutul este sigur. 10. Pămîntul iţi dă încredere, 
în timp ce marea inspiră nesiguranţă. 1 1 .  Ciştigul este 
insaţi abil. 12. Fii stăpîn pe ceea ce îţi aparţine. 13. Cul
tivă pietatea, instrucţiuuea, cuminţenia, j udecata, ade
vărul, încrederea, priceperea, tovărăşia, ordinea . meseria" . 

f. BL'\S DIN PRIENE, FIUJ, L U l  TEl'TAMI DAS, A SPUS : 

1 .  "Majoritatea oamenilor sint răi . 2. Să te priveşti in 
oglindă şi dacă arăţi frumos, să săvîrşeşti l ucruri frumoase, 
iar dacă arăţi urît să completezi prin fapte irumoase defec
tele na !: urii . 3. Apucă-te cu greu de un l ucr u .  dar odată 
ce te-ai apucat, ţine-te stăruitor de d. 4. Detestă vorbirea 
grăbită ca să nu greşeşti ; căci nrmcază căinţa . 5. Să nu 
porţi in cuget nici credulitate �i  nici răutate . 6. S{t nu îngă
dui sminteala. 7. Îndrăgeşte cuminţenia . 8. Recunoaşte 
că zeii există. 9. Reflecteazrt asupra faptei tale . 10. Ascultă 
multe. 1 1 .  Spune ceea ce este potrivit �i pri..:l �1ic . 12.  Dacă 
eşti sărac, nu aduce mustrări celor bogaţi. îu afar:t de caznl 
cînd acestea sînt de un mare folos. 13. Pe omul Il('nednic 
nu-l l ăuda pentru bogăţia lni .  14. Obţine lucr uri le prin 
convingere, nu prin constrîngere . 15. Faptele bune săvîr
şite să le atribui zeilor, nu ţie. 16 .  În tinereţe fă-ţi provizii 
de fapte bune, iar la bătrîneţe d.:: înţdcpcinnc. 17. La lucru 
să ai ţinere de minte, la momentul potrivit prevedere, 
în privinţa caracterului demnitato..� . îu ceasul trudei stă
pînire de sine, în momente de teamc"l încredere în zei, la 
bogăţie prietenie ; cuvîntului dă-i forţa convingerii, tăcerii 
tîlc, j u decăţii dreptate, îndrilznclii c ar.tj , acţi unii tftrie, 
străl uci rii prestigiu". 

g. PERIAN DROS D I N  CORINT, FIUI, LU I K.\' PSELOS, :\ � p1_::; : 

l .  . ,Cercetează totul .  2. Tihna este uu l t h:ru b un.  3. Graba 
este nesigură . 4. Cîştigul este rnşino:; * .  ::>. O învinuire a 

• Textul nesigur. 
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firii13• 6. Dc·mocraţia este mai bună decît tirania. 7. Plă

cerile sînt pieritoare iar virtuţile nepieritoare. 8. Fii cum
pătat în fericire şi înţelept în nefericire. 9. E mai bine să 
faci economii decît să trăieşti în lipsuri. 10. Pregăteşte-te 
să fii demn de părinţii tăi. 1 1 . Cît timp trăieşti lumea 
să te laude iar după ce ai murit să te fericească. 12. Poartă
te la fel cu prietenii fie că sînt fericiţi, fie că sînt nefericiţi. 
13. Păstreazţl lucrul la care ai consimţit de bunăvoie, căci 
e rău să-I nesocoteşti . 14. Lucrurile secrete nu le da în vileag . 

15 .  Să mustri în aşa fel încît să devii mai degrabă prieten. 
1 6. Foloseşt<::-te de legi vechi şi de mîncăruri proaspete. 
17.  Nu numai să-i pedepseşti pe cei ce greşesc, dar şi să-i îm
piedici pe cei ce sînt pe punctul de a greşi. 18. Ascunde-ţi 
nefericirea ca să nu producă bucurie duşmanilor"H . 



N01'E 

1 Damon din Cyrena, scriitor citat frecvent de Aeliano.>, în Historia 
Varia III, 14, de pildă, şi de Athenaios, Deipnosophis!ai 10, 442. 

1 Ana:s:imenes, retor, nepotul lui Anaximenes din I-ampsakos, care 
era, de asemenea, retor. 

3 Dikaiarchos din Messina (sec. III i .e.n .) . discipol al lui Aristotel, 

autor al lucrării Viaţa Helladei (Blor, 'EA.).lfo o�) . un fel de L>torie cul
turală a Greciei. 

4 Archetimos din Syracusa. istoric necunoscut din altrt parte. 
1 Kypselos, tiran al Corintului, la finele secolului VII î.e.n. 
8 Ephoros (sec. IV i.e.n.), primul autor grec al unei istorii universale, 
7 Panionion, sauctuarnl Confedernţiei ionienc din Mycalc, nu prea 

departe de Efes. 
8 Lectura :cea mai verosimilă a numelui este M:dandrio�. 
' Vezi p. 72. 
18 tntruclt Aua:x:agoras este contemporan cu Pericle nu poate ii incl llll 

intr-o listă de .. înţelepţi" din secolul VII î.c.n. 

u Vezi nota 7 la Thales. 
11 Tyche (Soartă), aici personificarea greacă a hazardului. Este repr:,: 

zentată cu cununa pe cap şi cu cornul abundenţei. 
13 Text lacunar. 

14 Referitor la aceste ştiri despre cei . ,şapte înţelepţi", Bruno Snell, Zur 
Geschichte uom Gastmahl der Sieben Wciscn, Thesaarismata, Festschrift . . .  
Ida Kapp, Munchen, 1954. 



J .. IRICI AI SECOLULUI VI 

ALCAIOS 

NOTA INTRODUCTIV A 

Alcaios a fo�t o remarcabilă personalitate politică şi literară de la 
sfirşitul sec. YII i.e.n. A luptat în primele rînduri ale aristocraţiei din 
insula Lesbos. locul său de naştere, împotriva tiraniei deţinute de familia 
Kleanactizilor. Nevoit să se refugieze în nordul Lesbos-ului impreună 
cu un grup de prieteni. Alcaios continuă o luptă ueimpăcată impotri m 
tiraniei. Cu acest prilej a scris poemul din care redăm fragmente . 

Fr. 1 

Mă-nfioară vîntul . Volbura n-o-nţeleg 
Din larg îşi urcă valul freamătul cerc 

În jurul nostru . Prinsă-n spulber 
intunecata corabie aprig 

:t-;e poartă. Hula frînge tăria-n noi. 
Atinge unda poala catargului 

Şi pînza-ntreagă se despică 
Larg clătinîndu-şi ]n vînt fîşia. 

Slăbesc odgoanele 

Zvîcneşte marca greu pe punţi şi 
Toată povara o zvîrlă-n valuri. 

Aşa se spune : nava izbită-n larg, 
De-abia se-ndeamnă lupta s-o dea sub ploi ; 

Hl7 



ALC:\!OS 

Şi-n zvon sălbatic de furtună, 
Stînci nevăzute-o strivesc şi-o sfarmă . 

Se-ncheagă ceas de cumpănă printre nm . . .  
Dar eu, lăsîud, prietene, orice grij i,  

Cu voi m-aş prinde să petrec şi 
Iar aş sorbi un pahar cu Bykhis1. 

Fr. 2 

Zeii nemuritori ne-au dat victoria2 
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Fr. 38 Diehl 



FRAGMENTE 

Fr. 3 

Marea sală de arme scapără în sclipirile aramei. În cinstea 
lui Ares toată încăperea este împodobită cu lucitoare coi
furi de pe care unduiesc albe cozi de cai, podoaba capetelor 
de viteji. Cnemide de bronz, pline de luciri, apărători impo
triva zborului năpraznic al săgeţii se află priponite de j ur
împrejur, in locuri ferite. Cuirase de in de curînd urzit, 
scuturi scobite alături de săbii din Chalkis sînt aruncate 
peste tot, amestecate la rînd cu tot felul de curele şi tunici8• 
De îndată ce ne-am luat acest angajament nu ne este îngă
duit să uităm pentru ce ne aflăm aici�. 

Fr. 54 Diehl 

Fr. 4 

Acum, deoar�cc Myrsilos a murit, se cuvine să te îmbeţi 
virtos . . .  

Fr. 39 Diehl 

Fr. 5 

Aşa cum se zice că Aristodamos a grăit o vorbă cu tîlc la 
Sparta, banii fac pe om şi nici un sărac nu poate trece drept 
nobil şi respectabil . 

Fr. 101 Diehl 

Fr. 6 

O, Sărăcie, rău greu de îndurat şi împotriva căruia nu poţi 
lupta, tu, care impreună cu sora ta Necredinţa copleşeşti 
atîta omenire• 

Fr. 142 Diehl 

Fr. 7 
Ce gînd, ce intenţie, o patria mea, te-a năruit la plmînt 
pentru o atît de îndelungată vreme ? 

Fr. 35 Df.eh1, 1 -2 
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Fr. 8 

!o război oamenii sînt zidul cetăţii8• 
Fr. 35 Diehl, 1 O 

Fr. 9 
Într-un singur glas l-am ridicat pe Pittacos, cel de neam 
prost, să fie tiranul cetăţii lipsite de curaj şi de noroc, slă
vindu-! pe toate căile. 

Fr. 81 Diehl 

Fr. 10 

El vă calcă spetele cu picioarele-i late, voi tăceţi umili, 
ca unii care se află în faţa unui mort de pe cealaltă lume . . .  
Dar nu aşa cetăţeni, aşa nu mai merge. Aţîţaţi flacăra 
stinsă a bîrnei care fumegă, faceţi ca lumina să ţîşnească ! 7 

Fr. 27 Diehl (= Ox. Pap. XI, 1360} 

NOTE 

1 După o informaţie a lui .Herakleides, Alkg. Hom. 5, se ştie că acest 
poem este o alegode privitoare la situaţia tulbure din Lesbos. Alegoria 

corăbiei bltute de vinturi şi de valuri (statul, supus frămintărilor interne) 

a fost folosită de poet şi in alte creaţii ale sale. A fost imitată de poeţi 
cunoscuţi ai autichităţii, printre care şi de Horaţiu, 

1 Victoria partidei aristocratice clln Lesbos impotriva lui Myrsilos. 
tiran aparţinînd familiei Kleanactizilor. 

1 Descrierea ecWpamentului de rlzboi este făcută in spirit epic, amin
tind de pasaje asemănătoare din epopeile homerice. Acest echipament 

nu este insă destinat luptltorului de rind, uşor inarmat. 
' Aluzie la pregătirile pentru r!scoală impotriva tiraniei din Lesbos. 
1 Fragmentele 5 şi 6 sint expresia simţAmintelor unui om minat. care 

şi-a pierdut prerogativele. Asem!l.narea cu poemele scrise de Theognis 
este izbitoare. 

• Aforism celebru. parafrazat de:,'_ 
Sofocle (Oetlip Rege 56 -51) şi de 

Tucidide (VII, 77, 7). 
7 Flacăra răscoalei. 
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HYBRIAS 

NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

Poet cretan (sec. VI 1.e.n.). Despre existenţa acestui poet, posedăm 
o singurii ştire transmisă de Athena.los, Deipnosophistae XV, 50 (695). 
Era autor de Skolin, cîntece de banchet, mult cultivate în sec. VI l.e.n. 

Mare îmi este bogăţia, lancea şi sabia, 
Şi frumosul meu scut, învelit în blană, care-mi apără pielea. 
Prin acestea semăn, prin acestea secer, prin acestea 
Sînt numit "stăpîn" de către cei înrobiţi . . .  
Ei însă nu îndrăznesc să aibă lance şi sabie 
Şi frumos scut, învelit în blană, care îţi apără pielea . . .  
Toţi cad înspăimîntaţi la pămînt, sub genunchiul meu. 



THEOGNIS DIN MEGARA 

�OT Ă INTRODUCTIVĂ 

OrigiJiar din Meeara Istmicll. {Istmul de Corint) , Theognis, poet elegiac 

de mare renume, a atins vîrsta matu.rltllţli in deceniile de mijloc ale 

sec. VI i.e.n. Citeva ştiri desprinse din propriile sale mArturii il infll.ţi

şează ca participant actiT la luptele civile din cetate. Mauil'estindu-ae 

ca un adversar fll.ţiş al partidei locale, care lupta pentru instaurarea unui 
regim democratic, odaU cu triumful acestei partide, deposedat de bunurile 

sale, Theognls a fost nevoit sll ia calea exilului. 

Elegille ce-i sint atribuite circulau strlnse şi ordonate în doul Antologii : 

Gtwmologia, dedicatll. tinArului Kymos şi Ptuaineuis ( EskorltJ/ii). ln. sec. 
IV i.e.n. insi, autorii care U pomenesc numele, printre care şi Platon. 
se referă la operă denumind-o numai Ekgii. Cu timpul. uumll.rul elegiilor 

autentice, aşa-numita .. carte a lui Kymos" a devenit necunoscută, dato

rită adaosurilor şi interpolArilor . .. Cartea lni Kymos" rll.mine peste vea

curi unul din cele mai reprezentatiye şi mai tipice manuale de moraJă 

practici� conţintnd sfaturi, sentenţe şi precepte. toate cu caracter general. 

dar în chip deliberat a.dresate tinerilor din aristocraţia megarianll.. Ura 

impotriva adTei&arilor politici răbweşte în consecinţll. adesea în versurile 

poetului, 



THEO GNI S 

Fr. 1 *  

Kyrnos, cetatea-i aceeaşi, doar oamenii-s alţii. Pe \'remuri 
Nu-ncumetau judecăţi, legile nu le ştiau. 

Se-nfăşurau în cojoace din piele de capră şi hrana, 
Cit mai departe de-oraş, slobozi ca cerbii, şi-o luau. 

Astăzi sînt ei cei de frunte, stăpîni şi nemernici :>e-arată 
Toţi cei de neam. Mai înduri, Kyrnos, tot răul să-1 vezi ? 

Unii pe alţii se-nşală şi joc îşi bat unii de alţii, 
Nedesluşind pe cei răi, nici pe cei buni nu-i cunosc1• 

(v. 53- 58) 

Fr. 2 

Nimeni nu este, Kyrnos, prin sine cauza folosului 
Şi nici a ponosului, căci de la zei ne vin amîndouă. 

Iar cel ce-ntreprinde ceva nu-i în stare să ştie 
La ce anume sfîrşit, bun sau rău, va aj unge . . .  

Nimeni nu-şi vede-mplinite ale sale dorinţe : 
Căci neputinţa, hidoasa, de-a curmezişul se pune. 

Oameni fiind, întru nimic ştiutori, nutrim vane speranţe. 
Numai zeii îndeplinesc toate după cum le e voia. 

(v. 133 - 142) 

• Pragmet:�.tclle notate pri• uterisc sint preluate din ..J. ntologie lit'ic4 
8ruu:ll; traduceri de Simma Neica, :Bucure�ti, Univers, 1170. 
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Fr. 3 

Lipsa de măsură11, Kyrnos, este cel mai mare rău 
Pe care un zeu il trimite acelui om sortit pieirii. 

(\'. ! 5 1 - 152j 

Fr. 4* 

Kyrnos, berbecii , măgarii ori caii, de rasă-i alegem ; 
Şi-mperechiindu-i le dăm doar soiuri fără cusur. 

Dar un bărbat de obîrşie-aleasă se-ncumetă-adesea 
Fiică din neamuri de rînd să-şi ia soţie, atunci 

Cînd îi aduce avere. La fel şi femeia îl caută, 
Oricît ar fi el de rău, numai pe omul avut. 

Preţ au doar banii. Cel vrednic şi-alege soţia-ntre răi, iar 
Răul o caută-ntre buni. Astfel se curmă-n averi 

Neamul. Tu, Kyrnos, de-1 vezi istovit, nu te prindă mirarea 1 
Doar laolalt1-n cetăţi stau şi cei buni şi cei răi. 

(v. 183- 192) 

Fr. 5 

Nefericirea celor buni face astăzi fericirea celor răi, 
Ce cîrmuiesc pe ceilalţi prin legi scelerate. 

(v. 289- 290) 

Fr. 6 

Iubite Zeus, dă-mi voie să mă minunez3 : tu domneşti 
peste toate, singur tu te bucuri de cinste şi mare putere ; 
cunoşti pînă în străfund ce gîndeşte şi ce simte fiecare om. 
O, rege, puterea ta de guvernare se întinde peste toate ! 
Şi atunci cum se face, fiu al lui Kronos, că judecata ta 
cutează să aşeze în aceeaşi balanţă a soartei oameni încărcaţi 
de crime alături de oameni drepţi ?4 Cugete hrănite cu 
preceptele înţelepciunii& alături de altele, ademenite de 
mreaja nedreptăţilor care-i prăvale pe oameni pe povîrnişul 
excesului . . .  

(v. 373 -380) 
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Fr. 7 

Nu te grăbi prea repede. O comportare potrivită se dovedeşte 
in orice înfăptuire omenească calea cea mai bună. 

(v. 401 - 402) 

Fr. 8* 

Binele cel mai de preţ e să n-aj ungă omul pe lume. 
Soarele mult arzător nu-l vadă ochii n.icicînd8• 

Iar cel născut să coboare in clipă spre poarta din Hades 
Somnul să-I prindă adînc, întroienit sub pămînt 

(v. 425 -427) 

Fr. 9 

Nicicînd un cap de rob nu poate sta drept7 : stă. mereu aple
cat in jos, iar gîtul îi este încovoiat. �ici trandafirul nici 
zambila nu pot răsări dintr-o tulpină de spin . . .  

(v. 535 -537) 

Fr. 10* 

O, sărăcie mîrşavă, de ce mi te prinzi grea, de umeri ? 
Trupul de ce mi-1 sluţeşti ? Gîndul încerci să mi-I pierzi. 

Fără să vreau şi cu sila mă-nveţi o mulţime de rele8• 
Eu doar hrăneam printre toţi cugetul bun şi ales. 

(v. 649 -652) 

Fr. 1 1  

Omul sărac dintr-o dată s-a-navuţit, iar bogatul, 
Doar într-o singură noapte a sărăcit. Cel cu minte 

N-avu izbîndă, dar nechibzuitul şi-a cîştigat, în schimb, 
Faimă. Deşi de neam prost, el parte a avut de cinstire. 

(v. 662 - 666) 
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Fr. 12* 

De-aş mai avea Simonide, averea mea de-odinioară. 
Nu m-aş simţi intristat, stind lingă cei înstăriţi. 

Oricît aş şti eu de multe, azi nu mă ia nimeni în seamă . . .  
În sărăcia mea, mut, totuşi mai bine-nţeleg 

Eu decît mulţi, cum ne-alungă, cu pînzele-albe lăsate, 
Negura nopţii pe toţi, din melianul hotar9• 

(v. 667-672) 

Fr. 13 

Nu-i îngăduit nutritorilor să se lupte cu nemuritorii, 
nici să le cead socoteală ; dreptul acesta nu aparţine 
nimănui.  

(v .  686- 687) 

Fr. 14 
Zeus, cel ce loc uieşte in văzduh, măcar de-ar întinde 
mîna-i dreaptă asupra acestui oraş pentru a-1 apăra, 
şi odată cu el şi ceilalţi zei preafericiţi . Fie 
Apollon să îndrepte rostirea şi firul celor ce gîndim. 

(v. 757 - 760) 

Fr. 15 

Calcă in picioare poporul prost cu mintea găunoasă, 
loveşte-1 cu vîrful ascuţit al lăncii, pune-i gitul sub 
jugul greu . . .  Căci nu vei găsi printre oamenii care se 
bucură de lumina soarelui popor mai dornic de a-şi afla 
stăpîn . . .  

(v. 846-850) 

Fr. 16* 

Umblu pe drumul cel drept, nu mă-nclin nici de-o parte 
nici de-alta 

Doar se cuvine să-mi port gîndul spre bune tocmeli. 
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l'a tria - cetate bogată - , mă-ncumet s-o cîrmui. Dar n-aş 
vrea 

Nici să mă-ntorc spre popor, nici să-i ascult pe nedrepţi 

(v. 945 - 948) 

Fr. 17* 

.r-;-imeni pe lume, de-udată ce glia se-aşterne şi-ţi surpă 
Fiinţa adînc în Ereb, spre-al Proserpinei lăcaş. 

Ku-şi m4i desfată urechea în zvonuri de flaut ori de liră. 
Nici nu-l mai poate-mbia Bacchus cu dulcele-i dar. 

Eu. cmnpi'mindu-le-acestea, cît timp mă mai poartă genun
chii 

Sprinteni, iar capul mi-e drept, vreau să mă bucur deplin. 

(v, 973 -978} 

Fr. 18 

O judecată înţeleaptă10, o, Kyrnos, este cel mai de seamă dar 
făcut de zei oamenilor. Prin dreapta judecată omul ajunge 
să cunoască limitele oricărui lucru11• Ferice de cel ce o are 
i n  spiri tul lui12• 

(v. 1 1 7 1 - 1 176) 

Fr. 19 

Inteligenţa13 şi limbajul sînt bunuri. Aceste însuşm apar 
însă la puţini oameni, şi anume la cei în stare să le folo
sească pe-amîndouă aşa cum se cuvine. 

Fra:m�nt�?: apocrife 

Fr. 20 

(v. 1 185 - 1 186) 

Slujitorul vestitelor :Muze, dacă cunoaşte miezul ascuns al 
înţelepciunii, să nu-l păstreze, pizmaş, numai pentru sinel-6• 
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Dimpotrivă, unele lucruri să le caute, altele să le propoYă
duiască, altele să le înfăptuiască. Ce-i foloseşte să le şti ·� 
de unul singur ? 

Fr. 2 1  

Cît mă priveşte, mă cutremur văzînd lipsa de răspundere şi 
dezbinarea care macină populaţii de obîrşie greacă. Tu însă, 
Phoebus, care ne eşti favorabil, păzeşte-ne cetatea15 • • •  



NOTE 

1 Aceste detalii sint menite să pună in evidenţă deosebirile dintre un 
ogathos (om de bine, aristocrat) şi un kakos (un ,.necioplit", om din popor), 
deosebiri de natură socio-politică pe care poetul se străduieşte să le aducil 
permanent în prim-plan. Ura politică ce-l stăpîneşte ll impiedică să recu
nnscă posibilitatea ca un .,necioplit" să fie inzestrat cu sau să dobin
(lească deprinderi bune. 

2 HybYis. După cum reiese din aceste versuri, manifestările negative 
:;int determinate de voinţa zeilor pentru a-i împinge pe oameni la auto
distrugere. 

3 Adresare ironică şi ireverenţioasă, conţinînd o nuanţă de reproş. 
Cf. Homer, fr. 17. 

• Semnificaţia cuvintului trebuie înţeleasă in sensul că "omul drept" 
(gr. llixo:�o�) este totodată şi un ,.om de bine" (ciyo:&6�) . 

5 în gr. �Colcppoauv"IJ, privilegiu acordat, după Theognis, numai acelora 
din propria sa pătură socială, avind posibilitatea de a primi o educaţie 
(:to:tlldet) adecvată rangului lor. 

• Versuri inspirate de un dicton popular care exprimă dorinţa de ne
fiinţare a celor nemulţumiţi cu soarta lor, intocmai ca poetul. 

7 Pe substratul unui proverb popular, Theognis brodează tema lui 
favorită : existenţa separă irevocabil pe sclavi şi pe oamenii "de jos" 
( ')l xo:xot) de oamenii ,.liberi'" care au avut parte de o educaţie "liberală". 

8 Versuri celebre in care poetul face o legătură directă intre sărăcie 

şi comportarea reprobabilă. 
8 Metaforă imprumutată din vocabularul marinarilor : dincolo de insula 

ltelos, spre mijlocul l'r!ll.rii Mediterane, navigaţia devenea mult mai primej
dioasă. 
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A. PIA TKOWSKI 

u fn gr. "(VWfL'I· 
u In gr. ndpClTCl ;c�rv-rO<;. Idee asemlnătoare ca acea exprimată de 

Protagoras In Pr. Bj ll Diels-Kra.uz. 
11 tn gr. wtvs�. Despre �i)v, vezi nota 26 la}Homer. 
111 Fragmentul are o deosebitl!. importanţi!. pentru stadiul preliminar 

apariţiei teoriilor despre semnificaţie, cum ar fi cele elaborate de Platon 

In Crtdylos sau de unii filosofi stoici. 
I& Cf. Hesiod, Theogonia, v. 94 - 103 despre rolul social al poetului. 
u Fragmentul, de mare importanţă pentru observaţia ce-o conţine, 

aparţine unui poem care precede rlzboaiele medice. 



SOLON 

NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

Dlntr-o familie de origină ilustră dar puţin avută, Solon se naşte la 

Atena in jurul anului fi40. In tinereţe, se îndeletniceşte cu negoţul. tn 
acea vreme, aristocraţia deţine in Atena puterea politică, distribuie jus
tiţia ; ea işi păstrează intacte pămînturile, în timp ce printre cei de condi
ţie socială precară proprietăţile funciare se fărămiţează. Ajuns arhonte 
in 594 i.e.n ., Solon intreprinde o seri•.� de reforme. El reorganizează sis

temul cenzitar într-un sens mai echitabil. înlocuieşte Consiliul aristocratic 

al bătrinilor, cu un altul, avînd la bază o normă de componenţă mai 

democratică .. Nu încurajează pe bogaţi dar evită să-i lovească ; totodată 
tiude să amelioreze condiţia celor nevoiaşi. Introduce seisahteia (ae�a«x
l:>e•�). llteral ,. scuturarea poverii", reformă prin care este abolit dreptul 
ue zălog al cr editornlui asupra persoanei dehitorului. Datoriile sint anulate 
- sau, poate, doar redu . .;e - iar reforma sa monetară favorizează şi ea 

pe cei neînstăriţi. Refuză tirania ce i se oferă in repetate rinduri şi com
bate ins:'lşi ideea de tiranie. I,ucrează, fără n fi un egalitnrlst. In sporirea 
puterii şi coeziunii economh:o-politice şi morale a Cetăţii. �{oare in prima 
jumătate a stc. VI. 

Poezia sa a fost pusă cu înflăcărare în slujba ideilor pentru care 

IUilita. A scris elegii, tetrametri trohaici şi trimetri iambici. Plutarh 

a numit elegiile sale Exlwrtaţii. Imensul prestigiu de care s-a bucurat 
s-a înregistrat în legencl;i prin trecerea lui în rîndurile aşa-numiţilor .. şapte 

înţelepţi". 



SOLON* 

Fr. 1 

Avuţia ce-o dau zeii trainică rămîne de la 
Virf şi pin'la temelie, pentru cel ce-a cîştigat-o. 
Ce-i agonisit cu japca nu îţi vine cum se cade 
Ci la ale tale fapte fără lege se supune 
Şi in silă te urmează. Ci-ncurind năpasta vine1 . 
Mai intii , nimica toată, dar Ia urmă crunt prăpăd. 

(FY. l Dielll, v. 9-- 1 5) 

Fr. 2 

Tot aşa e şi pedeapsa ce-o trimite Zeus : nu-ndabl 
Ceartă pentru orice, cum face omul iute Ia minie ; 
Însă lui nimic nu-i scapă, ci la urmă se arată 
Desluşit cine avut-a suflet întinat de rele. 
Unu'şi ia pedeapsa-udată, altul, mai tîrziu, iar dacă 
Unii scapă, fiindcă mîna soartei nu-i ajunge-ndată, 
Răfuiala totuşi vine, căci greşeala o plătesc 
Cei nevinovaţi ; sau fiii lor sau neamul de urmaşi2• 

(FY. 1 Diehl . V. 25 - :3::!) 

• Majoritatea fragmentelor lui Solon sint redate in traducerea lui 
Ştefan Bezdechi. 'Traducerile aparţinind Siminei Noica sint specificate 
separat. 
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FRAGMENTE 

Fr. 3 

unul e zilier şi taie-un an întreg lemne-n pădurea 
Deasă ; iară altu'şi vede de încovoiatul plug ; 
L'" nul îşi cîştigă traiul datorită iscusinţii 
Sale-n lucrările-Atenei şi-a dibaciului Vulcan. 

(Fr. l Diehl, v. 47 -50) 

Fr. 4 

Dar de ce-a hotărît soarta 
Ku te poate scăpa nimeni : nici profetul şi nici jertfa. 
Gnii-s vraci, au meseria lui Paieon, ce ştia multe 
L.::acuri3, însă nici ;lceştia nu pot face vreo ispravă. 

(Fr. 1 Diehl, v. 55 -58) 

Fr. 5 

lJ�-o vrea Zeus şi-or vrea zeii, fericiţi, fără de moarte 
Ţara noaf;tră n-o să piară de pe lume niciodată. 
Căci deasupra ei îşi ţine mîna ei ocrotitoare 
Pallas cea îndurătoare, fiica Tatălui Puternic. 
Însă cetăţenii înşişi vor să prăpădească ţara4, 
Cit de mare-i, din dorinţa de cîştig, din nerozie . . .  
\'or s-o ducă la pieire ocîrmuitorii ei 
:'>bit vicleni, ce-şi vor lua plata marei lor nelegiuiri. 
Ei nu ştiu să-şi stăpînească lăcomia lor, păstrînd 
Cumpătarea în mijlocul liniştitului belşug ; 
Cmblă tot după avere şi cîştiguri fără lege, 
Bogăţie adunîndu-şi prin nedreptele lor fapte. 
Semeţia · este fiica-ndestulării fără margini. 
Ei sfeterisesc şi fură dintr-o parte şi din alta 
Nu păzesc orînduiala trainic-a Dreptăţii sfinte 
Ce-n tăcere totul vede11, ce a fost şi va să fie 
Şi cu timpul va să vină să plătească tuturor. 

(Fr. 3 Diehl. 1 - 1 5) 
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SOLON 

Fr. 6 

Boala fără leac8 se 'ntinde în cuprinsu-ntreg al ţări i 
Şi-n curînd la al robiei jug amarnic o va pune, 
Trezind vrajba între fraţii de un sînge şi războiul 
Ce a prăpădit atîtea suflete de mîndri tineri. 
Căci prin duşmănoase certuri, a noastră iubită cetalc 
Pradă devine luptei civile, pe placul numai nedrepţilor* . 
Iar în timp ce-astfel de rele bintuiesc sărmană ţar{t, 
Cei săraci pornesc în surghiun printre străini 
Şi, vînduţi ca sclavi, în lanţuri ruşinoase îşi duc traiul ,  
îndurînd ale robiei oropsite silnicii i .  

(Fr. 3 Diehl .  1 6  <: !5) 

Fr. 7 

Al meu cuget mă îndeamnă să-i învăţ pe fiii AtctH·i 
Că o pravilă greşită8 e izvorul tuturor 
Relelor din statul nostru ; că o pravilf1 cuminte9 
Rînduieşte şi-nfrăţeşte toate şi-n acelaş timp 
Pe nedrepţi îi pune-n lanţuri, pe cei cruzi îi îmbl inzc·�h', 
P une capăt lăcomiei , pe semeţi ii nmileşte 
Şi usucă chiar în germen florile nelegiuirii , 
Îndreptează pricini strîmbe10, pe trufaşi îi domulc:ştc 
înnăbuşe răzvrătirea şi împiedecă mînia 
Cruntelor gîlcevi. Domnia ei aduce între oam�ni 
înţelegerea cuminte şi înţeleapta chibzuinţă11 • 

(Fr. 3 Diehl. 30 - 39) 

Fr. 8 

Da, mi-aş dori Şl avere, dar strînsă cinstit şi nu altîel. 
Vine pedeapsa oricum . . .  chiar mai tîrziu. De ţi -au dat 
Zeii temei de belşug, şi averea se-aşază statornic, 
Din temelii ţi-o rostuiesc, pînă la culme, tot ei. 
Dar, cînd îşi strînge avere un om printr-o faptă nedreapt ă,  

• Ne -am îndepărtat, aici, de versitwea Bczdec:hi. 

1 24 



FRAGME NTE 

Grele năpaste-o-nsoţesc. Pîlpîie-abia la-ncepnt 
Răul, dar creşte în urmă şi spulberă-n cale ca focul . 

Nu dăinuieşte mult timp fapta nemernică. Doar 
Zeus veghează şi capăt le pune la toate. Întocmai 
Primăvăraticul vint norii-i destramă pe cer, 
Zbuciumul undei clătindu-1 adînc, pînă-n fnndul de mare ; 
Saltă apoi pe cîmpii, scutură lauuri de gr1 n ,  
Şi se ridică din nou spre creştetul bolţii, l a  zeii 
Cei cu lăcaş în tării . Iarăşi s-adună seninnl . . . 

Prinde să fulgere soare puternic prin rodnica glie. 
Nu mai rămînel pe cer nici o fărîmă de nor12• 

Fr. 9 

Ft. 1 Diehl . 5 -24 
(trad. Simina Noica) 

Oamenii buni sînt adesea săraci, iar mişeii a.u parte 
Tot de averi. Numai eu, firea nu pot să mi-o schimb. 
Niciodată nu mi-am dorit bogăţii, ci am dat preferinţă 

virt uţii . 
Ea mă-nsoţeşte mereu, chiar dacă-averile trec. 

Fr. 1 0  

Fr. -l Diehl. 'l - 1 2 
(trad. Simina Nrn:ca) 

N-aş fi-ndrăznit sa 1au cîrma puterii şi- anrile-i m ulte 
Dîndu-i Atenei tiran - fie şi-o singură zi13. 
Vrednic s-ajung j upuit aş fi fost şi tot nea nJll l  să-m i piară. 

. . . Dacă mi-am cruţat pămîntul 
Patriei, iar tirania n-am sădit-o printr� Yoi, 
De mi-am stăvilit puterea şi-am păstrat o faimă-b ună, 
Nu mă prinde-acum sfiala : fapta mea î�i !1iTi't rostul 
Mult deasupra celorlalţi . 
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SOLON 

Fr. 1 1  

Dat-am la popor atîtea drepturi cîte sa-t aj ungă 
Neştirbindu-i a sa cinste, nici poftind-o pentru mine. 
Celor ce aveau puterea - pizmuiţi pentru avere -
Nu le-ngăduii să aibă nici un lucru pe nedrept. 
Între cele două taberi stat-am ca un scut puternic 
Nel ăsînd-o pe nici una să învingă pe nedrepti'. 

Fr. 5 Diehl, v. 1 -6 

F1·. 12 

Dac-aţi ajuns aşa rău din pricina greşelilor voastre 
Nu-nvinuiţi pe zei . Voi doar sînteţi vinovaţi ; 
Voi aţi cerut pe tirani15 �i le-aţi dat şi oaste de pază 
Şi de aceea avrcţi parte de-nn jug aşa greu. 

Fr. S Diehl, Y. 1 --1 

Fr. 13 

Cum ne aduce iurtună şi grindină nor�tl năpraznic, 
Iar dintr-un fulger de foc se naşte tunetul surd, 
Astfel un om prea puternic aduce pieirea cetăţii, 
Iar poporul nerod cade sub jug. Pe tiran 
Pe nesimţite de-1 laşi să se-nalţe, e gren mai pe urmă 
Să-1 stăpîneştP-;. 

Fr . 14 

Nimenea nn-i �-.:<icit. �efericirea, se ştie, 
Îi paşte însă pe toţi, de soare ce-s luminaţi. 

Fr. 1 5  

În faţa timpuiui stăpîn pe judecăţi, 
Umbrita glie, maica zeilor din cer, 
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FRAGMENTE 

Aş vrea să-mi stea drept mărturie : spună ea, 
Hotarele-nfipte adînc cum i le-am smuls 
Ca să-i aduc iar libertatea din trecut. 
Atenei, cea de zei clădită, i-am întors 
Mulţimea sclavilor vînduţi (unii pe drept, 
Dar alţii fără vreun temei) şi pe toţi cei 
Care-au pornit-o sub poveri de datorii 
În lung cutreier şi au uitat graiul străbun.  
Pe alţii, robi chiar pe pămîntul ţării lor 
Şi-ncovoiaţi sub rosturi grele de stăpîn, 
!-am slobozit. Şi-am stăruit din răsputeri 
Dreptatea forţei s-o-nsoţesc, îndeplinind 
Întocmai ce-am făgăduit ; am potrivit 
Legi pe măsura tuturor, iar cînd le-am scris, 
Şi pe puternici i-am cuprins şi pe mărunţi. 

Fr. 24 Diehl, 1 -20 
(tr;.d. Simina Noica) 

Fr. 1 6  

Dădui legi drepte deopotrivă şi la cei 
De sus şi cei de jos, precum se cuvenea. 
Un altu-n locul meu, mai lacom şi viclean 
Dac-ar fi luat în mînă cîrma statului, 
Nu stăpînea mulţimea, ci o tulbura. 

Fr. 24 Diehl, v. 1 7 - 22 

Fr. 17  

P e  plac dacă-aş fi vrut duşmanilor să fac 
Sau dimpotrivă, tot ce alţii pretindeau, 
Cetatea voastră văduvită ar fi fost 
De-a tinerimii floare. Iată dar pentru ce 
Ţinui pe toţi în friu, cum am putut si C"U 
Şi mă-nvîrtii ca lupul hăituit de cîini: 
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NOTE 

1 Lf . Hesiod, Munci şi Zil� 320 şi urrn . ; T!J.eognis, 146. 

2 Cf. Hesiod, Munci şi Zile 267 şi unu. ; Theognis, 203 şi urm. 

Id�ea pedepsei hlrăzită urmaşilor, mai cruntă decît cea care loveşte 

pe vinovat, a fost dezvoltată şi de Horaţiu in Ode I, 28, 30 şi urm. 

a Personaj din epopecle homerice. Vezi Il-iada Y, 402 şi Odiseea III, 

230 şi urm. Paieou trecea drept un vraci foarte iscusit. Într-un fragment 

atribuit lui Hesit)ll tRzach, 19-l\,  este caracteriz at dre-pt. .. ştiutor al tutu

ror leacurilor". 
• Acest fragment intitulat de exegeţi Eunomia au mai condiţionează 

bunul mers al C'eti',ţii de :vrere a zeilor, ci de comportamentul cetăţeni

lor. "Nesaţietatea" (!u)r.Js). in procesul imbogăţirii este contrară .,bunei 

rinduieli in cetate• "  · (Eun"mia) , aducind numai zavistie (stasis) şi tul

burare (dysnomia ) .  Cf. W. Jaeger. Paideia'. voi. I, llerlin, \V. de Grey

ter, 1947, p. 187 -:!05. 
• Pasajul constituie o parafrază a versurilor hesiodice din Mtmci şi 

Zile 249-256. Cf. Fr. Solmsen, Hesiod and Aescftylus, Ithaka-New-York, 
1969, p. 107 şi urm. despre moştenirea hesiodică in elegia soloniană. 

• înygr. f).xo� 17 'J:C>Illl, .,plaga fără leac", .. cangrena", adică lupte
le civile provocate de iuechitate socială si nemilo Js3 stoarcere a oame
nilor. 

7 Despre situaţL1 intolerabilă creată in Attica !n urma numărului 

mare de datornici vluduţi ca rob i, vezi Aristotel, Constituţia at�nianl 

I - V. 

� Termenul grec .l. u<7V OlL(tX, persouificare de abstracţie la Hcsiod, 

unde Dysnomia este considerată fiica Vrajbei ("E;n�). Theog. 230, îa.

seamnl!., de fap t .  . , aşezare strîmbă a orînduirii ln stat". 
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NOTB LA SOLON 

• Termenul grec : E�11o1'!1Z. La Hesiod, Theog. 912 şi urm., fiica lui 
Zeus şi a l-Inemosynei, allturl de Dike (Dreptatea) şi Eirene (Pacea) . 

Termenul a intrat in vocabularul politic al vechilor greci l}i este ade
sea folosit de poeţi. Intreg acest pasaj solonian este de inspiraţie home

ricl. Vezi Odiseea, 487. 

1° Imagine folosită şi de Pindar in Pyth. IV, 1 5 3. 
u Cf. Theognis 78. 
11 J:o'ragment din elegia inchinată Muzelor, poem ca.rc trece drept o 

mărturie autobiografică. Partea incepind de la ,.primăvăraticul vint" etc. 

şi pină la sfirşit este considerată drept o metaforă <'U sens politic. For

ţ.t mişcării populare ., măturl" odioasa tiranie, întocmai cutn vintul des
tramă norii negri, dezvăluind cerul albastru. 

u Pentru a inţelege acest fragment este nece.;;ar >ii se facă apel la 

unele lr1muriri date de Plutarh (Salon 14, 8) . Cu prilejul unei conver
saţii cu prietenii săi - relatează Plutarh -, Salon a expus vederile sale 

asupra tiraniei, căr�ia i-a opus avantajele unui regim politic bazat pe 
l�gi serise {110fLo1l-ecr(a:) . Această legislaţie el înţelegea să nu fie redac
tată in folosul nici uneia din categoriile sociale care se înfruntau in 
Attica. ci in folosul tu turor, pentru hinele g•.!neral (-rll Oi?t�o.") . aşa 
iacît si'• se pună capăt luptelor interne. 

14 Acest fragment cuuoscnt datorită lni _'\..ristotd (Constituţia ateni

<!l:ilor XXI. 1) şi lui Plutarh, Solon XVIII, 5 are o importanţă covtr

;;itoare pentru înţelegerea concepţiei politice care stă la baza arbitra

jului sulonian. 
16 Poemul a fost scris cu prilejul venirii la putere a lui Peisistratos. 

Plutarh, Solon XXX ; Diodor IX, 20, 3 ;  Diog. Laert. I, SI şi urm. 

u Plutarh, Salon III, 6 ; Diodor, ibidem. llllaginea furtunii pentru 

semnificarca tulburăril,>r interne aduse ăe tirani-! este curentă tn vechea 

lirică greac:'i. 

129 



PHOKYLIDES 

NO'f A INTRODUCTIV Ă  

Poet elegiac contemporan cu Theognis. Era originar din Milet. l\u 
avem nici un amii.nunt despre biografia sa iar fragmentele rl!.ma.-.e din 
operă sint puţine. Prin conţinut, versurile lui Phokylides se apropie de 
cele ale lui Theognis deoarece poetul era preocupat In primul rind de 

probleme etice. Ca formă, poemele sale sînt extrem de scurte. alcătu

ite uneori dintr-un singur distih, �a ca să poată fi memorate sub for
mă de maxime· 

Fr. 1 

E vreun folos în obîrşia de viţă ? La ce ţi-ar aj unge 
Dacă n-ai şti să sporeşti harul şi-n vorbă, şi-n sfat � 

Fr. 3 Diehl 

Fr. 2 

Cît de măruntă şi chiar căţărată pe stinci, o cetate 
Bine-ntocmită intrece-un oraş vlăguit ca Ninive . . .  

Fr. 4 Diehl 

Fr. 3 

Dacă dvneşti avuţii, ia seama ogorului rodnic : 
Doar în ogor vei găsi corn de belşug revărsat. 

FJ'. 7 Diehl 
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FRAGMENTE 

Fr. 4 

Cele mai multe-avuţii hărăzite sînt celor de mijloc 
Eu în cetate aş vrea locul de mijloc să-I ţin1. 

NOTA 

Fr. 12 Diehl 
(traduc�d de Simina Noica) 

1 \'ezi h. 2 Arcllill).;liOs şi concepţia care stâ. !a baza doctrinei etice 
prezentă in Politica şi iu operele de etică ale lui Aristotel. 



STESICHOROS 

NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

Originar din Sicilia (sec. VI l.e.n.), poetul, cUDoscut sub porecla de 
Stesichoros (conducător de coruri), este considerat UDul din cei mai mari 

compozitori de coruri cu subiecte epice, inspirate din poezia dclicl!.. Pu

ţinele şi neinsemnatele fragmente rămase de la cel comparat cu Homer 

pentru forţa sa de expresie, ne fac sl!.-1 tntrezl!.rim doar ca o mare um
brl. Fragmentul pe care-I redl!.m actualizead acelaşi mit al drumului 

parcurs de soare în cupa de aur, Intilnit şi In creaţia lui Mimnermos : 

Fr. 1 

Helios, vlăstar din Hyperion, pătrunse în cupa-i de aur, 
Oceanul pornea să-1 despice 
Spre-adîncul de beznă al nopţii, cea sfîntă, 
Maica să-şi vadă, feciorii-dragii feciori -şi soţia. 
Dar el, se-afundă către miez de pădure, fiul lui Zeus ; 
«'ot pe sub umbră de dafin pasu-şi purta1• 

Fr. 2 

Fr. 6 Diehl 

(Uad. Simina Noica) 

PLATON, Phaidros 243 A - B. Poetul Stesichoros spune că, 
lipsit de vedere pentru că a vorbit de rău pe Elena, el n-a 
rămas ca orbul Homer, neştiutor asupra cauzei nenorocirii. 
Ci, inspirat de Muze, şi-a dat seama de ea şi s-a grăbit să 
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scrie următoarele versuri : "Nu, spusele mele n-au fost 
adevărate ! �u, tu nu te-ai urcat niciodată pe minunata 
punte a corăbiei ! Nu, niciodată nu te-ai dus tu la Troia !" 
Drept care, după ce a compus poemul numit Palinodia2, 
şi-a recăpătat imediat \·ederea. 

NOTE 

l l<'ragmentul aparţine unui poem epic intitulat Geryoneis, în care 

R povestea clUătoria lui Herakles spre vestul îndepărtat, pornind din 

Etiopia. Călătoria o face în cupa soarelui, care străbate cerul de la ră

sărit spre apus. La sfîrşitul călătoriei, Herakles pătlseşte cupa care 

revine in zorii o zilei in Etiopia, după ce traverseazll. oceanul şi călă

toreşte prin .,bezna nopţii" in sens invers, de la apns:spre răsărit. Vezi 
şi Mimnermos, fr. 1 O Diehl. 

• Cîntec de revenire. retractare. 



EPICHARlVIOS 

NOTĂ INTRODUCTI V :\  

Nă.�cnt in insula Cos. în a doua jumătate a sec. VI (c. 540) Epi

charmos a fost adus de mic copil in Sicilia, ::>tnnci cind tiranul Cad

mos a în!iinţat colonia Megara, denumită . .  Hybleea", pen t.ru a se deo
sebi dl· 1\:tegara din vecinătatea Corintului . De aici s-a străm!ltat la Sy
racm:r, nnde s-a bucurat de multă preţuire din partea tiranilor r�elou 
şi Hieron. După o informaţie culeas1't de autorul biografiei din Lexico
nul Suda, spre anul 486 î.e .n. era deja un poet comic fo arte aprec-iat. 

Activitatea literară a lui Epicharmos s-a desfi't.]nrat pe două planuri : 

ca poet comic, contribuind substanţial la înfăţişarea c-omediei vech i in 
forma pe care i-o cunoaştem in sec. V ;  ca gînd itor a � a�at intr-o :t!t<l
mită măsnră şcolii pythagorice. 

Diogenes Laertios (III, 9 - 1 7 ; VII f, 78), urmind i1.vn are ;;iciliem:. 
indeosebi scrierile unui anume AlkimosJdespre Epicharmos, susţin<' că 
acesta ar fi compus şi Comentarii filosofice. privitoare la ştiinţele w t 
turii, ştiinţele morale şi medicin11 . Dar această pitn:re llll are şans·� .:k 
a fi veridică. 

Vt•rsurile atribuite lui .Epicharmo.' sint, adesea, teze fi lo.-;ofi<·t! yersi
ficate aparţinind unora elin contemporanii săi, pytha�odci, deaţi sau 
adepţi ai şcolii heraclitice. 

Epicharmos a murit fo arte bătrin, spr.., �60 î .e. 1 1 .  v<:!l<:>· at ctc intn•a
ga S)Tncn�ă. 



EPICHARMOS 

A) VIA'fA ŞI SCRIERILE 

3. DIOG. LAERT. VIII, 78 : Epicharmos din Cos, fiul 
] ui Helothales, a audiat şi el prelegerile lui Pythagoras. 
După cum singur mărturiseşte în scrierile lui, la vîrsta de 
trei luni a fost adus la Megara siciliană şi de aici la Syra
cusa. Pe statuia lui se află scrisă următoarea epigramă : 

Între stele-i ca focul soarele care străluce 
Marea-i de necuprins faţă de-al apelor rest. 

Astfel şi cu, Epicharmos, cu mult întrec în cuminţenie 
Încununatul ce-am fost, de Syracusa cinstit* . 

A lăsat Comentarii1 în care dezbate probleme despre 
ştiinţele naturii, etică, medicină. În majoritatea acestor 
Comentarii a inserat pasaje versificate, prin care arată lim 

pede că aceste scrieri îi aparţin. A murit la vîrsta de 90 
de ani. 

4. IA.MBLICHOS, V.P. 266 : Din numărul discipolilor ex
terni2 făcea parte şi Epicharmos. El nu aparţinea tagmei 
iniţiaţilor . Sosit la Syracusa, din cauza regimului tiranic 
al lui  Hieron3, s-a abţinut să se ocupe făţiş cu probleme de 
filosofie dar a versificat preceptele iniţiaţilor, răspindind 

* Tradncerea a fost preluată din volnmnl DIOGENES LA E R TIOS, 
Desp�e tieţila şi doctrinele filosofi/ar, traducere de C. I. Balmuş. EA. 
1 963, p. 416. 
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învăţăt urile lui Pythagoras într-ascun�. odaHl cu g l u
ma . . . 4 •  

1 66. Cei care fac unele menţinni despre physiologi pre
ţuiesc înaintea tuturor pe Empedocles şi pe Pannenide;; 
din Elea, iar cei care doresc să consemneze în scris ceva. 
seutenţe despre viaţă, preţuiesc cu precădere preceptele 
lui Epicharmos. Şi aproape toţi filosofii şi le însnşesc•. 

8. IAMBLICHOS, V.P. 241 : l\'Ietrodoros, (fratele) bL 
Thyrsos, care a raportat cele mai multe din învăţăturile 
tatălui său, Epichannos, şi din învăţăturile lui [Pythagotas J 
referitoare la medicină, în explicaţiile ce le dă despn:: 
cuvîntările adresate de tată către fratele lui spune că 
Epicharmos, şi înainte de acesta Pythagoras, socotea'.l 
dialectul doric drept cel mai nobil dintre toate . 

B) FRAG:\'IE�"TE 
(Selecţie după Kaibel CGF I 91 - 1-!7} 

Din scrierile lui Alkimos către A myntas, I - IV 
(Autenticitate nesigură, îndeosebi la Fr. 3.)  

1 -3. DIOG. LAERT. III, 9- 14 (9) . , . [Platon ] a folo:>it 
din plin scrierile poetului comic Epicharmos, redactînd Îlc 
alt fel majoritatea preluărilor, după cîte afirmă Alkimos 
în cărţile închinate lui Amyntas6, patru la număr. În aceast2.. 
lucrare, chiar în cartea I, afirmă următoarele : . ,După cit 
se pare şi Platon preia m ulte de 1a Epicharrnos7• Dar acest 
lucru trebuie j udecat cu atenţie. Platon declară că ce·�:.i. 
ce poate fi perceput nu este niciodată durabil nici ca înfăţi
şare, nici cantitativ, ci întruna curge şi se preschimbă . 

(10) ca şi cind cineva ar suprima posibilitatea numărătorii . 
lucrurile nemaifiind aceleasi ca mai înainte, nici ca esenţă . 
nici cantitativ, nici calitativ ; cele ce sînt perceptibile sin� 
supuse unui proces de eternă devenire ; existenţă în sine 
nu au avut niciodată. Ceea ce însă este doar gîndit, di n aşa 
ceva nimic nu se naşte şi nimic nn se adaugft.  Aceasta e:>t-:: 
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natura lucrurilor veşnice care este hărăzită să fie asemenea 
şi identică cu sine însăşi. Într-adevăr, Epicharmos a spus 
limpede despre cele ce percepem prin simţuri şi despre cele 
ct gîndim următoarele : 

1 .  ( 170 a K) 
- "Zeii au existat dintotdeauna şi niciodată n-au fost 

lipsă. Cele ce se petrec aici, sub ochii noştri, sînt mereu 
aceleaşi fenomene, efecte ale unora şi aceloraşi cauze". 

- , .Dar se spune că Chaosul a existat înainte de zei". 
- "Cum aşa ? Ceea ce este element primordial nu e cu 

J•ntinţă să provină din alt element". 
- "Atunci oare n-a existat nimic primordial ? "  
-- " Sigur di nu, şi nici secundar, cel puţin di n  elementele 

i.kspre care noi discutăm acum, ci acestea fost-au dintotdea
una". 

2. ( 170 b) 
- "Dacă cineva, să zicem, ar dori să adauge o unitate8 

la un număr par, dacă vrei, şi la un număr impar, sau să 
înlăture o unitate din cele existente - crezi oare că numă
rul rămîne acelaşi ? " 

- "Cîtuşi de puţin". 
- "Şi nici dacă cineva ar vrea ca la o măsură de un cot 

s�. adauge o altă măsură sau să taie ceva din măsura ante
rioară n-ar fi cu putinţă ca măsura să rămînă aceeaşi ? "  

- "Nicicum" . 
- "Asadar, ia acum in considerare si oamenii ; unul 

se dezvoltă, altul piere treptat ; toţi sînt tot timpul în per
petuă schimbare. Ceea ce se schimbă conform legilor naturii 
şi nu rămîne în aceeaşi stare poate deveni altceva faţă de 
ceea ce-a fost mai înainte vreme. Şi tu, şi eu, fost-am ieri 
alţii şi acum am devenit alţii, şi iarăşi fi-vom alţii, şi nu 
unii şi aceeaşi, după cum e Logos-ul (firii)8• 

(Cf. PLUT. , D. comm. not. 44, p. 1083 A :  aşadar, pro
blema despre dezvoltare este veche ; a fost ridicată, după 
cum mărturiseşte Chrysippos, şi de Epicharmos. D. sera 
num . vind. 15, p. 559 A ; aceleaşi lucruri sînt acceptate, pe 
cît se pare, şi de discipolii lui Epicharmos din cercul cărora 
sofiştii au preluat şi au dezvoltat problema ; cel ce a con-
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tractat odinioară o datorie, acum, devenit altul, nu mai 
este datornic ; cel invitat ieri la un ospăţ astăzi merge ne
invitat, căci este alt om. ANON. la PLATON. Theaet. 7 1 ,26 
{după 22, B, 126 b) : şi a întocmit această comedie despre 
argumentele aduse de cel reclamat care nega că este unul şi 
acelaşi om, pentru că unele fapte se petrecuseră mai inainte 
vreme iar altele au fost date uitării. Căci reclamautul, e 
adevărat, 1-a lovit şi l-a dat în j udecată, pentru ca iarăşi, 
tot el să spună că unul este cel care a lovit şi altul cel care 
a făcut trimiterea în j udecată. ( 13) Prin urmare , Epichar
mos vorbeşte astfel despre Bine şi despre idei : 

3. ( 171 )  14 
-

"
Oare muzica de flaut este un lucru ? "  - ,.Da, de

sigur". - "Oare şi omul este un lucrn ? "  --- , . Fără îndo
ială". - "Omul aşadar este muzică de flaut ? "  -- , . Nicide
cum " .  - "Hai atunci să vedem ce înseamnă un fla utist . 
Cine crezi tu că este ? 

Un om, nu-i aşa ? " - , . Chiar aşa" . - " Atunci n u  
crezi cumva că şi Binele are acelaşi statut ? Binele este 
un lucru în sine. Oricine a ajuns să-1 cunoască , după ce 
1-a învăţat, de aici încolo devine un om bun. Întocmai 
cum este flautist cel ce a învătat să cînte la flaut, dansator 
cel ce-a învăţat arta dansului

' 
şi împleti tor de coşuri cel ce 

cunoaşte împleticea coşurilor - sau indiferent ce altceva 
vrei, asemenea acestor îndeletniciri - executantul nu se 
poate confunda cu meşteşugul însuşi, ci rămîne meşte
şugar" . 

Gnomologia lui A xiopistos 

În Colecţie s-a mai păstrat cîte ceva în original. 
8 (239). STOBAIOS IV, 31 ,  30 (Florilegium) , a lui Menan

dros (537 Kock) Cf. B 53. 
"Epicharmos susţine că zeii există sub formă de vînt, 

apă, pămînt, soare, foc, astre ; eu însă, după cîte cred, de 
folos pentru noi sînt zeii care înseamnă banii de argint 
şi de aur". 
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B) I'RAGME!'ITE 

9 (245) . [PLUTARH], Cons. ad. Apoll., 15, p.  1 10 A (cf. 
H 48) 

Se uneşte şi se desface şi se întoarce de acolo de unde 
a plecat, pămînt la pămînt, suflarea se ridică în sus ; 

Ce e dificil în acestea ? Absolut nimic. 

10 (246) . CLEMENT, Stromat. IV, 45 p. 584 P .  
::-\atnra omenească c e  înseamnă ? Nişte burdufuri um

:flatc. 

I l  (247) . SEXTUS, A dv. math. !, 273 (cf. CIC., Tuse. !, 
8, 15) 

A muri, <să n-am parte), a fi mort, mi-e tot una . 
-

12 (249) . PLUT1\RH, De fort. Al. II, 3, p. 336 B (ci. 21 
B 24) 

�fintea vede şi mintea aude. Celelalte sînt surde şi oarbe. 

13 (250) . l'OLYD. XVIII, 40. 4 
Fii temperat şi adu-ţi aminte să nu te arăţi credul ; 

acestea sînt articulaţiile spiritului. 

14 (25 1 )  . .  ARISTOTEL, Metaph. M, 9, 1086 a 1 6 : după 
Epicharmos este greu să tragi concluzii valabile din premise 
fals puse : "abia fost-a ceva rostit şi pe moment lasă 
impresia că n-a fost bine spus". 

33 (284). S'fOB. ,  Flor. (III) , 29, 54 H. 
Exerciţiul, prieteni, dăruieşte mai mult decît o natură 

:nzestrată. 

36 (287) . XENOFON, Memorab. II, 1. 20. Pînă şi Epichar
mos în acest pasaj recunoaşte : 

"Zeii ne vînd toate bunurile în schimbul străduinţelor 
noastre". 

43 (282). STOB., Flor. II, 20, 9 H La suprafaţă nu lăsa 
să se ridice mînia, ci raţiunea. 
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Epicltarmos al lui Ennitts 

(Din colecţia lui Axiopistos) 

48 (5) . PRISC. I, 34 1 H (mentis = mens) 
- u - u terra corpus, at mentis10 ignis est 
(pămîntul este un corp iar mintea este foc) . 

--
49 (3) . VARRO, De re rustica I, 4, 1 .  elemcutcle primor-

diale ale acesteia [adică ale agriculturii ] sînt aceleaş1 pe 
care Ennius le atribuie lumii: apa, pămîntul, sufletul şi 
soarele. 

50 (6, 52) . - De lingu,a lat., v. 59 : a�a vorbe7te Epichar-
mos despre mintea omenească. El spune : 

"Acest foc este rupt din soare" . 

50 a (6, 53) . Acelaşi, despre soare : 
"Acesta (soarele) este în întregime spirit " l l  dttpi.i c u m  

am arătat mai înainte, tot aşa cum umorile red aparţin 
pămîntului. 60 Din unirea cărora cerul şi pămîntul au dat 
naştere la tot ceea ce există, deoarece natura, datorită lor : 

51 (2) . "Amestecă căldura cu frigul �i nscădunc:a cu 
umiditatea".  

52 (4, 48, 49) . - 64 I se  spune mama Roditocm.� pentru 
că pămîntu1 este mama. "Pr1mîntul a zămislit toate speciile 
care-i populează ogoarele şi tot el le în�hite apoi în sînul 
lui . . .  el (este acela) care dă mîncarea", după cum spune 
Ennius. Pămîntul, "pentru că poartă roade, se numeşte 
Ceres"12, termen învechit, căci acum G- este distinct de C. 
65 Aceiaşi zei, Iupiter şi Iunona, sînt cchivalcnţi cu Cerul ş� 
Pămîntul, după cum spune şi Ennius : 

53 (7) . "Acesta este Iupiter la care mă refer, pe care 
grecii îl numesc văzduh ; el este vînt şi nori, apoi ploaie, 
iar după ploaie se face frig, urmat de vînt şi iarăşi văzduh. 
Din această cauză sînt Iupiter toate cîte ţi le spun, deoa
rece el aj ută13 (prin binefacerile sale) muritorii şi oraşele 
şi fi ar ele" . 
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54 (8) . - 68 de aici Epicharmos al lui Ennius : numeşte 
[luna� şi P r o  s e r  p i n a, deoarece ea obişnuieşte să se 
afle sub pămînt. Este numită Proserpina, fiindcă întocmai 
unui şarpe se mişcă pe distanţe mari14, cînd spre dreapta 
cînd spre stînga. 

Canonul lui A xiopistl)s 
Apocrif 

55 (289) . TERTULL., De anima 46 (377, 8 Wiss). dealtfel, 
Epicharmos, dintre toate formele de divinaţie pune cel 
mai mare preţ pe vise, împreună cu atenianul Philochorus. 
47. mai departe, pentru că nu poţi visa după bunul plac 
(căci şi E. gîndeşte aşa), în ce chip oare se va contura cauza 
fiecărui vis în parte ? Pentru binecunoscute îndepliniri 
de vise, [mai înainte 377, 3] îi citează pc : Artemon, Anti
phon, Strabon, Philochorus, Epicharmos etc. 

Const·ituţia lui Chrysogo nus 
Apocrif 

56 (255) . CLEM.,  Stromat. V. 1 19 p. 719 P. Poetul comic 
E. spune undeva în lucrarea sa Constituţiile, în mod clar, 
aşa despre raţiune : 

"Pentru oameni viaţa cere imperios calcul şi număr. 
Trăim prin număr şi calcul, acestea sînt chezăşia vieţii 

pentru muritori". 

57 (256, 257) . apoi, nemijlocit, adaugă : 
"Raţiunea guvernează oamenii după cum se cuvine Şl 11 

menţine în viaţă. Omul îşi face socotelile lui dar există şi 
o raţiune divină ; puterea de judecată a omului s-a ivit 
din raţiunea divină şi procură fiecăruia mijloace ca să-şi 
întreţină viaţa şi să-şi procure hrana. Raţiunea divină îi 
însoţeşte pe oameni în toate cele ce intreprind, deţinînd 
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singură puterea de a-i învăţa ce anume este util de făcut. 
Căci nu omul descoperit-a vreun meşteşug oarecare, ci 
divinitatea a dăruit totul". 

Epigramă 
Apocrif. Cf. B 9 48 

64 :(296). Schol. BT la Iliada XXII, 414 ; există şi o 
epigramă atribuită lui Epicharmos : 

"Sînt un cadavru. Cadavrul este gunoi, pămîntul estE: 
gunoi. Dacă însă pămîntul este o divinitate, atunci nici 
eu nu sînt un cadavru, ci o divinitate." 



NOTE 

1 · ·rnoi'V'bi'GLTor., dupl moda Comentariilor pythagorice . Nu a rămas 
nici o mărturie a existenţei acestor Comentarii atribuite lui Epicharmos . 

. ·\ i lui Pythagoras. 
• Instituită in jurul anilor 480 -478 î.e.n., tir.1nia lui Hieron, frate

le şi succc�orul lui Gelon, s-a consolidat după strălucita victorie obţi
nută intT-o hiltălie navală la Cumae (474)_;_împotriv :t etntscilor. 

• Adică pe calea dramelor comice. 
• Cf. S�;holia graeca i•1 Aristoph. Prol.J:III ! Diol'ltj ; Cicero, Tuse. I, 

S :  " Sed tu mihi nideris gpicharmi, acuti nec in�ulsi hominis ut Sicu
li, :;ententiam sequi". 

• Personaj necuno.�cut. 

1 Ceea ce urmează reprezintă o teză tenol\!nţi·>t�<fL a unui comenta-

tor. eompatriot cu Epicharnws. 

• În te:xtul grec, "o pietricică", unitate de numărătoare. 
' l lialor, care parafrazează doctrina lui Heradit. 

' "  Formă neobişnuită de nominativ, deci. I I L  În loc de mrns, -ntis : 

mrutis, mentis. 

11 ln latineşte : mentis. 
'� joc de cuvinte în limba latină : genns '-"" purtind, Cet'es, cu opoz.iţia 

�-·c . 
'" Tot un joc de cuvinte : Iupiter, iuval (ajută) . 

•• Etimologie bazată pc înţelesul verbului latin se,.po, .ij,.� (gr. iipn(o)) 

c:�.re înseamnă " a  se tiri". 
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THALES 

NOTĂ INTRODUCTIV A 

Personalitate cu multiple însuşiri, ginditor de elită, Thales din Milet 
(sec. VI l.e.n.) a fost trecut adesea in fruntea listei celor .. şapte înţe
lepţi" (vezi p. 98 sqq.). Originea lui este legată de aceea a unui neam cari
an sau a unui neam fenician, deşi numele mamei, Kleobulina, este indu• 
bitabil grec. Ca om politic a dat compatrioţilor săi sfaturi înţelepte. 
între altele, a emis ideea creerii nnei confederaţ.ii ionice, pentru a in
tări puterea oraşelor greceşti din Ionia in faţa in·vaziei perşilor. Preo
cupările sale de ordin ştiinţific, dublate de aplicarea în practică a cu
noştinţelor sale, ne îndreptăţesc�· să·l considerăm un constructor price
put [B 6], iar'� hi..,..i:naterie de "'matematică ş(�tronomie;-"ll.n""gindito; 
deprlm ordin (vezi B 3 şi B 6). 

Călătoriile pe care le-a- făcut înl Lydia, la Sardes şi în Egipt i-au 
inlesnit contacte -�u · v�che;-ştiinţă' b'�bilonia;;r.."'Şi7t:'P;�ţii -din .. Egipt: 
de"tinl!.torl ai unei preţioase tradiţii de ordin ştiinţific. În Egipt s-a ară
tat interesat de�'fenomenu'i'"'creşterii' .Nilul�i �Şi' a ���fecti; 1;r;;;·r: 
fecţionarea măsurătorilor. Noţiunile de astronomic pe care le poseda. 
imbogăţite in cursul acestor călătorii, vor fi ajutat efectiv: navigaţia con
temporanii. 

Dacă a publicat sau nu lucrările sale, nu este sigur (vezi totuşi He
raclit, B 38). Cone';pţi�"-"5;' asupr;:�;ucătuirii lu�ii mat�riale este influ� 
enţatl!. de teoriile'-cosmogonice -o�i�tale, in ... care apa era considerată 
drept element primordial. Imaginea pămîntului plutind pe apă are anu
miti!. contingenţl!. cu aceea a unei ape primordiale Nun (Egipt), despl!.r
ţită în două. Aristotel. Metafizica I, 3, 983 c 20, deşi nu cunoştea ni
mic scris de Thales, acordă aprecieri elogioru;e filosofului pe care.! <'"<>n
sideră drept unul din promotorii filosofiei naturii. 





THALES 

A) VIAŢA ŞI lNV AŢATURA 

1. DIOG. LAERT. 1, 22-44 (22) Avea, aşadar Thales, 
după cum spun Herodot [1 170], Duris1 [FGrHist. 76, F, 
74, II, 155] şi Democrit [68, B, 115 a] de tată pe Exa
myas2 şi de mamă pe Kleobulina din neamul Thelizilor, care 
-.înt fenicieni3 de viţă nobilă, coborîtori din Cadmos4 şi 
Agenor5• Aşa cum afirmă Platon [Protagoras 343 A] era 
considerat (printre cei şapte înţelepţi). A fost cel dintîi 
om numit "înţelept", pe vremea cînd era arhonte la Atena 
namasios6 şi cînd au fost nominalizaţi şi cei şapte înţelepţi, 
aşa cum afirmă Demetrios din Phaleron7, în lista arhonţilor 
YGrHist. 228, F, 1, II, 960]. A fost înscris în listele cetă
ţeneşti din Milet8, atunci cînd a sosit acolo împreună cu 
:"reileos, izgonit din Fenicia; aşa cum susţin cei mai mulţi, 
era localnic din Milet şi făcea parte dintr-o familie ilustră. 
După ce s-a ocupat un timp de treburile politice, s-a dedat 
cercetării naturii. După unii, n-ar fi lăsat nici o scriere, 
căci Astrowgia N autică, atribuită lui, se spune că este 
opera lui Phokos din Samos9• Callimachos10 îl recunoaşte 
pe Thales ca descoperitor al Ursei 1Lici11, spunînd astfel 
in I ambii săi [fr. 94, II, 259, Schneid. ; vezi A 3 a] : "şi 
a carului ... fenicienii"; după alţii, ar fi scris numai două 
lucrări Despre Solstiţii şi Despre Echinocţii [B 3], consi
derînd ca inabordabile celelalte fenomene cereşti. Se pare, 
după alţii, că el cel dintîi s-a ocupat de astronomie şi a 
prezis eclipsele de soare şi solstiţiile, aşa cum afirmă 
gudemoslll [fr. 94 Speng.] în Istoria Astronomiei. De aceea 
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pe el ll admirau şi Xenofan13 [fr. B 19] şi Herodot [I 74�. 
şi Heraclit [fr. B 38] şi Democrit [fr. B 115 a]. 

(24) Unii afirmă că Thales ar fi cel dintîi care a susţinnt 
că sufletele sînt nemuritoare. Printre aceştia se număr{, 
şi poetul Choirilos14 [p. 182 Naeke]. Tot el cel dintîi ar 
fi descoperit drumul soarelui de la un solstiţiu la celălalt 
şi tot el, pentru prima oară, după unele mărturii, a arătat 
că (lăţimea soarelui raportată la ciclul parcurs pe cer 
precum şi lăţimea lunii), faţă de aceeaşi circumferinţă, 
reprezintă a şapte suta douăzecea parte. El cel dintîi a 
numit cu numele de "triakas"1s ultima zi a lunii. Tot el, 
aşa cum spun unii, a fost cel dintîi care a tratat despre 
natură. 

ARISTOTEL [De anima A 2. 405 a 19] şi HIPPIAS [85 B '7 :: 
afirmă despre Thales că ar fi atribuit suflet şi lucrurilor 
neînsufleţite, făcînd dovada cu ajutorul pietrei magnetice 
şi a chihlimbarului. Învăţînd de la egipteni geometria, 
aşa cum spune Pamfila16 [fr. 1 FHG, III, 520], Thales a 
fost cel care ar fi înscris pentru prima dată triunghiul drept
unghi într-un cerc şi în urma acestui fapt ar fi adus zeilor 
ca jertfă un bou. (25) Sint însă alţii care spun că Pythago
ras ar fi făcut acest lucru; printre aceştia se află Apollo
doros, calculatorul17 [cf. DIOG. VIII, 12] (Thales este de 
asemenea acela care a dezvoltat lucrurile pe care Callima
ehos în I ambii săi [vezi A 3 a]  i le atribuie frigianului 
Euphorbos, ca, de pildă, triunghiul scalen şi tot ce are 
contingenţă cu geometria teoretică) . Se pare că Thales 
a dat sfaturi excelente şi în chestiuni politice. Atunci cînd 
Cresus a trimis soli milesienilor, cerîndu-le alianţe, 'l'hales 
i-a oprit pe milesieni de la această alianţă şi, întîmplîndu-se 
ca Cyrus să iasă învingător, Thales a salvat cetatea18. 
După cum narează Herakleides PonticusH1 [fr. 47 VossJ, 
Thales a fost un om singuratic şi un izolat. (26) Zic unii 
că s-ar fi căsătorit şi că ar fi avut un fiu, anume pe Kybis
thos; alţii spun că ar fi rămas burlac şi că a adoptat pe 
fiul surorii lui. Se spune că atunci cînd a fost întrebat de 
ce nu face copii, el ar fi răspuns: "din iubire faţă de copii". 
Se mai povesteşte că, la insistenţele mamei sale de a-1 
căsători, răspunse: "nu este încă timpul", iar apoi, după 
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-ce a trecut de tinereţe, "acum nu mai este timpul". Hierony
mos din Rhodos!!0, în cartea a doua a lucrării sale Comen
tarii împrăştiate [fr. 8, Hiller ], spune că Thales voind 
să demonstreze ce uşor este să te îmbogăţeşti şi, prevăzînd 
o bogată recoltă de măsline, a închiriat prese de untdelemn 
:;;i a adunat foarte mulţi bani. 

(27) Thalcs a afirmat că obîrşia tuturor lucrurilor este 
apa şi că lumea este însufleţită şi plină de zei. Despre el 
-;e spune că a descoperit anotimpurile şi că le-a împărţit 
in trei sute şaizeci şi cinci de zile. 

El nu a avut nici un îndrumător, în afară de preoţii 
egipteni, cu care a venit în contact cînd a sosit la ei în ţară, 
iar Hieronymos [fr. 21 Hiller] afirmă că a procedat la 
măsurarea piramidelor ţinînd seama de umbra lor şi obser
vînd momentul cînd umbra noastră este egală cu înălţi
mea noastră21• El a trăit în relaţii strînse cu Thrasybulos, 
tiranul Miletului, aşa cum spune Minyes22 [FHG II, 335, 3]. 
Lucrurile cunoscute referitoare la tripodul găsit de pescari 
şi trimis rînd pe rînd "înţelepţilor" de către poporul din 
:\filet, sînt acestea : (28) Se zice că nişte tineri din Ionia 
cumpăraseră o plasă de la nişte pescari milesieni şi că 
scoţînd din apa mării un tripod, s-a iscat o ceartă care a 
durat pînă cînd milesieuii au trimis soli la Delfi23 şi cînd 
zeul dădu următorul oracol: 

Tu mlădiţă din Milet, pe Phoibos îl întrebi 
Cine să fie stăpîn tripodului? Zeul îţi răspunde : 
Cel dintre voi ce s-arată primul ca înţelepciune. 

Aceştia dădură aşadar tripodul lui Thales; la rîndul lui, 
acesta îl dădu altuia şi aşa mai departe, pînă cînd tripodul 
ajunse la Solon. Acesta însă declară că zeul este cel mai 
inţelept şi trimise tripodul la Delfi. 

HERMIPPOS24 în Vieţi [fr. 12 FHG III, 39] atribuie lui 
Thales o vorbă, spusă de alţii privitor la Socrate. Se zice 
că el era recunoscător faţă de soartă din pricina a trei 
lucruri: întîi, fiindcă, spunea el, m-am născut om şi nu 
animal, apoi fiindcă sînt bărbat şi nu femeie, şi în al treilea 
rînd, fiindcă sînt elen şi nu barbar. (34) Se povesteşte că 
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odată, plecînd de acasă, condus de o bătrînă, cu intenţia 
de a contempla stelele, a căzut într-o groapă şi că atunci 
cînd el a strigat, bătrîna i-ar fi spus: "cum vrei să ştii ce 
se află în cer, Thales, tu, care nu eşti în stare să vezi ceea 
ce se află în faţa ta ?"26• Timon26 îl recunoaşte şi el ca astro
nom şi-1 laudă în ai săi Silloi [fr. 23 D ], vorbind despre 
el astfel : Ce mare astronom este Thales printre cei şapte 
înţelepţi! 

Lobon din Argos27 afirmă că lucrările filosofului, redac
tate în versuri, ating numărul de două sute şi că pe statuia 
lui se află următoarea inscripţie : 

Pe acest Thales Miletul ionian 1-a crescut 
şi 1-a arătat ca pe astronomul cel mai vestit, datorită 
înţelepciunii sale2s. 

(35) Printre dictoanele lui Thales care circulă încă şi acum 
sînt următoarele: "Vorbăria multă nu este o dovadă de 
minte înţeleaptă". "Ascute-ţi mintea". "Preferă binele. 
vei închide cu aceasta gurile celor flecari"29• 

I se mai atribuie şi următoarele dictoane: 
"Dintre toate cîte există, divinitatea este cea mai veche, 

căci ea este nenăscută. Universul, cea mai frumoasă podoa
bă, căci este opera divinităţii. Cel mai mare este spaţiul. 
căci el cuprinde totul. Lucrul cel mai rapid este gîndul. 
căci el aleargă peste tot. Lucrul cel mai puternic este 
necesitatea, căci ea stăpîneşte totul. Cel mai înţelept lucru 
este timpul, căci el dă la iveală totul". Thales spunea că 
moartea nu se deosebeşte deloc de viaţă. Cînd cineva 1-a 
întrebat : "Tu, atunci, de ce nu mori?", el a răspuns : 
- "Fiindcă nu există nici o deosebire". (36} Cînd cineva i-a 
pus întrebarea: 

"
Ce a fost mai întîi, noaptea ori ziua?", 

el a răspuns: -
"

Noaptea este înaintea unei singure 
zile". 

Iar cînd cineva 1-a întrebat dacă un om care săvîrşeşte 
o nedreptate se poate ascunde de zei, el a răspuns: 

"
Nici 

chiar atunci cînd pune la cale ceva rău
"

. Unui bărbat 
adulter, care i-a pus întrebarea dacă ar putea să jure că 
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H-a săvîrşit adulterul, el i-a răspuns: 
"

Jurămîntul fals 
nu este mai rău decit adulterul

"
. Cînd a fost întrebat ce 

lucru este dificil, el a răspuns: "A te cunoaşte pe tine în
suţi". "Ce este mai uşor ?" - "A da un sfat altuia

"
. "Ce 

lucru este mai plăcut?
" 

- "Succesul
"

. "Ce este divinul?" 
"Ceea ce nu are nici început şi nici sfîrşit ". Întrebat fiind 
care este lucrul cel mai neobişnuit pe care 1-a văzut, a răs
puns: 

"
Un tiran bătrîn

"
. "În ce chip ar putea îndura cine

"\·a o nenorocire în modul cel mai uşor?" -
"

În cazul cînd 
ar vedea pe duşmanii lui şi mai nenorociţi

"
. 

"
Cum am 

putea trăi o viaţă cît mai bună şi mai dreaptă?" - "În 
cazul cînd n-am săvîrşi noi înşine lucrurile pe care le con
damnăm văzîndu-le la alţii". (37) "Cine este fericit?" 
- "Cel ce este sănătos la trup, înzestrat la minte şi are un 
caracter educat". Afirma că Nilul îşi umflă apele din pri
cina vînturilor etesiene, care bat din direcţie opusă30. 

Al'OI.LODOROS3\ în Chronika [FGrHist . 244, F, 28, II, 
1028] spune că Thales s-a născut în primul an al olimpia
dc'Î a treizeci şi cincea (a noua?) [640 î.e.n.], (38) că a murit 
l<t 78 ( ,_-.! ani (sau cum afirmă Sosicrates [fr. 10 FHG IV, 
501 J h nouăzeci de ani). S-a stins din viaţă pe vremea 
cdci de-a 58-a olimpiade [548-545 î.e.n.] şi a trăit pe 
nemea lui Cresus, căruia i-a făgăduit să-1 treacă peste rîui 
Halys fără pod, abătînd cursul apei [546 î.e.n.J. 

(40) Şi această cugetare aparţine lui Thales: "Cunoaşte
t'.' pe tine însuţi"32, despre care ANTISTHENES33 în Sztccesiu1ti 
LFHG III, 182] spune că aparţine Phemonoei, şi că de la 

<::<l şi-a însuşit-o Chilon. 
Pe seama lui Thales sînt puse şi aceste scrisori (43, 44). 
2. Le:x. Suda [rînd 25-30 din HESYCHIOS, Onomatologos, 

rind. 31, p. 73, 2 din A 1]. Thales a fost primul om care a 
căpătat numele de "înţelept

" 
şi tot el a fost cel dintîi care 

<! afirmat că sufletul este nemuritor şi care s-a preocupat 
de eclipse şi echinocţii. Dictoanele lui sînt multe şi, 
printre acestea, cel mai răspîndit este dictonul 

"
Cunoaş

te-te pe tine însuţi". Dictonul este mai degrabă al lui Chilon, 
cJ.re şi 1-a însuşit, ca şi dictonul 

"
nimic peste măsură" 

[d. Cedren. I, 275, 14]. 
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Thales, filosof al naturii, a prezis o eclipsă de soare pe 
vremea lui Darius. 

3. Schol. PLATONIS in remp. 600 A [din Hesych.] Tba
les din Milet, fiul lui Examyas, fenician după spusele lui 
Herodot, el cel dintîi a fost numit înţelept. A descoperit 
că soarele dispare din pricina lunii, care se intercalează 
şi a descoperit Ursa Mică şi solstiţiile; el, cel dintîi dintre:: 
greci a vorbit despre mărimea soarelui şi despre natură �i 
a afirmat că şi lucrurile neînsufleţite au un suflet, prin 
analogie cu magnetul şi electronul *. Principiul lucrurilor, 
a spus el, este apa iar lumea este însufleţită şi plină de dai
moni. A fost instruit de preoţi în Egipt. Lui îi aparţine 
dictonul "Cunoaşte-te pe tine însuţi". A murit izolat şi 
bătrîn, în timp ce asista la uu concurs gimnic, epuizat d(: 
arşiţă. 

3 a. CALLDiACH., Iamb. [fr 94 + Pap. Oxyrlt. VII, 33. 
�f. Pfeiffer, Callimachi frag. nuper rep., p. 43 şi unn.: 
(Thyrion, fiul arcadianului Bathycles, a primit din partea tatălui silu 
însărcinarea să transmită .,celui mai inţelept" cupa lăsată n�oştenire** 1: 

el a pornit pe mare spre Milet. Căci lui Thales îi revenea 
premiul; era doar învăţat în toate şi s-a prkcput sft 
determine constelaţia Carului Mic, cel ce stă călăuză pt 
mare corăbierilor fenici�ni. Ajutat de noroc, arcadianul 
1-a găsit pe bătrîn în templul de la Didyma34, scrijeliucl 
pămîntul cu rigla şi desenînd figura descoperită de frigianul 
Euphorbos35, care cel dintîi dintre oameni a desenat triun
ghiuri scaleue şi cercuri şi care a propovăduit abţinerea 
de la hrana cu carne. Pe el 1-au turnat nu toţi, ci doar 
aceia ce erau stăpîniţi de un (daimon rău). (Fiul lui 
Bathycles) a vorbit astfel: "Această cupă de aur masiv ... 
m-a însărcinat al meu părinte. . . s-o dăruiesc celui mai 
ales dintre cei şapte filosofi. . . Şi eu ţi-o dăruiesc ţie ... " 
Atunci Thales lovi cu bastonul în pămînt şi, apucîndu-�i 
bărbia cu mîna, spuse: "Darul acesta nu-l voi primi dacă 
cumva tu nu cinsteşti cuvintele părintelui tău ... " 

• Chlhlimbar. 
•• Explicaţia lui Diels. 
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4. HERODOT 1, 170. Sfatul dat de milesianul Thales, 
cel ce cobora din neam fenician, înainte ca Ionia să cadă 
sub jug36, s-a dovedit folositor; într-adevăr, el a povăţuit 
pe ionieni să fie reprezentaţi printr-un singur senat, iar 
acEsta să aibă sediul la Teos (Teos-ul aflîndu-se în centrul 
loniei) iar cetăţile celelalte, împreună cu locuitorii lor, să 
nu se considere mai prejos de demos-uri. Cf. I, 146. 

5. - I, 74. (Războiul dintre Alyattes şi Cyaxares). În 
al şaselea an de la izbucnirea războiului, cînd nici unii 
nici alţii nu erau învingători, s-a întîmplat ca în toiul 
bătăliei ziua să se preschimbe îndată în noapte [Eclipsa 
de soare din 28 mai 585 î.e.n. - Diels ]. Thales din Milet 
J� prezisese ionienilor această întunecare a soarelui şi 
d;lduse ca termen tocmai anul în care s-a şi petrecut. CLEM., 
.'J.tromat. 1, 65 (Il, 41 St.). Eudemos [fr. 94 Sp.] afirmă 
in Istoria Astrologiei, că Thales a prezis eclipsa de soare 
în timpul cînd mezii se luptau cu lydienii, pe vremea cînd 
Cyaxares, tatăl lui Astyages, domnea peste mezi, iar Alyat-
1es, tatăl lui Cresus peste lydieni. . .  cam în jurul olimpia
dei a 50-a [580-77 î.e.n.]. Vom face o menţiune cu privire 
la vîrsta celor şapte înţelepţi : cel mai în vîrstă dintre cei 
�;mintiţi mai sus, Thales, a trăit în jurul olimpiadei a cinci
zecea .. . 

6. - I, 75. Atunci cînd Cresus a ajuns la fluviul Halys, 
după părerea mea, el şi-a trecut oastea pe podurile exis
tente. Grecii însă au răspîndit vestea că Thales din Milet 
"' făcut ca oştile să treacă fluviul, căci Cresus se afla 
în mare încurcătură neştiind în ce chip armata ar fi putut 
tre .. �e fluviul. .. ; se spune că Thales, care era de faţă în 
tabără, a izbutit să facă în aşa fel ca fluviul ce curgea în 
stînga armatei să curgă în dreapta ei . . .  Şi el a procedat 
astfel : a pus să se sape un şanţ adînc, într-un loc situat 
mai sus de tabără, în formă de semilună, astfel încît locul 
�n care era aşezată tabăra să fie ocolit prin partea de sud. 
lu şanţul săpat a abătut o parte din apele vechii albii şi, 
indată după depăşirea locului de cantonare, a readus apele 
in vechea lor matcă. În acest chip a despărţit fluviul în 
două braţe ce puteau fi trecute cn uşurinţă prin vad. 
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7. EUSEB., Chron. a) la CYRILL., Contra lulian. I, p. 1�. 
Se spune că cel dintîi filosof al naturii a fost Thales din 
Milet, că şi-a petrecut viaţa - după cît se vorbeşte - pînă 
în olimpiada a 58-a [548-5 î.e.n.] ; b) HmRON., Ol. 35, 
I [640] (Armen. Ol. 35, 2 [639]): Thales din Milet, fiul 
lui Examyas, este recunoscut ca fiind cel dintîi filosof 
despre care se spune că a trăit pină la olimpiada a 58-a. 

9. PLATON, Theait. 174 A. Se spune, Theodoros, că o 
slujnică glumeaţă şi plăcută, de prin părţile Traciei, 
zărindu-1 pe Thales cu ochii pironiţi asupra cerului şi cer
cetînd stelele, cum acesta căzu într-un puţ, îşi bătu joc de 
el, zicîndu-i că este dornic să ştie ce se întîmplă în cer, 
deşi nu este în stare să vadă ceea ce se află în faţa lui, la 
picioarele lui. 

10. ARISTOTEL·, Polit. I, 1 1 , 1259 a 6. Toate aceste date 
sînt folositoare celor ce pun preţ pe arta de a te îmbogăţi. 
Un astfel de caz este şi cel al lui Thales din Milet. Este 
vorba de o operaţie bănească ce i se atribuie, din cauza 
faimei pe care o dobîndise prin înţelepciunea sa şi care 
reprezintă un principiu cu o aplicabilitate generală. Cum 
oamenii îl criticau pe Thales, reproşîndu-i sărăcia şi spunîn
du-i că filosofia este o îndeletnicire nefolositoare, Thales 
şi-a dat seama, pe baza calculelor sale astrologice, că �e 
va produce o recoltă abundentă de măsline, şi chiar din 
timpul iernii, dispunînd de o sumă de bani a închiriat toatt' 
presele de ulei existente atit în Milet cît şi la Chios, Hir;\ 
ca nimeni să-1 concureze. Cînd a sosit momentul recoltt·i 
şi cînd tl1ată lumea căuta de zor prese, Thales le-a reînchi
riat pe cele arvunite de el, în condiţiile in care dorea. 
Realizînd o s·umă importantă de bani, a dovedit că pentrn 
filosofi este uşor să se îmbogăţească, dacă doresc acc"t 
lucru, dar că nu acesta este ţelul urmărit de ei. Cf. CIC., 
de div. I, 49, 1 11 . 

11. PROCL. in Eucl. 65,3 Friedl. [EUDEMOS, J storia geo
metriei, fr. 84 Speng . J. Aşa cum cunoaşterea exactă a 
numerelor a luat naştere la fenicieni, datorită comerţu l ui 
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şi tranzacţiilor băneşti, tot aşa s-a născut şi geometria la 
egipteni, din cauza mai sus menţ:onată. Ducîndu-se în 
Egipt, Thales a introdus cel dintîi această ştiinţă în Grecia. 
El a făcut multe descoperiri şi a explicat celor din preajma 
lui principiile pe care se bazau, prezentîndu-Je pe unele 
la modul general, iar pe altele în mod mai conC"ret. PLUT., 
Sol. 2. Se spune că şi Thales s-a indeletnicit cu negoţul, 
asemenea matematicianului Hippocrates, iar Platon a 
vîndut untdelemn în Egipt, ca să aibă de cheltuială pentru 
drum. FLAVIUS IOSEPHUS, Contra lui Apion I, 2. Toţi, În 
unanimitate, cred că filosofii greci care s-Ru preocupat de 
fenomenele cereşti şi de zei, asemenea lui Pherekydes din 
Syros [c. 7], Pythagoras şi Thales, au fost discipoli ai egip
tenilor şi ai chaldeenilor şi că au scris foarte puţin. Grecii 
au credinţa că aceste opere sînt cele mai vechi, dar se 
îndoiesc el ar fi fost compuse de aceştia. AET., de plac. 
I, 3, 1 [Dox. 276]. După ce s-a îndeletnicit cu filosofia 
în Egipt, [Thales] a venit la Milet, cînd era mai în vîrstă. 
IAMBLICH., Vita Pythag. 12. E1 1-a povăţuit pe [Pythagoras] 
să meargă pe mare în Egipt şi să intre în legătură cu preoţii 
din Memfis şi Diospolis. De la aceştia şi-a dobîndit el 
cunoştinţele, datorită cărora este considerat de mulţi ca 
înţelept. 

Il a. HIMER. 30, Cod. Neap. [Schenk], .,Hermes''. 46, 
1911, 420]. La Olympia, Pindar a cîntat acompaniat de 
liră gloria lui Hieron; Anacreon a cîntat soarta lui Poly
crates din Samos, sacrificînd jertfe divinităţii, şi ALCEU, 
în Ode a cîntat pe Thales, în timp ce Lesbosul era in sărbă

toare .. . 

12. ARISTOTEL, Metaphys. I, 3, 983 b 6. Dintre toţi 
care s-au ocupat mai întîi de filosofie, cei mai mulţi au fost 
încredinţaţi că principiile tuturor lucrurilor se află în cauze 
materiale. De unde există toate şi de unde provin mai întîi 
şi în ce sfîrşit îşi găsesc pieirea - în vreme ce substanţa 
persistă în ciuda schimbărilor suferite - aceasta, spun ei, 
este elementul şi totodată principiul lucrurilor. De aceea 
consideră că nimic nu se naşte (din nimic), nici nu piere, 
de Vreme CC O :lS('lllenea SUUstanţă rămine veşnică�7 • • •  
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(17) Într-adevăr, trebuie să existe o anume substanţă, 
fie una singură, fie mai multe decît una singură, din care 
se nasc celelalte, în vreme ce ea rămîne eternă. Totuşi, 
clespre cantitatea şi înfăţişarea unui asemenea element pri
mordial nu toţi spun acelaşi lucru, ci Thales, întemeietorul 
acestui mod de a filosofa, susţine că este apa (ca atare 
demonstra că pămîntul pluteşte pe apă), formulînd, desi
gur, această ipoteză în urma observaţiei că hrana tuturor 
vieţuitoarelor este umedă şi că însăşi căldura se iveşte 
şi se menţine din apă (căci ceea ce le dă naştere, acela 
este principiul tuturor). Prin urmare, adoptînd această 
ipoteză şi ţinînd seama că seminţele tuturor lucrurilor au 
o natură umedă [conclude] că apa este principiul substan
ţei lucrurilor umede. Există însă şi părerea că cei care au 
trăit foarte de demult, cu mult înaintea generaţiei noastre. 
cei care au făcut primele speculaţii teologice, tot aceasta 
presupuneau că este [substanţa] naturii. Ei îi făceau pe 
Okeanos şi pe Tethys părinţii naturii [Homer, Iliada XIV, 
201 J iar jurămîntul zeilor se făcea pe apă, şi anume pe 
acea apă denumită de poeţi Styx [Iliada XV, 37 şi urm. j ; 
cum tot ceea ce este vechi este extrem de preţios, jură
mîntul (pe Styx) este la rîndul lui foarte preţui1:38• ' 
t<· 13 .. SIMPI,ICrc;,;, Phys. 23, 21 [TEOFRAST, Phys. opin. 
fr. î. Doxogr. 475, 1] Dintre cei ce susţin că principiul 
este unic şi în mişcare - filosofi pe care el [Aristotel J 
îi numeşte în particular şi "physiologi" - unii spun că 
acest principiu este limitat, ca de pildă Thales, fiul lui 
Examyas din 2.'1'Iilet, şi Hippon - acesta din urmă părînd să 
fi fost şi ateu: ei susţineau că principiul [lucrurilor] este 
apa, ajungînd la această opinie in urma observaţiilor 
empirice. [După părerea lor J caldul se menţine prin umidi
tate, iar tot ce este mort se usucă; seminţele tuturor lucru
rilor sînt umede şi tot ce reprezintă hrană musteşte. De 
acolo de unde provin toate - de acolo se hrănesc; cum 
apa este principiul naturii umede, le înglobează pe toate. 
Prin urmare, ei considerau apa ca principiul tuturor lucruri
lor şi demonstrau că pămîntul este aşezat pe apă. 458, 23. 
Alţii, presupunînd [existenţa] unui singur element, 1-au 
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denumit apeiron ca mărime, aşa cum susţinea şi Thales 
despre apă. SERVIUS, Coment. la Eneida XI, 186 (II, 497, 
31) : la diferite popoare s-au ivit diverse feluri de înmor
mîntare; de aici se şi trage că unii sint înhumaţi, alţii 
arşi pe rug. . . Thales însă, care susţine că toate s-au ivit 
din elementul umed, spune că trupurile se cuvin înmor
mîntate, pentru a putea să se resoarbă in elementul umed. 

13 a. AitT. I, 17, 1 (D. 315) Tbales şi discipolii săi [susţin] 
că amestecurile prin transmutare sînt amestecuri ale ele
mentelor primordiale. 

13 b. - II, 1, 2 (D. 327) Thales şi discipolii săi [susţin] 
că Universul este unu. 

13 c. - II, 12, 1 (D. 340) Thales, Pythagoras şi disci
polii săi s usţin că întreaga boltă cerească este împărţită 
in cinci cercuri, pe care le numesc zone. Una din ele este 
denumită arctică şi mereu vizibilă, alta, tropicul de vară, 
alta echinocţiul, alta tropicul de iarnă iar ultima antarc
tică şi invizibilă. Înclinat peste cele trei zone de mijloc 
se află aşa-numitul zodiac, atingîndu-le pe toate trei. 
Iar meridianul taie toate zonele, de la constelaţiile arctice 
şi pînă în partea opusă, formînd unghiuri drepte. 

14. ARISTOTEl,, de caclo B 13 .  294 a 28. Unii [susţin] că 
[pămîntul] este aşezat pe apă. Aceasta este versiunea cea 
mai veche, primită prin tradiţie, pe care se spune că a 
formulat-o Thales din Milet, şi anume că prin plutire pă
mîntul rămîne la suprafaţă ca o bucată de lemn sau ceva 
asemănător (căci nimic din ce există nu este cu putinţă 
să se menţină în aer, ci numai pe apă) - ca şi cum n-ar 
fi acelaşi logos cu privire la pămînt şi la apa susţinătoare 
a pămîntului39• SIMPLICIUS, de caclo 522, 14. S-a emis 
[părerea] că Thales din Milet ar fi acela care a spus că 

pămîntul pluteşte pe apă intocmai unei bucăţi de h:mn 
sau indiferent ce altceva din cele ce pot fi purtate de apă40• 
Împotriva acestei păreri, Aristotel arată că. o atare concep
ţie s-a răspîndit mai degrabă datorită faptului că egip
tenii au propagat-o, sub forma unui mit, iar 'l'hales, la 
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rîndul lui, de acolo a preluat povestea. Cf. PLUTARH, de 
Js. et Osir. 34, 314 C. 

15. SENECA, N at. Quaest. III, 14, p. 106, 9 Gercke. 
Părerea lui Thaies este o prostie. El spune că discul pămîn
tului este susţinut de apă şi că pluteşte întocmai corăbiilor, 
că datorită mobilităţii lui se leagănă pe valuri atunci cînd 
se spune că se cutremură. Nu-i nici o mirare aşadar, dacă 
există din abundenţă mediu lichid pentru a alimenta curge
rea flnviilor, dacă întreaga lume se află în mediu lichid41• 
AET. III, 11, 1 (D. 377) Discipolii lui Thales [susţin ] că 
pămîntul se află la mijloc. 

16. HERODOT II, 20 (Păreri ale grecilor despre revărsarea 
Nilului) ... o altă părere susţine că vînturile etesiene (anua
le) �int cauza revărsărilor fluviului Nil, împiedicat cu acel 
prikj să se verse în mar eu. . . AE1'. IV, 1, 1. Thales 
consideră că vînturile etesiene, care suflă în Egipt în direcţia 
contrară gurilor Nilului, provoacă umflarea fluviului, deoa
rece împiedică scurgerea apelor care cresc în marea învol
burată ce-i stă în faţă. 

17. DERKYLLIDES, apud TIMon. astr. 198, 14  H. Eudemos 
[fr. 94 Sp.] povesteşte în Astrologia sa că Oinopides [c. 
41, 7] ar fi fost primul descoperitor al înclinării zodiacului 
precum şi al poziţiei "marelui an" iar Thales a lămurit 
eclipsa soarelui şi mersul circular al astrului în conformi
tate cu solstiţiile, mers care nu se petrece cu regularitate 
aidoma. 

17 a. AE1'. II, 13, 1:(D. 341). Thales [crede] că unii aştri 
sînt asemenea pămîntului iar alţii vălvătaie de foc. 20, 9 
(D. 349) Thales consideră că soarele are o formă asemănă
toare cu cea a pămîntului. 24, 1 (D. 353) Thales a spus 
cel dintîi că soarele intră în eclipsă atunci cînd luna îi 
acoperă strălucirea, trecînd drept prin faţa lui. Luna este 
de aceeaşi naturfl ca pămîntul. Fenomenul apare vederii 
în sens contrar, întocmai ca atunci cînd ceva este aşezat 
în spatele nnai disc. 

17 b. - II, 27, 5 (D. 358) Thales a spus cel dintîi că 
luna este luminată de soare . 
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18. PLINIUS, N.ll. XVIII, 213. Hesiod (căci şi sub nu
mele acestuia există o Astrologie) a transmis că apusul 
Pleiadelor din faptul dimineţii se petrece odată cu echinoc
ţiu! de toamnă. Thales însă, în a douăzeci şi cincea zi de la 
echinocţiu. 

19. APULEIUS, Flor. 18, p. 37, 10 Helm. Thales din 
Milet, neîndoielnic cel mai de seamă dintre cei şapte înţelepţi 
mai sus amintiţi (căci el cel dintîi a pus bazele geometriei 
la greci, a fost un foarte serios cercetător al fenomenelor 
naturale şi un foarte priceput observator al aştrilor), a 
descoperit lucruri de cea mai mare importanţă, pe care le-a 
redat în cîteva rînduri: succesiunea anotimpurilor, suflul 
vînturilor, drumurile· stelelor, uimitoarele bubuituri ale 
tunetelor, orbitele înclinate ale aştrilor, ciclurile anuale 
ale soarelui. De asemenea, fazele lunii în creştere sau în 
descreştere, ce obstacole o fac să-şi piardă luminozitatea. 
Cu aceeaşi pătrundere a meditat, deşi ajuns la adîncă 
bătrîneţe, despre raţiunea divină a mersului soarelui, 
lucru pe care eu nu numai că l-am învăţat, dar l-am şi 
verificat prin experimentare, şi anume de cîte ori parcurge 
soarele, cu mărimea sa, orbita pc care o urmează, mergînd 
mereu înainte. Tradiţia pretinde că Thales i-a comunicat 
lui ]l.:[androlytos din Priene această ultimă descoperire a 
sa. Acesta, îacîntat de interesul prezentat de noua şi sur
prinzătoarea descoperire, i-a oferit orice răsplată ar fi 
dorit, indiferent de sumă, în schimbul unei demonstraţii 
de asemenea importanţă. La care, Thales, înţeleptul, i-a 
spus: "ca răsplată mi-ar fi de ajuns dacă cele ce-ai învăţat 
de la mine, cînd vei începe să le expui şi tu altora, nu ţi 
le vei atribui ca o descoperire proprie, ci vei mărtnrisi 
că eu sînt cd ce le-a găsit, şi nu altul". Cf. IULIAllllJS, Or. 
III, 162, 2 Hertl. Întrebîndu-1 cineva ce pretenţii băneşti 
are cu privire la o lecţie dată, [Thales] i-a spus: "cu măr
turisirea că cele învăţate vin de la mine, m-ai răsplătî 
exact cît trebuie". 

20 PROCLOS, in Euclid. 157, 10 Friedl. (din Eudemos). 
Se spune că Thales a demonstrat pentru prima oară că 
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cercul este divizat în părţi egale de către diametru. 250,. 
20. Lui Thales, ajuns la vîrsta bătrîneţii, datorită faptului. 
că descoperise multe altele, i se atribuie �i formularea 
următoarei teoreme. El este indicat ca primul [învăţat] 
care a ştiut şi a arătat că unghiurile de la baza oricărui 
triunghi isoscel sînt egale, folosind într-o manieră mai 
veche cuvîntul "egale" pentru identice. 299, 1. Acum, 
această teoremă este astfel formulată: două drepte care 
se întretaie formează la vîrf unghiuri egale. Ea a fost des
coperită, după mărturia lui Eudemos, cel dintîi de Thales . 

352. 14. EUDE:MOS, în Istoria geometriei [fr. 87], ridi,că. 
în timp atribuirea acestei teoreme pînă la Thales, căci 
distanţa corăbiilor pe mare este calculată prin acel mod 
pe care 1-a arătat el, ceea ce, spune Eudemos, presupune 
negreşit folosirea în practică a teoremei. 

21. PLINIUS, X.H. XXXVI, 82. Se spune .:a măsura. 
înălţimii [piramidelor J a fost stabilită de Thales din Milet. 
care a măsurat umbra aruncată de un corp, atunci cînd 
umbra este egală cu înălţimea corpului. PLUTARH, Ban-
chetul VII, 2, 147 A (Un personaj se adresează lui Thalcs): 
.,după ce-ai aşezat toiagul la capătul umbrei aruncate de 
piramidă, ai arătat că prin căderea razei de lumină s-an. 
format două triunghiuri; raportul existent între o umbri!. 
şi cealaltă era identic cu cel dintre piramidă şi toiag". 

22. ARISTOTEl,, de anima I, 5, 411 a 7. Sînt şi unii care 
susţin că [sufletul] este amestecat în tot, de unde, eventual. 
şi Thales a socotit că toate sînt pline de zei. Ci. PLATON,. 
Legile X, 899 B. _\RISTOTEL, iMdem I, 2, 405 :::.. 19. Pe cît 
se crede, din cele ce se amintesc prin tradiţiE:. �i Thalcs 
a conceput sufletul ca fiind în mişcare, daci:: :intr-adevăr 
spunea că piatra magnetică posedă suflet, de-ca;t::·ce mişei'�. 
fierul. 

22 a. AET. IV, 2, 1 (Dox. 386 a, 10). Thc:les a arătat 
cel dintîi că sufletul are o natură veşnic mobil:: sau auto
dinamică. 

23. AET. I, 7, 11 (Dox. 301). Thales considera divinitatea. 
drept raţiunea Universului, totodată ansamblul Univenm-
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:lui ca fiind însufleţit şi plin de demoni; prin mijlocirea 
umedului, care se află in toate elementele, forţa mişcării 
divine a Universului pătrunde peste tot. CICERO, de deor. 
natura I, 10, 25. Thales din Milet, care a cercetat pentru 
prima oară astfel de lucruri, a spus că apa este principiul 
h1crurilor, că divinitatea este acea raţiune care le-a plăs
muit pe toate din apă. 

B) FJt\.GHENTE 

Astrologia N autică 

1. DIOG. LAERT . I, 23; Lex. Suda; SIMPL., Phys. 23, 29. 
'l'hales, cel dintîi - susţine tradiţia - a dezvăluit grecilor 
ştiinţa despre natură, deşi neîndoielnic au existat şi alţi 
precursori, aşa cum este şi opinia lui Teofrast [Phys. opin. 
1, Dox. 475]. El însă se deosebeşte mult de aceştia, pînă 
1ntr-acolo că-i lasă în umbră pe toţi cei dinaintea lui.. Se 
zice că n-ar fi lăsat nici o operă scrisă, afară de Astrologia 
N autică. PLl.'TARH, Pyth. or. 18, 402 E. ::\fai înainte vreme 
Jilosofii îşi �xpuneau doctrina, aşa cum a făcut Orfeu, sub 
'lnfăţişarea unor poeme. Acelaşi lucru se poate spune despre 
Hesiod, Parmenides, Xenofan, Empedocles şi Thales . . . 
Faimă au adus ştiinţei astrologice şi discipolii lui Aristarh , 
ai lui Timoharis, Aristyllos şi Hipparchos, prin scrierih:: 
lor în proză, în vreme ce Eudoxos, Hesiod şi Thales au 
sCI"is poeme în versuri, dacă într-adevăr Thales a compus . 
ca să zicem aşa, Astrologia care i se atribuie. 

2. Sclwl. ARAT. 172, p. 369 2-!. (Hyadele) Thales pretin
de că sînt două, una nordică şi alta sudică. 

Despre Principii I, II 
3. GALENUS, In Hipp. de humoribus I, 1 [XVI, 37 K.J. 

Tbales, deş! spune că toate se alcătuiesc din apă, susţine 
de asemenea şi acest lucru [anume că elementele se pre
Jac unek :n altele]. Dar t: mai bine să-i dăm cuvîntul, 
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citind din cartea a doua Despre Principii unde se află 
scrîs cam aşa: "cele patru mult discutate elemente, dintre 
care afirmăm că primul este apa şi într-un anume fel îl 
considerăm drept element unic, se amested laolaltă în 
vederea unirii, combinării şi constituirii lucrurilor din cos
mos. Cum dealtfel, am spus-o şi în prima parte". 

Despre Solstiţii. Despre Echinocţil! 

4. DIOG. LAi<:RT. I, 23. Conform unor păreri, Thales n-ar 
fi scris decît două lucrări: Despre Solstiţiu şi Despre 
Echinocţiu, celelalte considerîndu-le fenomene peste putinţ�i 
de a fi înţelese . 



NOTE 

1 Istoric ongwar din Samos, a doua jumătate a sec. IV î.e.n., ade
sea citat de Diogenes Laertios. 

1 Grafia numelui tatălui lui Thales este diferită: Exnm yas, Exnmyes. 
chiar şi Examyos. 

• Originea lui Thales este nesigură. După unii, a fost fenician, dupA 
alţii milesian. În ultima vreme s-a susţinut originea carinnrt a lui Tha· 
les, şi chiar şi cea beoţiană, făcîndu-se legătura între fenicinnul C:utmos, 
colonizatorul Beoţiei , şi acele ştiri care îl înfăţişează pe Thales drt:pt un 

beoţian stabilit la MycaJc, pc teritoriu 111iiC"sian (G.L. Huxley, The 
EaYly lonians, Londra, 1966, p. 95 şi 185). 

• Fondatorul Tebei, care, potrivit tradiţiei, ar fi rflspînt1it in lumea 
greacă şi alfabetul fenician. 

• După legendă, Agenor era un fiu al lui Poseidon şi al Libyei. 
• Arhonte în anul 582-581 i.e.n. 
7 Om politic şi filosof peripatetician (c. 350-283). în opere!� ce 

se atribuie, lucrări de filosofie, retorică, istorie a culturii inserate in l::Ji·J
g,.afia ce-i consacră Diogcnes Laertios, nu figurează lucrarea Lista ar
h<m/ilor. 

1 Vezi nota 3. 
1 Acest Phokos-nu apare citat decît la Diogcncs Laertios. Yezi v•·!. I, 

partea a 2-a, p. 391. 
1° Callimachos din Cyrene, filolog şi poet, şeful şcolii poeth:e din 

Alexandria (sec. III i.e.n.). A deţinut şi postul de bibliotecar în cele
brul aşezămint cultural din Alexandria, Museionul. 

n Vezi Nota introductivă. 
11 Potrivit autorilorlmodemi, care iau în considerare un text d<Ll l'li

nius, Naturalis Historia II, 12, 53, eclipsa de soare prevestită de "l'h•tle:� 
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a avut loc la 5 sau la 28 mai 585 î.e.n., cînd s-a desfăşurat o bătălie in
tre lyrlieni şi mezi. După. Panl Tauuery, Pour l' histoirtJ tk la scitJnu 

llel/ene, 1930, p. 55, ea s-ar fi produs la 30 sept. 610 i.e.n. De9pre Eu
demo�. vezi nota 24 la Orfeu. 

'" ,-ezi vol. I, partea a 2-a, p. 197. 

14 An e:<ei�tat mai mulţi poeţi cu acest nume. Aici e�te vorba despre 

poetul epic , autorul tmei epopei Cll conţin11t istoric intitulată Peniha, 
care a trăit în sec. V î.e.n. 

1" Tria/las : a treizecea zi a lunii. 

16 Scriitoare eruditii <le limbă greacă, ele origh1e egipteană ( ?). A 

seri� Com�ntarii istorice, citate adesea de Anlus Gellius (FHG III, p. 

520-532). A trrLit în sec. I e.n. la Epidaur. 

" Acest Apollodoros, denumit şi "logicianul", nu ne este ctmoscut. 

" E<tc vnrha despre victoria lui Cyrus asupra lui Cresus, regele Ly

diei (:'i47/4G i.e.u. - Herodot I, 70). Cum cetăţile greceşti se aflau sub 

"pro!�cţia" lydienilor, cn acest prilej au ajuns să fie dorninate de pu

terea persauii . 

" Herakleirles din Pont. eJCeget şi filosof platonician din sec. IV i.e.n., 

care Îl1sil ,;e îndepărtează de doctrina maestrului. 

"" Tlieronyraos din Rhodos, peripatetician, în ale cărui scrieri se re

simt şi influenţe epicureice. A trăit în sec. III î.e.n. 
21 Raţionamentul lui Thales pare să fie urndtorul : aşteptînd momen

tul <ind. umbra noa�tră are aceeaşi Inngime cu în�llţimea noastră şi mă

suri:.l<! umbra piramidei, se poate deduce că şi nmbra piramidei ene 
egaLi cu îu!llţimea ei. 

02 �criitor menţionat numai îu ace�t loc. 

"'' În secolul al VI-lea î.e.n. se crease oh iceinl ca grecii din A.;ia Mi

că s:, consult·� oracolul de la Delfi în pro !Jlernele lor particulare şi poll

tict:. Lydienii, în frunte cn regele Cresns, i-an imitat. 

•• Hermipp o� din Smyrna (sec. HI i.e.n.), nutUit "callimachiannl". 

di.<eipol al !ni Callimachos. 
"· l?.vorul acestei anecdote se află la Platon, lTheait. 1 74 A. După 

părcc .1 exprimată de l\f. Landmaun şi J.O. Flechenstein, Viertâjahr

schnft der .Vafttrforschenden GtJsellschaft in Zilrich, 88, 1943, p. 98-112 
{cit,-,_t,l de G.I,. Huxley, ofJ. cit., p. 186) Thales a coborît deliberat in

tr-un puţ. p<!ntrn a face observaţii pe b olta cerească. 

•• 'fimou din Phlius (sec. III î.e.n.), filosof şi autor de Silloi, scri
eri �atirice cu caracter batjocoritor. Discipol al lui Pyrrhon, propagCL
tr•r ::1 sccpticistnnlni. 
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17 Autor de biografii. Nu se cunosc date despre el. 
18 In antichitate exista obiceiul ca oamenilor de Se3lDă, care se ii us

traseră intr-un anumit domeniu, să li se ridice statui, pe baza cărora 
se săpau inscripţii. 

se Autenticitatea acestor dictoane şi maxime este cu totul îndoie!n:că, 
1° Explicaţia lui Thales, deşi naivă, este remarcabilă întrucît atri

buie fenomenului o cauză naturală. Vezi şi voi. I, partea a 2-a, p. 426. 
11 Apollodoros din Atena, autorul lucrării Chronika (o istorie uni

versală), frecvent citat de Diogenes Laertio�. a trăit în sec. II 1.e:n. 
Sub numele lui, in secolul I î.e.n. şi I e.n .. circula o scriere care îi era 
atribuită, BJ:btiofheca, operă a unui mitograf anonim. În biografiile pe 
care le-a redactat, Apollodoros are meritul de a fixa date, ca, de pil
dă, apariţia scrierii unui filosof, data participării unei personalităţi la 
fundarea unei cetăţi, evenimente importante etc. 

11 Dictonul era gravat pe frontispiciul templului de la Delfi. 
18 Antisthenes, filosof, discipol al lui Socrate, întemeietorul şcolii ci

nice astfel numită după locul unde îşi propaga învăţătura, Kynosarge. 

1• Sanctuarul lui Apolion de la Didyma se afla in imediata apro
piere a Miletului. 

16 In acest poem, poetul îl consideră pe Euphorbos, contemporan cu 
generaţia eroilor care au luptat in războiul troian, drept un preCurtior a 

lui Pythagoras. Vezi nota 57 la Secţ. III, Pythagora8. 
se Ionia a fost subjugată treptat, de perşi, în urma cuceririi Lydi

ei de clare Cresus (vezi anterior nota 18), la sfîrşitul sec. al VI-lea i.<!.U. 
(G.L. Huxley, op. cit., p. 1 1 7 şi urn1.) . 

rr Veu Studiul istorie, p. LVII. 
18 Vezi Hesiod, Theogonia, 390-401.  

• Despre această teorie cosmogonică in contextul gindirii antice <liu 
Orientul mesopotamian, vezi Ion Banu, FA O, p. 58-64. 

tG G. S. Kirk şi J.E. Raven, PPh, p. 1 2 - 1 4 şi p. 91 şi urm. f:�c 
o apropiere între această teorie şi teorii asemănătoare din Yechile �ai-
eri orientale. Vezi de asemenea Pritchard, A NET, 6 1 - 72. 

. 

u In cosmogonia egipteană principiul-apă este denumit Nun. Din 
N1U1 se alcătuieşte pămîntul, ordonat apoi de o forţă creatoare, Atum, 
Pritchard, A NET.� 3 - 4. In cosmogonia ebraică, Geneza I, 2, Tdwm 
este apa nesfîrşită peste care creatorul drt naştere pămîntului. 

,. Vezi Hekataios, fr. 10. 



ANAXIMANDROS 

NOTĂ INTRODUCTIV A 

Di�dpol al lui Tbales, Anaximandros (c. 6 1 0 - 547 i.e.n.) îi urmeazl 
la c•.•:Hlucerea şcolii milesiene care era îu egală măsură preocupată de 
explic<.rea formării lumii materiale cit şi de promovarea invenţiilor prac
tice, puse în slujba progresului manufacturier şi comercial. Lui Ana:d
mand!ns i se atribuie dealtfel, ca şi lui Anaxime.aes, invenţia gnomo

nului . aparat simplu pentru măsurarea timpului, de mare utilitate.
-

In <<:.resul arătat de filosof pentru configuraţia bolţii cereşti şi a pjl: 
minta!ni l-a determinat să incerce întocmirea un.ui glob ceresc şi a unei 
hiirţi l ,azate pe cunoaşterea punctelor cardinale. Importanţa pe care 
a acordat-o poziţiei stelei polare ca indicatoare a Nordtdui a insemnat 
o adeYărată re·;oluţie în tehnica navigaţiei. C:a om politic şi cetăţean 

a p :-.rt icipat la ftmdarea coloniei milesiene Ap0llonia, pe ţărm11l Pon
tnlui Emcin. 



ANAXIMANDROS 

A)  VIATA ŞI  INV A'[ A TURA 

1. DIOG. LAERT. II, 1-2.  ( 1 )  Anaxirnandros din J\I: iet l ,  
fiul lui Praxiades ; a susţinut că apeiron-uP este obîrsia 
şi elementul primordial , fără să specifice însi:i dacă e�te 
aer, apă sau altceva ; a susţinut că părţile st: schimuă, 
dar ceea ce se prezintă ca întreg rămîne imuabil, că pămîntul 
se află în mijlocul Universului, deţinînd centruL (Acesta 
are forma unei sfere. !,una are o strălucire falsă, deoarC'ce 
primeşte lumina de la soare, iar soarele nu este mai mic 
decît pămîntul şi este un foc deosebit de pur) . 

El, cel dintîi a inventat guomonuP şi, în conformitate 
cu afirmaţia lui Fa\'orinus din lucrarea sa lslorii t·,triatc 
[fr. 27, FHG III, 581 J, 1-a aşezat pe cadrande solar.: din 
Sparta ; a explkat în acelaşi timp solstiţiile şi echinocţiile 
şi a construit instrumente pentru măsurarea timpului . 
(2) El, cel dintîi a făcut o hartă a pămîntului şi a J ;J ării 
şi a construit o sferă cerească. A făcut o expunere gent·rală 
a Opiniilor sale pe care, întîmplător, a consultat-o si 
Apollodoros din Atena4• Acest Allollodoros in Chnn-il(a 
[FGrHist. 244, F, 29, II ,  1028 ] spune despre Anaximau

dros că în anul al doilea al olimpiadei a 58-a � 547/6 � era 
de 64 de ani şi că, după scurt timp, a decedat. (Ar fi fost 
în floarea vîrstei cam pe vremea lui Polycrates, tiranul 
din Samos) . 

2. Ltx.  Suda .  �-\.naximandros, fiul lui Praxiades, filo
soful din :l\lilet, de aceeaşi obîrşie, discipolul -;:i urm a:;;ul 
lui Thales ; el a fost primul care a descoperit t·chinocţiul ,  
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solstiţiile şi instrumentele pentru măsurarea timpului şi 
a afirmat că pămîntul se află în centrul Universului ; a 
ni1scocit gnomonul şi a făcut o expunere succintă a geome
triei. A scris Despre natură, !nconjurul lumii, Despre stele 
fi.;,c, Despre sfera [celestă] şi alte cîteva lucruri. 

�) . AELIAX., V.H. III 1 7. Anaximandros a fost conducă
torul colonilor care au plecat din Milet spre Apollonia din 
Pont5• 

4. EUSEB IOS, P.E. X, 14, 1 1 .  Anaximandros, fiul lui 
Praxiades, şi el de neam din Milet, 1-a audiat pe Thales ; 
el, cel dintîi a construit un cadran solar pentru indicarea 
solstiţiilor, a perioadelor de timp, a anotimpurilor şi a 
echinocţiilor (cf. HERODOT II, 109 : grecii au luat cunoş
tinţă despre cadranul solar, despre gnomon şi cele 12 
diviziuni ale zilei, de la babilonieni) . 

5. PLINIUS, N.H. II, 31 . Se spune că Anaximandros 
din Milet a constatat o înclinare [a zodiacului ]6 şi a adus-o 
la cunoştinţă, el, cel dintîi, în timpul olimpiadei a 58-a 
[548-545 ], apoi Kleostratos a descoperit constelaţiile din 
zodiac, mai întîi pe cele ale Berbecului şi Săgetătorului 
[6 B 2] ; Atlas, cu mult înainte descoperise însăşi revoluţia 
planetelor. 

5 a. cre., de div. l, 50, 1 12. Spartanii au fost sfătuiţi de 
Anaximandros, filosoful cercetător al naturii, să-şi pără
sească casele şi cetatea şi să se ducă să se aşeze înarmaţi pe 
ogoare, cu tot ce aveau, flindcă-i ameninţa un cutremur de 
pămînt, atunci cînd cetatea toată s-a · prăbuşit şi cînd vîrful 
Taigetului s-a desprins ca o pupă de corabie. Cf. PLIN., 
N. H. II, 191 şi 12 A 28. 

6. AGATHEMEROS I, 1 (din Eratosthenes) . Anaximandros 
din Milet, cel ce 1-a audiat pe Thales, a fost cel dintîi care a 
cutezat să facă o hartă a pămîntului locuit ; după acesta, 
Hekataios din Milet [FGrHist. 1, T, 12 a, I, 3], bărbat 
care umblase mult prin lume, a desăvîrşit lucrarea, încît 
aceasta a devenit obiect de admiraţie. STRA.BON I, p. 7. 
Primii doi după Homer, Eratosthenes îi numeşte pe Anaxi-
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mandros, prietenul şi concetăţeanul lui Thales �i pv Ht::ka
taios din Mikt [FGrHist. l,  'l' I l  b�!- Primul , a puhh at 
cea dintîi hartă geografică, iar Hekataios a lăsat o �chiţă 
considerată că este a lui Anaximandros, pe baza altei scr idi 
a lui. 

7. THElii JST., Or. 36, p. 317. După dte ştim . .Anaximan
dros a fost cd dintii dintre dcni care a cutezat să d-.<1 ia 
iveală un tratat intitulat Desp,-e natură. 

8. DIOG. LAERT. VIII, 70. Diodor din Efes, scriind despre 
Anaximandros, spune că [Em}Jcdocks] 1-a imitat in n• ani
festarea unei trufii h atrale şi in purtarea de vcşmiutc 
somptuoase. 

9. SIMPLIC . ,  Plzys. 24, 13 (TEOFRA::iT, Plzys. Oj>.fu . ,  f r. 2.. 
Dox. 476) . 

Din numărul îuvăţaţilor care afirmau că principiul lucm 
rilor este unul, aflat în mişcare şi nedeterminat, Anaxi
mandros din :Milet, fiul lui Praxiades, urmaşul şi discipolul 
lui 1'hales, a afirmat că principiul şi elementul constit utiv 
al lucrurilor este apeiron-uJ7 şi <:1 a fost primul carl· a folosit 
acest termen pentru archi (principiu) . Această ardte, afirmă 
el, nu este nici apa, nici Yreuuul din aşa-numitl' le: elemedc, 
ci o altă substanţă (q;l)cr�,:;) , apeiron, din care-şi 1r�tg oblrşia 
toate cerurile şi l umile cuprinse Îl! ele : D c a c o 1 o d e 
u n d e . . . t i m p u 1 u i [B 1 J exprimîndu-se în termeni 
mai poet ici . Este ct:rt că Anaximandros în urma observaţiei 
făcute că cele patru elemente se preschimbă unele în altele, 
a refuzat să admită pe vreunul dintre ele ca substrat mate
rial , acceptînd altceva, dincolo de ele ; pe de altă parte, 
el nu face naşterea dependEntă d<: transformarea elemen
tului, ci de desprinder('a contrari ilor, datorită mişcării 
eterne. De aceea, Aristotel l-a şi clasificat printre cei ce 
sînt de acec::aşi părere cu Auaxagoras. 1 50,24. Contrariile 
sînt caldnl şi recek, uscatul şi umedul şi celelalte. Cf. 
ARISTOTEL, Plzys., I, 4. 187 a 20. Ceilalţi, desprind con
trariile inerl'utc din Unu, aşa cum susţin Anaximandros 
şi toţi aceia cl: afirmă că există t:nu :;;i Multiplu, ca de 
pildă, Empedocl es �i Anaxagoras, căci şi ei desprind pc 
toate celelalte din- anwstec. 
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9 a. SIMPL., Phys. 154, 14. De asemenea, Teofrast 
consideră pe Anaxagoras ca avind o poziţie foarte apropiată 
de A.naximandros şi interpretează în acest sens afirmaţia 
lui Anaxagoras, anume că substratul poate fi înţeles ca o 
natură unică. În Opiniile cercetătorilor naturii, el scrie în 
chipul următor (fr. 4, D. 479) : "Dînd lucrurilor o aseme
nea interpretare, s-ar părea că ei consideră principiile 
materiale ca nemărginite, cum s-a mai spus, iar cauza 
mişcării şi a genezei una şi aceeaşi. Dacă cineva ar pre
supune că amestecul tuturor lucrurilor reprezintă un singur 
substrat, nedeterminat şi ca formă şi ca mărime - ceea 
ce pare că într-adevăr vrea să spună - rezultă că el invocă 
doul principii, substanţa apeiron-ului şi intelectul ; în acest 
chip, cu privire la elementele corporale, s-ar părea că pro
ced•,-ază în chip foarte apropiat de Anaximandros". 

10. [PLUT. ], Stromat. 2 (D. 579 ; din Teofrast) . Anaxi
mandros, legat de [Thales] prin prietenie, a afirmat că 
apeiron-nl este cauza oricărei naşteri şi pieiri, din care 
- srune el - s-au desprins cerurile şi, în general, toate 
lumile infinite. El a demonstrat că pieirea şi, cu mult 
înaintea acesteia, naşterea, îşi trag obîrşia din eternitatea 
infinită, învîrtindu-se toate în cerc. Afirmă că pămîntul 
este de formă cilindrică, că înălţimea lui ar reprezenta o 
treime din lăţime. Spune, de asemenea, că forţa care gene
rează dintotdeauna căldura şi frigul, s-a diferenţiat în proce
sul de naştere al acestei lumi şi alcătuieşte la periferia ei o 
sferă de foc, care înconjură atmosfera din j urul pămîntu
lui, întocmai scoarţei care · cuprinde tulpina copacului. 
Soarele, luna şi stelele s-au format după ce sfera de foc s-a 
rupt în bucăţi i['.r focul a fost prins într-o serie de inele. 
De asemenea, susţine că omul s-a născut dintru început 
din vieţuitoare de altă specie. Ideea aceasta o sprij ină pe 
faptul că progeniturile altor animale, curînd după ce s-au 
născut se hrănesc singure, prin mijloace proprii, în timp 
ce numai omul pretinde o îngrijire îndelungată. De aceea, 
aşa f'rind lucrurile, omul nu s-ar fi putut păstra în viaţă 
de la �început. 

l l .  HIPPOL., Ref. I, 6, 1 -7 (D. 559 W. 10) . 1 .  Anaxi-
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mandros Milesianul, fiul lui Praxiades, 1-a audiat pe 'rhales. 
El a afirmat c:i principiul lucrurilor este o substanţă infinită * 
din care işi trag începutul cerurile şi lumea cuprinsă în 
de: . Această natură este veşnică , nu îmbătrîneşte [B 2 1  
:;;i cuprinde î n  e a  toate lumile. El  vorbeşte despre timp, în 
sensul că na:;;terea, existenţa şi pieirea ar fi determinate . 
2. El a al;.rmat că ape-iron-ul este începutul :;;i elementul 
primordial al lucrurilor, fiind primul care a întrebuinţat 
termenul pentru elementul primordial ; pe lîngă acestea, 
a mai spus că mişcarea este veşnică şi că înlăuntrul ei se 
nasc cerurile. 3. Pămîntul se află în stare de suspensie: 
şi nu este susţinut de nimic, ci se menţine pe locul l ui, 
datorită faptului că este în egală măsură depărtat de toate. 
Forma pămîntului este curbată şi rotunjită, asemenea 
m1ei coloane de piatră [B 5 ]. Noi păşim pe una din snpm
fctele de bază, iar cealaltă se află de cealaltă parte .  
4.'  Astrele s-au născut sub forma unui inel de foc ; ele :;-a u  
desprins din focul cosmic şi sînt împresurate de aer. l'c 
dinăuntru! inelului se găsesc nişte deschizături, ca nişte 
răsuflători, întocmai orificiilor la flaut, prin care ne apar 
astrele ; atunci cînd orificiile se astupă, se produc ec lip
sele. 5. Iar luna apare uneori plină, iar alteori în scădere, 
în funcţie de deschizături, dacă sînt astupate ori nu . Cu 
privire la ciclul soarelui zicea d este de douăzeci şi şapte 
de ori mai mare*** faţă de al pămîntului şi de optsprezece 
ori mai mare*** decît al lunii. Ciclul soarelui se afl ă îu 
punctul cel mai înălţat***, ciclurile stelelor fi..'\:e*** fiind 
cdc mai coborîte. 6. Animalele s-au născut din (umczeala) 
cvaporată ele căldura soarelui. Omul, la naştere, era asemenea 
unei alte vieţuitoare, adică asemenea unui peşte. 7. Vîntu
rile se produc din straturile de aer cele mai uşoare ale văz
duhului, ce se desprind şi intră în mişcare atunci cind se 
îngrămădesc laolaltă ; ploile în schimb iau naştere din 
cxhalaţia de aer ridicată de soare din pămînt. Fulgerele se 

• Termenul &r<e�pov : cînd este vorba. ·: de texte aristotelice nn există 
uid un impediment de a fi tradus prin "infinit". S.a procedat în con
·sccinţă . 

. ..  Text corupt. 
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produc atunci dnd vîntul despică norii în năvala l u i .  Anaxi
mandros s-a născut în anul al treilea al olimpiadei 42 [610 j .  

12. HERM . ,  Irris. 1 0  (D. 653) . Concetăţeanul acestuia 
(al lui Thales) , Anaximandros, afirmă că un principiu. 
mai vechi decît umiditatea este mişcarea veşnic:, �i că prin 
ea unele lucruri se nasc şi altele pier. 

13. cre . ,  A cad. pr. II, 37, 1 18. Căci acesta �A naximau
dros ] a spus că există o nemărginire a naturii, din care s-a r 

naşte toate. 

14. AET., de plac. I,  3, 3 (D. 277) . Anaximandros ditt 
)llilet, fiul lui Praxiades, afirmă că principiul de bază al 
lucrurilor ar fi apâron-ul ; căci toate din ac�sta se na�c. 
�i toate în acesta pier ; de aceea se şi nasc lumi infinite 
:;;i pier din nou în ceea ce le-a dat naştere. El afirmă deci 
că scopul nemărginirii este ca procesul de naşte-re să nu 

înceteze deloc. Dar el greşeşte, deoarece nu arată ce în
seamnă apeiro n-ul, dacă este cumva aer, apă,  pămînt sau 

vreo altă realitate corporală. Greşeşte deci, atunci cînd 
pune în joc materia, dar suprimă cauza eficientă. In
tr-adevăr, apeiron-ul nu este nimic altceva decît materi�..:, .. 

iar materia nu poate trece în act, dacă nu are la bază cauza 
eficientă. Cf. ARISTOTEL, Phys. III, 7, 207 b 35. Apeiron-u1 
ca materie, este o cauză, esenţa lui este privaţiunea, iar 
substratul reprezintă ceea ce e continuu şi perceptibil. 
Toţi ceilalţi, pe cît se pare, se referă la apeiron cu înţelesul 
de materie ; de aceea este fără sens să se facă din infinit 
ceva care include şi nu ceva care este inclus. 

15. ARISTOTEL, Phys. III, 4, 203 b 6. Orice lucru se înfă
ţişează sau ca un principiu, sau rezultă dintr-un principiu, 
dar apeiron-ul nu are un principiu anterior lui, deoarece 
acesta ar constitui pentru el o mărginire. Pe lîngă aceasta, 
apeiron-ul fiind un principiu este nenăscut şi nepieritor. 
Într-adevăr, orice lucru născut este obligat să aibă uu 

sf'rrşit şi există un sfîrşit pentru orice proces de pieire. De 
aceea, aşa cum spunem noi, nu există un principiu al apei
ron-ului, el fiind principiul celorlalte lucruri, cuprinz'tud 
totul şi conducînd totul, aşa cum susţin toţi aceia care: tw. 
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admit alte cauze, în afară de apciron, cum ar fi "raţiu
nea" [Anaxagoras ] sau "prietenia" [Empedocles ] .  Apeiron
ul este divinul. El este n e  m u r i t  o r şi n e  p i e r i t  o r 

h 3] ,  asa cum afirmă Anaximandros si cei mai multi 
.{'lintre c�rcetătorii naturii. Convingerea' că există cc,,:a 
infinit se iveste la cercetători mai ales în virtutea a cinci 
temeiuri : pe temeiul timpului (căci acesta este nemărginit) ,  
apoi pe cel al diviziunii, în cazul mărimilor (căci mate
maticienii folosesc noţiunea de "infinit") , mai departe, 
prin faptul că numai în acest fel n-ar înceta naşterea şi 
pieirea, anume, dacă [admitem că J este "infinit" ( &1te:r.po'1) 
cel din care se desprinde ceea ce se naşte ; de asemenea, 
ceea ce se prezintă limitat este totdeauna limitat în 
raport cu un anume lucru, astfel încît este necesar să nu 
existe nici o limită, dacă negreşit trebuie ca un lucru să 
�c limiteze totdeauna faţă de un altul ; cel mai important 
argument, care totodată pricinuieşte tuturor nedumerire , 
se sprijină însă pc faptul că în gîndire nu intervine nîci o 

delimitare, că numărul pare infinit, la fel cu mărimile mate
matice si cu ceea ce este exterior cerului . Fiindcă lumea 
•2xterioa�ă este infinită, materia corporală şi lucrurile par 
a fi şi ele . , infinit" (oc7te:Lpov) .  

16. ALE X: . ,  Mclaph. 60, 8 a adăugat l a  schiţa sa istoridt 
·opinia lui Anaximandros, cel ce a stabilit ca principi u o 

llatură intermediară între aer şi foc ori între aer şi ap{t . 
deoarece se spune că a susţinut amîndouă aceste lucruri. 
[Diels : fals dedus din ARIST.,  de caelo III, 5, 303 b 12. 
J"vl etaph. I, 7, 988 a 30 şi alte loc uri ; dimpotrivă, Phys. 
I, 4, 187 a 1 2 ] .  Într-adevăr, unii, punînd la baza existen
ţei corporale un singur substrat sau ceva din cele trei, sau 
altceva care se prezintă mai dens decît focul, dar mai uşor 
decît aerul, spun că aşa se nasc multe alte lucruri, prin con
densare san rarefiere . . .  20. D upă opinia altora, din acel 
Unu care le cuprinde, apar prin diviziune contrariile exis
tente, aşa cum afirmă Anaximandros. 5, 204 b 22. Dar 
apeiron-ul nu poate fi conceput ca un corp, unu şi simplu, 
nici cum spun unii [Anaximandros, vezi SIMPL., loc. cit. ] ,  
.ca ceva ce este î n  afara elementelor primordiale, ceva din 
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care să se fi născut acestea, şi nici că există pur şi simplu. 
Unii consideră astfel apeiron-u1 şi nu ca aer sau apă, aşa 
încît celelalte [elemente] să nu dispară în faţa propriului 
lor infinit. Într-adevăr, ele se află în contradicţie între ele, 
cum este, de pildă, aerul, care este rece, apa care este umcdă, 
focul care este cald. Dar în ipoteza existenţei unui apeiron 
propriu, toate ar dispărea odată cu celelalte hh.:r uri. Însă e:i 
susţin că există un alt apeiron din care se nasc acestea. 

17. AUGUSTIN, De Civit. Dei VIII, 2. Acesta socotea că 
fiecare lucru se naşte nu dintr-unul singur, cu m susţinea 
Thales, de pildă, dintr-un element umed, ci din propriile 
sale principii, iar despre aceste principii ale fiecărui lucru 
în parte, el credea că sînt infinite, că există lumi nenumă
rate şi că toate lucrurile se ivesc înlăuntrul lor, iar despre 
aceste lumi afirma că ele pier şi renasc, proporţional cu 
durata de timp hărăzită fiecăreia, fără să atribuie ceva din 
domeniul raţiunii divine în creaţia acestor lucruri. SIMPLI
crus, De caelo 615, 13. Anaximandros a fost concetăţeau 
şi prieten cu Thales . . .  , a fost cel dintîi filosof care a intro
dus noţiunea de apeiron spre a se folosi din plin [de această 
noţiune în explicarea ] naşterii lucrurilor. Acesta a mai 
afirmat că lumile sînt infinit de multe şi, precum se parc:, 
presupunea că fiecare din aceste lumi îşi are obîrşia într-un 
astfel de element infinit. AET. I, 7, 12 (D. 302). Anaximau
dros a susţinut că cerurile infinite sînt zei. cre., de nat. 
deor. I, 10, 25. Opinia lui Anaximandros este că zeii işi 
au începutul şi pieirea la mari intervale de timp şi că ei 
reprezintă lumi fără număr. Dar putem noi oare să con
cepem divinitatea într-alt mod decît veşnică ? AET., de 
plac. II, 1, 3 (D. 327). Potrivit lui Anaximandros, Anaxi
menes, Archelaos, Xenofan, Diogenes, Leucippos, Democrit, 
Epicur, lumile, infinite ca număr, se nasc şi pier, în funcţie 
de fiecare ciclu cosmic, în sînul nemărginitului. 8. (D. 329) . 
În numărul acelora care au arătat că lumile sînt infinit 
de multe, Anaximandros afirmă că acestea se află la o egală 
depărtare unele de altele. 4, 6. (D. 331). Anaximandros 
. . . Universul este pieritor. SIMPL., Phys. 1121 ,  5. Unii , 
presupunînd că lumile sînt infinite cainumăr, cum s'lnt 
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de exemplu, discipolii lui Anaximandros, Lcucippos, De
mocrit şi, mai tîrziu, ai lui Epicur, mai presupuneau că 
acestea se nasc şi pier în nemărginit, unele făcîndu-şi sta
tornic apariţia, altele pierind, iar despre mişcare spuneau 
eă e veşnică ; într-adevăr, fără de mişcare nu există naştere 
ori pieire. 

17 a. AET. II, I l , 5 (D. 340). Anaximandros :crede că 
n.:rnl] este alcătuit dintr-un amestec de cald şi rece. 

18. AET. II, 13, 7 (D. 342). Anaximandros susţine că 
[astrele] reprezintă condensări de aer, cu aspectul unui 
cerc inelar, plin de foc, din ale cărui orificii, aflate într-o 
anumită parte, ies flăcări. 15, 6 (D. 345). Anaximandros 
şi Metrodoros din Chios8 şi Crates9 susţin că soarele este 
aşezat mai sus decît toate astrele, că după soare se situează 
luna şi dedesubtul acesteia stelele şi planetele. 16, 5 (D. 
345). Anaximandros afirmă că [stelele ] sînt purtate pe 
inelele şi sferele pe care a păşit [fiecare stea ] .  

19. SIMPL., De caelo 471 ,  1 .  Aceste lucruri, a spus 
�ARIST. 291 a 29] , trebuie să fie luate în considerare, dupft 
aceia ce se preocupă de astronomie. Căci acolo �în scrierile 
!or]  s-au dat indicaţii cu privire la ordinea stelelor mişcă
toare [planetele], ca şi la mărimile şi distanţele dintre ek. 
Anaximandros a descoperit cel dintîi raportul mărimilor 
şi distanţelor dintre planete, aşa cum spune :Eudemos 
[fr. 95 Sp. ], care atribuie vechilor pythagorici stabili
rea poziţiei lor. Pînă acum, mărimea precum şi distanţele 
soarelui şi ale lunii se stabileau luîndu-se ca pnnct de 
plecare eclipsele, ţinîndu-se seamă de momentul ieşirii 
din eclipsă ; şi pare verosimil ca acestea să fi fost descoperite 
tot de Anaximandros, ca şî mărimea planetelor Marte şi 
Venus, după schimbarea poziţiei lor faţă de acelea Lsoardc 
şi luna ]. 

20. PLIN., N.H. XVIII, 213. Potrivit tradiţiei . . . după 
Hesiod, apusul matinal al pleiadelor se produce odată cu 
echinocţiul de toamnă ; după Thales, la 25 de zile mai 
tîrziu de echinocţiu, iar după Anaximandros, la 3 1  de 
zile. 
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21.  ACHILL., Isagoge 19 (46, 20 l\L din Poseidonios) . 
Unii filosofi, în numărul cărora se situează şi Auaximandros, 
afirmă că [soarele ] este emiţător de lumină şi că are forma 
unei r o ţ i. Căci asemenea roţii care are butucul găurit 
ţ;i spiţe ce se întind spre cercul exterior al roţii, aşa şi 
soarele, r{lspîndindu-şi lumina din gaura bntucului face 
ca razele să ţîşnească şi să lumineze în afară, de jur împre
j ur. După unii [foarte probabil acelaşi Anaximandros , 
Diels J soarele trimite lumina ca dintr-o trompetă, dintr-un 
loc concav şi îngust, întocmai trombelor aeriene. AHT. 
II, 20, 1 (D. 348). Anaximandros susţine că [soarele] este 
de 28 ori mai mare ca pămîntul, că este asemenea unei 
r o ţ i  d e  c a r, avînd interiorul plin de foc, c ă  focul este 
vizibil dintr-o parte, răzbind [în trombă] printr-un ori
ficiu, întocmai ca suflul vijelios p r i n t r - u n orificiu de 
foale. Acesta este soarele. 21, 1 (D. 351). Anaximandros 
afirmă că soarele este egal [ca mărime] cu pămîntul dar 
că cercul de pe care are loc exhalaţia focului şi care se 
învîrteşte, este de 27 de ori mai mare ca pămîntul. 24, 2 
(D. 354) . Anaximandros afirmă că [eclipsa de soare Sl' 
produce] atunci cînd se astupă orificiul prin care este exhalat 
focul. 

22. AET. Il, 25, 1 (D. 355) . Anaximandros susţine că 
cercul [lunii ] este de 19 ori mai mare decît pămîntul ,  
fiind asemănător unei (roţi) de car, cu interiorul plin 
de foc la fel cu cercul soarelui ; este aşezat oblic, ca şi 
cel al soarelui, producînd o singură exhalaţie ca printr-un 
orificiu de foale. Ea se întunecă datorită mişcării de 
r o t a ţ i e. 28, 1 (D. 358) . Anaximandros, Xenofan şi 
Berosos1 0 au afirmat că are o lumină proprie. 29, 1 (D. 359) . 
Anaximandros zice că [luna intră în eclipsă] atnnci cînd 
se astupă orificiul de pe cercul ro}ii. 

23. AET. III, 3, 1 (D. 367) . Despre fulgere, trăsnete, 
trombe şi furtuni, Anaximandros susţine că toate acestea 
se produc din pricina suflării vîntului ; căci, dacă vintul 
este prins de un nor gros, desprinderea sa violentă, datorită 
subtilităţii şi ponderii sale extrem de reduse, produce tunetul, 
iar despărţirea [de masa norului ] dă naştere unei strălu-
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ciri luminoase, prin contrast cu întunecimea norilor. :m
NECA, Nat. Quaest. II, 18. Anaximandros atribuia totu} 
suflului aerului. Cu privire la tunete, spunea că sînt zgomote 
produse de un nor izbit [de vînt]. Dar, prin ce sînt ele 
deosebite ?  Datorită faptului că însuşi suflul este deosebit . 
De ce tună din senin ? Fiindcă şi atunci suflul îşi face drum 
JJrin aerul dens şi sfîşiat . De ce uneori nu fulgeră şi totuşi 
tună ? Fiindcă suflul mai slab n-a reuşit să producă flacăra, 
ci numai sunetul. Ce este deci străfulgerarea în sine ? Tre
murul aerului ce devine tot mai rar şi se ridică, producînd 
o văpaie mai slabă, ce nu poate răzbi. Ce este fulgeru l ?  
Traiectoria unui suflu mai energic şi mai dens. 

24. - III, 7, 1 (D. 374) . Anaximandros afirmă că YÎn
tul este un curent al aerului , produs de părţ�le cele mai 
uşoare şi mai umede ale acestuia, puse în mişcare sau cva
porate de soare. 

25. - III, 1 0, 2 (D. 376) . Anaximandros spnne că 
pămîntul este asemenea unei coloane de piatr{� [B 5] ; 
suprafeţele de bază*** [vezi A 1 1, 3 ] .  

26. ARIST., De caelo B 13, 295 b 1 0 .  Sînt unii ce susţin 
că [pămîntul ] stă pe loc, datorită distanţelor egale 
iaţă de rest, cum opinează dintre cei vechi Ana.."'i:imandros. 
Într-adevăr, pentru ceea ce se află plasat în centru şi t-ste 
raportat în chip egal faţă de extremităţi, nu se cuvine srt 
se mişte fie în sus, fie în jos, fie într-o parte. Totodată, 
îi este imposibil să se mişte în direcţii contrare, astfel incît, 
în mod necesar, stă pe loc. THEO SMYRN. ,  p. 1 98, 18 Hi ll 
(din Derkyllides) . [Eudem. fr. 94 Speng. J .  Anaximandros 
însă spune că pămîntul este suspendat în văzduh şi că se 
află în centrul Universului . 

27. AR ISTOTEl,, Meteor. B, 1 ,  353 b 6. Tot spaţiul diu 
jurul pămîntului era lichid la început. Apoi, uscîndu-se, 
datorită soarelui, se spune că pe de o parte a declanşat 
prin evaporare vînturile, cît şi solstiţiile soarelui şi ale 
lunii, iar pe de altă parte, apa care a mai rămas a con-

,.... Text corupt. 
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::;tituit marea. De aceea, unii cred că marea scade prin us
care şi că in cele din urmă ea va seca în întregime. ALEX. 

la acest loc. St. 67, 3. Unii dintre aceştia susţin că marea 
este o rămăşiţă din întinderea iniţială de apă. Dacă admi
tem că spaţiul din jurul pămîntului a fost lichid şi că ulte
rior o parte din umiditate s-a evaporat, datorită soarelui, 
producînd deopotrivă vîntUii cît şi solstiţiile soarelui şi 
ale lunii, [e verosimil ] să credem că solstiţiile acelor [as
tre ] se produc prin aceste evaporări şi exhalaţii ; de aici 
rezultă o abundenţă de umezeală prin învîrtirea [vapori
lor J în jUiul lor* ; o altă parte a umezelii, care a rămas în 
locurile scobite ale pămîntului, ar fi marea. Aceasta face 
ca marea să scadă treptat, fiind de fiecare dată uscată 
de soare, pentru ca în cele din Uimă să sece definitiv. Aşa 
cum povesteşte 'l'eofrast, [Phys. opin. fr. 23 D. 494] 
această părere au împărtăşit-o Anaximandros şi Diogenes . 
. \ET. III, 16, 1 (D. 381) .  Anaximandros afirmă că marea 
este o rămăşiţă a primei umidităţi, cea mai mare parte 
a acesteia fiind secată de foc, iar partea rămasă supusă 
schimbării din pricina încălzirii. 

28 . .  \MMIAN. XVII, 7, 12 (vezi A Sa) . Anax.imandros 
afirmă că pămîntul devenit dur, fie din cauza uscăciunii 
�xagerate a căldurilor, fie din cauza . umidităţii ploilor, 
face să apară mari crăpături, în care pătrunde cu violenţă 
aerul de deasupra. Deoarece este zguduit de tăria suflului 
pătruns prin crăpături, pămîntul se deplasează din poziţia 
sa. Din această cauză se iscă cutremurele, prin evaporări 
sau prin revărsări exagerate de ape, căzute din cer, astfel 
că vechii poeţi şi teologi 1-au numit pe Neptun, stăpînul 
elementului umed, Ennosigaios şi Sisichthon* *.  <� 
-29. AET. IV, 3, 2 (D . .  387) . Ana;amcncs, Anaximandros, 
Anaxagoras şi Archelaos11 au afirmat că natura sufletului 
este aerul. 

30. - V, 19, 4 (D. 430) . Anaximandros susţine că cele 
dintîi animale s-au născut în apă, fiind înfăşttrate în nişte 

• Soarele şi luna. 
,.. Cel ce zguduie pămlntul. 
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·C a r  a p a  c e  cu ţepi şi că prin înaintarea în vîrstă au 
ieşit pe uscat, unde, după ce li s-a crrlpat c a r a p a c e a 
de jur împrej ur, după o scurtă trecere de timp şi-au modifi
c<,�t felul lor de viaţă. CENSO RIN. 4, 7. Anaximandros din 
Milet crede că din apa amestecată cu pămînt şi supusă 
îndtlzirii an ieşit peşti sau animale asemănătoare cu peştii. 
Oamenii s-a!" fi dezvoltat înlăuntrul acestor animale, foe
t us-ul fiind reţinut acolo, înăuntru, pentru maturizare . 
Atunci cînd foetus-urile s-au desprins, din ele au ieşit 
bin·baţi şi femei, în stare să se hrănească singuri. PLUT. , 

Symp. VIII, 8, 4, p. 730 E. Cei ce descind din Hellen cel 
dv demult, au credinţa, ca şi sirienii, că omul s-a născut 
dill apă şi aduc jertfe strămoşului lor, Poseidon. De aceea 
l'Î aduc cinstire peştelui, ca avînd înrudire cu ei şi ca unul 
.::arc i-a crescut, filosofînd într-un fel mai cuminte decît 
Anaximandros. Căci acesta afirmă că peştii şi oamenii nu 
!->-au născut în aceleaşi medii, ci că oamenii s-au nă.<>cut. 
hrănit şi dezvoltat mai întîi înăuntrul peştilor şi, dupii 
c<' au crescut acolo mari, la fel cu rechinii, şi au devenit 
apţi să se ajute singuri, numai atunci au ieşit dinăuntru! 
lor şi au adoptat o viaţă terestră. După cum focul consum:·t 
kmnul din care s-a aprins, care-i este mamă şi tată în ace-
1a�i timp - aşa cum a afirmat acela care a introdus poe
mul cu căsătoria lui Keyx în operele lui Hesiod [fr. 158 
Rzach] - tot astfel Anaximandros a numit peştele tată 
şi mamă al oamenilor, exciuzîndu-1 de la mîncare. 

B) FR..I\Gl<IENTE 

1 .  SIMPI.., Phys. 24, 13 [ci. A 9 ] .  Anaximandros a afir
mat că "începutul lucrurilor este apeiron-ul . . . De acolo 
de unde se produce naşterea lucrurilor, tot de acolo le 
vine şi pieirea, potrivit cu necesitatea, căci ele trebuie să 
dea socoteală unele altora, pentru nedreptatea făcută, 
potrivit cu rînduiala timpului", exprimîndu-se astfel în 
termeni poetici . 

2. HIPPOL., Ref. I, 6, 1 .  Această (natură a apeiro n
ului) este veşnică şi "fără bătrîneţe". 
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3. ARIST . ,  Phys. III, 4, 203 b 13. Nemuritor . . . şi tt('
pieritor (este apeiro1z-ul = divinul) . 

4. AET. II, 20, 1 [vezi A 21, I, 87, 13. 21 � .  orificiu [prin 
care trece ,] un suflu vijelios [cf. 22 B 31 � . 

5. AET. III, 10, 2 [cf. A, 1 1 ,  25, II, 84, 8. 87, 37j .  
Pămîntul este asemenea "unei coloane de piatră". 

C) ÎNDOIELNICE 

Schol. DIONYS. THRAC.,  p. 183, 1 .  Alţii, c;;m ar fi d1 
pildă, Ephoros12, in cartea a doua [FGrHist. 70, F, 105, 
II, 68 ], consideră ca descoperitor al alfabetului pe Cadmo:->". 
in timp ct alţii spun că nu el este născocitorul, ci ne-a trans
mis doar invtnţia fenidenilor . . . dar Pytbodoros afirmi;'. 
că . . .  Danaos ar i'i transmis acestea. Aceste lucruri le 
mărturisesc şi scriitorii din l\:lilc:t, Anaximandros, Diony·· 
sios şi Hekataios [FGrHist . 1 ,  F, 20, I, 12] ,  pe care-i 
infăţişează şi Apollodorm;13 în listele privind pc- scriitorii 
cei noi [FGrHist. 244, F, 165, II, 1092].  



NOTE 

1 Vezi Sl!tdiul istoric, p. LXII. 

• Ibidem, p. LXill. Despre ape-iron la Anaximandros, 'vV. Kraus, Das 

We.�en des Unendliches bei Anaximander. ,.R.l.tein. Mus." (93), S.N. 
1949 - 1950, p. 364-373 ; Charles H. Kahn, Anaximander and the origins 
of Greek cosmology, New-York. 1960. 

3 Cadranul solar, folosit in :Orient, indica orele cu ajutorul umbrei 
proiectate. A devenit un instrument de măsurătoare foarte apreciat de 
�red. Cf. ]. Bumet, op. cit. , vol. 1 ,  p. 60 şi unn. 

4 Vezi no t :l 31 la Thales. Informaţia că a existat un rezumat al lu
cti"trii lui Anc1x:imandros, cunoscut de Apollodoros, este deosebit de pre
ţioasă. 

• Trăit in mijlocul navigatorilor şi al negustorilor m.llesieni, participarea 
filosofului la colonizarea Apolloniei din Pont pare verosimllă. 

8 G. S. Kirk şi J. E. Raven, ":,PPh, p. 102 nu sînt de acord cu aceas
tă informaţie. 

7 Vezi Studiu! istoric, p. LXIII ; J.-Pierre Vemant, }Jythe el penset?- . . .  , 
p. 149. 

8 Metrodoros din Chios a fost discipolul lui Democrit. 

• Crates din Mallos, filosof stoic şi gramatlc, sec. III t.e.n. , a fost con

tlucătorul şcolii din Pergamon. 
to Berosos, i.:ltoric şi scriitor babilonian de limbll greacă (sec. I î.e.n.) . 
11 Archelaos, discipol al lui Ana.'tagoras (sec. V i.e.n.) ,  cunoscut in 

antichitate ca dascăl al lui Socrate. Vezi p. 607, 

12 Istoric grec (sec. IV t.e.n.), autor al unei Istor'ii universale. A fost 

di�cipolul lui Isocrate. 

13 Vezi not9. 4. 
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NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

Originar ca şi Thales, <lin Milet - în jurul anilor 550 - 545 i.e.n. se 

afla în plină activitate creatoare - A.naximenes este c0nsiderat elisei
polul şi nrmaşul lui A.naximandros. Renunţlnd însă h doctrina m:tgis·· 
trului său despre apeiron ca element primordial, Anaximenes încearcr� 
să giisească acest element în una din substanţele fizice ale naturii. El s-a 
oprit cu prt:cădere asupra aerului. 

Prin învăţăturile sale despre aer ca element prilnvrdia1 ,  pe cJ.te·l 

considera şi principiu vital (vezi B 1 şi B 2), a fost �rJC' ·tit drept un 

precursor al concepţiei stoice despre pt�euma. Şi el tren.:, .:a şi ceilalţ{ 

milesieni, drept inventatorul gnomonului [A 14 a: a c;.imi prezentare 
�e zil:e că a făcut-o la Sparta, in I<aeoni�. 
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1 .  DIOG. LAERT. II, 3. Anaximenes din Milet, fini lui 
Eurystratos ,  a audiat învăţătura lui Anaximandros ; nnii 
spun că I-ar fi audiat şi pe Parmenides1• El a susţinut că 
·obîrşia lucrurilor este aerul2 şi apeiron-ul [ ��e:�pov ], că 
·stelele nu se mişcă pe sub pămînt, ci în jurul pămîntului .  

În scrierile lui a întrebuinţat dialectul ionic, scriind într-o 
limbă simplă şi nemeşteşugită3• După spusele lui Apollo
doros" [FGrHist. 244, F, 66, II, 1039],  s-a născut pe 
·vremea cuceririi Sardesul ui5 şi a murit în timpul olimpia
<lei a şaizeci 7i treia [528/5]6• 

A u  existat şi alţi doi bărbaţi, originari din Lampsakos, 
-cu numele de .\naximenes7, unul retor şi altul istoric, acesta 
din urmă fiul surorii retorulni şi care a scris Faptele d1� 
vitejie ale lui Alexandru cel Mare . 

2. Lex. Suda. Filosoful Anaximenes din Milet, fiul lui 
.Eurystratos, a fost discipolul şi succesorul lui Anaximan
·dros din Milet ; unii spun că a fost şi discipol al l ui Parmeni
des. El s-a născut în cursul olimpiadei a 55-a (560/57 ), 
pe vremea cuceririi Sardesulni, atunci cînd Cyrus, regele 
puşilor, 1-a capturat pe Cresns [546/5 ] .  

· 3. EUSE B . ,  Chron. Anaximenes, cel ce s-a ocupat c u  
-�ercetarea naturii, era cunoscut în cursul olimpiadei a 55-a, 
4 ( ? )  [557/56 ; 55, 1 ]. 

4 .  ARIST., J.fetaph. I, 3, 984 a 5. Anaximenes şi Diogc
:nes8 stabilesc că aerul este anterior apei şi-1 consideră pe 
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acesta drept principiu al corpurilor simple. Vez� AET. l, 3, 
4 ( 13, B 2) . 

5. SIMPL., Phys. 24, 26 (Teofrast, Phys. op. fr. 2, D .  
476) . Anax1menes din Milet, fiul lui Eurystratos, cel cart:'" 
a fost discipolul lui Anaximandros, a afirmat �i el că lucru
rile an un substrat unic şi infinit [&7teLpov], ca şi Anaxi
mandros, dar nu indefinit [&6pta-ro\l] cum a afirmat acesta, 
ci definit, numindu-1 aer ; acesta diferă după gradul de: 
rarefiere şi comprimare de la o substanţă la alta . Cînd se 
rarefiază devine foc, iar cînd se comprimă se transformă 
in aer, apoi în nor şi mai departe în apă, a}>Oj in pămînt, 
în pietre şi în celelalte lucruri care sînt formate din acestea. 
Şi acesta (Anaximenes) consideră mişcarea ca fiind veşnici"i 
şi că datorită ei are loc devenirea. 22,9. Trebuie ştiut că 
un lucru este infinitul şi finitul, pe bază de pluralitate, 
care este propriu celor ce afirmă pluralitatea principiilor, 
şi alta este infinitul şi finitul ca mărime, care . . .  se potri
veşte cu ceea ce spun Anaximandros şi Anaximenes, care 
presupun că elementul primordial e unic, dar infinit ca 
mărime. 1 49, 32. 'l'cofrast, în lucrarea sa 1 storii [fr. 2, 
Dox. 477 J a atribuit numai lui [Anaximenes J rarefierea 
şi comprimarea ; totuşi, este evident că şi altii an admis 
rarefierea şi comprimarea. 

6. (PLUT. ], Stromat. 3 (D. 579) . Se spune .... � Anaxime
nes a afirmat că aerul este principiul tuturor l;.1crurilor şi 
că acesta este ntlimitat ca mărime, însă definit în ceea ce 
priveşte calităţile sale specifice. Anaximenes a afirmat 
că toate iau naştere prin condensarea şi rarefierea aerul ui. 
şi că mişcarea există de la începutul veacuriJor9. Din pri
cina densificării aerului, el spune că s-a născut mai întîi 
pămîntul, care este foarte plat ; de aicl, şi în mod logic, 
rezultă că e s t e p u r t a  t de aer. Soarele. bna şi cel<>
laltc stele îşi au Î11ceputul naşterii din pămînt ; el înfăţi
şcaz;t, aşadar, soarele [ca fiind] pămînt, devenit incandes
cent din cauza mişcării puternice şi a căldm"i) deosebit 
de mari. 

7. HIPPOL. ,  Ref. I, 7 (D. 560 W. 1 1 ) .  ( 1 )  .'inaximenes, 
cart· era şi el milesian de neam, fiul lui El.lrystratos, a 
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:făcut afirmaţia că aerul, care este apeiron [ ocrt'e�pov ], stă 
la obîrşia l ucrurilor, din care se nasc toate cele ce există, 
·cele care au existat şi vor exista, �i zeii şi lucrurile divine, 
iar celelalt•� işi iau începutul din acestea. (2) Element 
caracteristic pentru aer este următoml : atunci cînd este 
foarte liniştit nu poate fi sesizat cu ochiul, dar se face simţit 
prin frig, prin căldură, umezeală şi. mişcare ; el se mişcă 
·continuu, căci dacă aerul nu s-ar mişca, atunci l ucrurile 
care sînt schi mbătoare nu s-ar prdace nici ele. (3) Cînd 
aerul devine mai den� sau se rarefiază, înfăţişarea lui este 
diferită. Atunci. cînd se împrăştie datorită rarefierii, se 
transformă în foc. Pe de altă parte, devenind mai dens, 
produce vînturile. Printr-o densificare mai mare se formează 
norul. Apoi .  tot din aer, printr-o condensare sporită, apare 
.apa, apoi llămîntul, iar printr-o condensare maximă iau 
naştere pietrele. În acest chip contrariile principale în pro
cesul devenirii sînt căldura şi frigul. (4) Pămîntul este 
plat şi purtat de aer ; de asemenea, �oarele, luna şi toţi 

-ceilalţi a7tri .  fiind toţi de foc, sînt purtaţi de aer din 
cauza forn:·..:i lor plate. (5) Aştrii s-au născut din pămînt, 
fiindcă umezeala pămîntului s-a ridicat în sus şi rărindu-se 

-:1 devenit foc, iar focul îuălţîndu-se s-au constituit aştrii . 
Dar în spaţiul stelelor există şi corpuri cereşti avînd na
tura pămîatulni şi care se află în mişcare împreună cu ele .  
(6) El afirmă că astrele nu se mişcă sub pămînt, aşa cum 
au presupu� alţii, ci în j urui pămîntului, aşa cum s-ar 

-J.nvîrti o tichie în j urul capului nostru. Soarele se ascunde 
nu datoritii faptului că aj unge sub pămînt, ci fiindcă este 
acoperit de regiunile înalte ale pămîntului şi datorită distan
ţei mari dintre noi şi el, iar stelele nu încălzesc din cauza 
-depărtării, a distanţei colosale la care se află faţă de noi . 
(7) Vîntudh� se produc atunci cînd aerul se condensează 
şi cînd, împ i ns fiind, se pune în mişcare ( ? ) .  Condensîndu
se şi îngroşîndu-se mai mult, dă naştere norilor şi astfel 
se prefac�.: in apă ; grindina se produce atunci cînd apa 
<:are cade din nori îngheaţă. Zăpada se produce atunci 
cînd norii, căpătînd o mare cantitate de umezeală, în
gheaţă. (8) Fulgerul se !)roduce atunci cînd intervine o 
ntpere a norilor datorită violenţei vînturilor. Atunci cînd 
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norii se separă, se naşte o lumină strălucitoare de natura 
focului. Curcubeul se produce atunci cind razele solare 
cad peste aerul adunat la un loc. Cutremurul se produec 
atunci cînd pămîntul este supus unor schimbări mai lllari 
din pricina căldurii şi a frigului. (9) Aceste i<:ki le susţine 
Anaximenes. El a fost în apogeul vieţii în jurul anutui 
întîi al celei de-a 58-a olimpiade [548/7 ] .  

8. HERMlAS, Irrisio gmtilium philosophortml 1 (D . 653) 0 
Ori de cîte ori aş socoti că am pus stăpînire pe o doctri nil 
statică, Anaximenes luînd cuvîntul ar striga : "totuşi , 
eu susţin că Universul este aer şi că acesta coudensîndu-se 
şi închegîndu-se devine apă şi pămînt, iar rărindu-se şi 
răsfirîndu-se, eter şi foc şi, revenind la natura lui propri1:, 
devine iar aer". "Este supus prefacerii", sptme el , "răcit 
fiind şi îndesit( ? )" . 

· 

9. c:rc: ., Acad. II, 37, 1 18. După acesta [Anaximandros ] .  
discipolul acestuia, Anaximenes a afirmat c ă  aerul este 
infinit iar că toate cîte se nasc din el sînt definite ; se nasc, 
într-adevăr, pămîntul, apa, focul şi din ele totul. 

· 

10. c:rc: . ,  De nat. deor. I, 10, 26. După aceea, Anaximene� 
a susţinut că aerul este divinitate, că el se naşte şi că este 
imens, infinit şi veşnic în mişcare, ca şi cum aerul, fără 
nici o formă, ar putea fi o divinitate, mai ales că divini
tatea se cade să aibă nu numaî o formă oarecare, ci una. 
foarte frumoasă, sau ca şi cum n-ar urma moarte după 
orice lucru care s-a născut. AUG., De civit. Dei VIII, 2. 
[Anaximandros] a lăsat pe Anaximenes ca discipol şl. 
urmaş care a atribuit toate cauzele lucrurilor aerului in
finit şi care n-a negat pe zei şi n-a păstrat tăcere în privinţa 
lor. Anaximenes a exprimat totuşi părerea că nu zeii an 
creat aerul, ci că aerul este acela din care se nasc u·ii .  
AET. I, 7, 13 (D. 302) . După Anaximenes aeru1 �este divini
tatea] .  Cu privire la aceştia care vorbesc astfel, trcb : lie 
inţeles că există forţe care străbat prin elemente şi corpuri . 
Cf. II, 1 ,  3 (I, 86, 16) .  

1 1 .  SIMPL. ,  Phys. 1 12 1 ,  12. Cei ce susţin că. Universn!. 
este veşnic admit un singur Univers, născt�t şi pieritor,. 
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nu totdeauna acelaşi, ci devenind mereu altul, conform cu 
anumite perioade de timp, aşa cum opinează Anaximenes, 
Heraclit, Diogencs şi mai tîrziu stoicii. 

12. AET. II, 2, 4 {D. 339 b) . Unii susţin că Universul 
s e  învirteşte in chip de moară, alţii în chip de roată [Ana
ximandros]. 

13. Aitr. II,  11, 1 (D. 339) .  Anaximenes şi Parmenide� 
[28, A, 37 ] susţin că cd mai îndepărtat de pămînt este:
cerul. 

14. Ai.'T. II, 13, 10 (D. 342) . Anaximenes susţine că 
stelele sînt de natură ignee, dar că unele corpuri adnd 
constituţia pămîntului sînt risipite de jur împrejurul lor 
;."i se învîrtesc odată cu ele, rămînînd invizibile. 14, 3 (D. 
344) . Anaximenes spune că stelele sînt fixate ca nişte cuie 
pe firmamentul cristalin, iar alţii ( ?) că sînt nişte petak 
de foc, asemenea unor desene. 16, 6 (D. 346) . Anaximem.':-: 
r susţine] că stelele se învîrtesc nu sub pămînt, ci în juwl 
pămîntului. ARIST., M eteor. B 1 .  354 a 28. [ Anaximenc.s 
spune] că mulţi dintre vechii cercetători ai fenomenelor 
cereşti erau încredinţaţi că soarele nu se învîrteşte pe suu 
pămint, ci în jurul lui, şi că în acest chip dispare şi se face 
noapte, fiindcă spre Ursă (nord) pămîntul este înalt. AET. 
II, 19, 1, 2 (D. 347). Platon afirmă că semnele vremii, 
atît cele de vară cît şi cele de iarnă se produc în funcţie de 
răsăritul şi apusul stelelor. Anaximenes a susţinut că nimic 
elin acestea nu se produce din cauza stelelor, ci numai di n 
cauza soarelui. 

14 a. PLIN., N.H. II, 186. Astfel, s-a întîmplat ca din 
cauza intensităţii variate a luminii, în Meroe, ziua <� 
acwnuleze 12 ore din t.'chinocţiu şi opt părţi dintr-o singurft 
oră. La Alexandria însă, 14 ore, în Italia 15, în Britannia 
17 . . .  187. Această proporţie a umbrelor, care este denu
mită "gnomouică" a descoperit-o Anaximenes din Milet, 
discipolul lui Anaximandros, despre care am vorbit ( 12 A 5} 
şi el cel dintîi a aşezat un cadran solar în Lacedemonia, 
pe care-I numeşte sciotherikos (prinzător de umbrL·) 1 1'. 
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15. AET. II, 20, 2 (D. 348) Anaximenes a afirmat că 
soarele este de natură ignee. 22, 1 (D. 352) Anaximenes 
a afirmat că soarele este lat ca o p e  t a  1 ă. 23, 1 (D. 352) . 
Anaximenes susţine că la solstiţiu stelele sînt respinse din 
cauza aerului devenit dens şi a rezistenţei acestuia. 

16. TI-IEO SMYRN. p. 198, 1 4  Hill. (din Derkyllides) . 
Eudemos povesteşte în Astrologie (fr. 94 Sp. ] că Anaxime
nes a descoperit primul că luna îşi are lumina de la soare 
-şi modul cum ea intră în eclipsă. 

· 

17. AET. III, 3, 2 (D. 368) Anaximenes gîndeşte la fd 
-cu acesta (adică cu Anaximandros), (cu privire la trăsnet 
etc.) dar adaugă ceea ce se întîmplă cu marea : cind aceasta 
este spintecată de visle, străluceşte. 4, 1 (D. 370) Auaxi
menes spune că norii se produc atunci cînd aerul se com
primă tot mai mult ; condensîndu-se şi mai mult, încep să 
cadă ploi ; grindina se formează de cîte ori îngheaţă apa c<· 
cade, iar zăpada, atunci cînd o infimă cantitate de aer 
este îm·ălnită de umezeală. 

18. -, III, 5, 10 (D. 373) Anaximeues afirmă des}H•: 
ntrcubeu că se naşte din reflectarea razelor de soare de 
către un nor comprimat, dens şi negru, prin faptul că razele 
concentrate asupra lui nu pot răzbi prin el. Schol. ARAT. 
p. 515, 27 Maas (din Poseidonios) . Anaximenes afirmă 
despre curcubeu că el se produce datorită reflectării soare
lui de către un nor comprimat, dens şi negru. De aceea, 
partea de aer care se găseşte mai aproape de soare apare 
purpurie, fiind încinsă de razele acestuia, iar culoarea 
1ntunecată apare în partea în care domină umiditatea . 
El susţine că în timpul nopţii curcubeul se produce din 
lună, dar nu prea des, fiindcă luna plin:t nu este în perma
nenţă, iar lumina acesteia este mai slabă decît a soarelui . 

19. GALENOS, in Hippocratis de humoribus III, XVI, 
395 K (din Poseidonios) . Auaximenes stabileşte că vînturile 
se nasc din apă şi aer şi, printr-un elan de neînţeles pentru 
noi, ele sînt mînate cu violenţă, foarte repede, la fel cu 
zhornl păsărilor. 
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20. AET. III, 10, 3 (D. 377) . Anaximenes susţine că 
[pămîntul ] are forma unei mese. ARISTOTEL, De cctelo b 13, 
294 b 13. Anaximenes, Anaxagoras şi Democrit afirmă că 
lăţimea lui constituie cauza pentru care pămîntul îşi 
păstrează poziţia, căci el nu despică, ci apasă, asemeuea 
unui capac , aerul aflat sub el, aşa cum se vede că face orice 
corp plat. Astfel de corpuri sînt şi greu de mişcat, fie şi 
prin forţa vîuturilor, din cauza rezistenţei ce-o opun. Ace
laşi lucru, spun ei, îl face şi pămîntul cu aerul de sub el. 
Aerul ace�ta nemai avînd loc suficient pentru a-şi schimba 
poziţia, stă pe loc, comprimat în jos, la fel cu apa din 
�..:kpsidră. Af:T. III, 15, 8 (D. 380) Anaximenes spune di 
pămîntul, din cauza lăţimii sale, este s u s ţ i n u t de aer.  

2 1 .  ARISTOTEL, i.Vl etcor. B 7. 365 b 6. Anaximenes afir
m ă  că pămîntul udat (de ploi) şi (apoi) uscat se crapă şi se 
nasc cutremure din pricina denivelărilor care se prăvălesc � 
aceasta este cauza care determină seismele în perioadek 
de secetă şi de asemenea în perioadele de mare umiditah·. 
Căci în timpul secetelor, aşa cum s-a spus, pămîntul, uscîn
d u-se, crapă, şi din pricina umezelii excesive se prăbuşeşte. 

22. GALENOS, in Hippocratis de natura hominum XV, 
25 K (din Sabinos) . Eu nu afirm deopotrivă cu Anaxime
nes că omul este aer, în întregime . . .  

23. PHILOPON. de anima 9, 9 Hayd. Unii spun că [snfk·
t ul J c·ste de natura aerului, ctun afirmă Anaximenes şt 
dţiva dintre stoici. Cf. şi AET. IV, 3, 2 ;  PLATON, Phaidl) �t 
96 B.  

B) FRAGMENTE 

1 .  PLuT., de prim. frig. 7, 947 F. Sau, aşa cum crede2. 
Anaximenes cel de demult, să nu considerăm nici recele 
�:a substanţă şi nici caldul, ci ca stări comune ale materiei, 
�.:e apar datorită schimbărilor. Căci Anaximenes spune 
că acel ceva din materie care se contractă şi se comprimii 
(·ste recele iar ceea ce se prezintă rarefiat (cipcu6v) şi d e :>·· 
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t i n  s (aşa numeşte el lucrurile cu propriile sale cuvinte) 
este caldul. De aceea, nu în chip nepotrivit afirmă el că 
omul suflă pe gură şi cald şi rece. Suflarea se răceşte dacă 
este presată şi comprimată cu buzele, iar dacă se lasă 
gura liber deschisă ea exhală căldură, datorită răririi produse . 
PS.ARISTOTE:rJ [Probl. 34, 7.964 a 10 ?] . . .  căci atunci cînd 
răsuflăm uşor, iese din noi caldut (To 6epfL6v), dar atunci 
dnd suflăm strîngînd buzele, noi nu dăm afară aerul din 
noi , ci [lovim ] aerul din faţa gurii, care, rece fiind, este 
împins şi izbit din plin. 

2. AHT. I, 3, 4 (D. 278) . Anaximenes din Milet, fiul Jn i  
Enrystratos, a arătat c ă  aerul este originea tuturor lucruri
lor ; căci din el se produc toate şi din nou în el se absorb . 
P r e c u m s u f 1 e t u 1 n o s t r u, zice el, c a r e e s t e 
a e r, n e s t ă p î n e ş t e p e n o i, t o t a s t f e 1 
ş i  î n t r e g u l  U n i v e r s  e s t e  c u p r i n s  d e  
s n f 1 a r e  ş i  a e r  (aer şi suflare sînt întrebuinţate ca 
sinonime) . Greşeşte însă şi el [cf. 12 A 14] socotind că 
vieţuitoarele sînt alcătuite din aer simplu şi unic ca înfăţi
şare şi din suflu. Căci este cu neputinţă ca materia să fk 
singurul principiu al lucrurilor şi trebuie să ne imaginăm 
că există o cauză eficientă care le alcătuieşte, tot aşa cum 
nu este suficient că există argintul pentru o cupă, dacă nu 
există făuritorul cupei, adică argintarul. Tot astfel se 
petrec lucrurile şi cu privire la bronz, la lemn şi la restui 
materiei. 2 a. - II, 22, 1 [cf. A 15. 14, I, 93, 4 1 .  26] .  
Soarele este plat, asemenea unei p e  t a  1 e. 

FALSIFICARI 

3. OLY�IPIODOR, De arte sacra lapidis philosophorum C 
25 (Berthelot Coll. Alchym. gr. I, p. 83, 7) . Anaximenes 
susţine că există un principiu al tuturor lucrurilor, infinit 
şi in mişcare : aerul. El îl defineşte astfel : aerul este apro
piat de incorpora! şi fiindcă noi ne naştem prin revărsare a 
acestuia, este necesar ca aerul să fie infinit şi abundent , 
pentru a nu dispare vreodată. 
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1 Afirmaţie inexactA, intrucit Parmenides a trAit dupA Anaximettea. 
• Vezi Studiul istoric, p. LXX. 
• Afirmaţia că a scris într-o limbă "simplă şi nemeşteşugitA" este 

un indiciu că gîndirea filosofică greacă era încă in căutarea unui mod de 
exprimare. 

• Vezi nota 31 la Thales. 
1 Vezi nota 1 8  la Thales. 
• Anumite izvoare atestă că Anaximeues era cu douăzeci şi patru de 

ani mai tinăr decit Auaximandros, iar acesta cu paisprezece ani mai 
Unăr dedt Thales. 

7 Anaximenes din Lampsakos, contemporan cu Alexandru cel Mare, 
a fost un retor care a contribuit la constituirea teoriei despre retoricA 
in antichitatea greacă. 

1 Diogenes din Apollonia (sec. V i.e.n.) este considerat drept un adept 
al doctrinei lui Anaxagoras. Vezi p. 205. 

• Vezi Studiul istOI'ic, p. LXXII-LXXIII. 
1 0  Sciotherikos, un aparat simplu de măsurat timpul, un băţ Infipt ver

tical pe un cadran a cărui umbră indică orele dar şi solstiţiile şi echinoc
ţiile. 



MAMERCOS 

NO't Ă INTRODUCTIV A 

Ştim despre :M:amercos ceea ce ne relatează Proclos, in textele corisa
cr-ate i�toriei matematicilor. ){enţiunea despre !lfamercos este semuifkct

tivll, intrucit relevă. interesul pentru ştiinţa matematică printre cel ce au 
aparţinut generaţiei ce i-a urmat lui Thales. 

Proclos, Prolog la Comentariile la cartea I a Elementelor lui Euclld, 157. 

După acesta [Thales], Mamercos, fratele poetului Stesicho
ros, este cunoscut ca un mare iubitor de geometrie ; Hippias 
din Elis ne infonnează că, în acest domeniu ,  el a dobîndit 
celebritate·. 



Hll'PON DIN SAMOS 

�OTĂ INTRODUCTIVĂ 

Un singur fragment cert atestl in nişte scholii homerice concepţia 
"cercetltorului naturii", Hlppou, cnm n caracterlzeazl!. Zeller. Despre 
viaţa sa nu cuno�tem mal nimic. Este originar din Samos, ori dintr-un 
or� al Greciei Mari. AI fi fost acuzat de atelstn, probabil din cauza 
opln!ei sale despre obirşla Universului exclusiv din elementul .,umed", 
sau apl. El a llrgit sfera investigaţlilor acelor �a-numiţi physio/ogoi 

iouleni, ocnpindu-se şi de chestiuni privitoare la geneza fltnlui şi la  
de�voltarea lui  in uter (determinarea sexului) . Sensul pe care 1-a avut. 
In gindirea sa, inslstenţa asnprn numl'lrului şapte (fr. 1 6), rl!.miue de cer
cetat. 



HIPPON 

A) VIAŢA ŞI t�VAŢATURA 

1 . IAMBLICHOS, Viaţa lui Pythagoras 207 [Catalogul 
pythagoreicilor 58 A] .  Melissos din Samos . . . Eloris, 
Hippon. CENSORINUS 5, 2 Lui Hippon din Metapont sau 
după autorul Aristoxenus [fr. 38 FHG II, 282], din Samos 
etc. [v. I, 387, 9, 389, lO ) .  SEXTUS EMPIRICUS, Pyrrh. 
hypot. III, 30. Hippon din Rhegion, vezi I, 385, 25. 

Cronologia (după Empedocles) , reiese din ARISTOTEL, 
De anima I, 2, 405 b 1 [v. 31  A 4] .  

2 .  Scholii la  ARISTOFAN, Vettetus a d  Nubes 94 urm . 
[cf. Aves 1001 ] .  

Acesta e locul de meditaţie al  sufletelor înţelepte . 
Acolo locuiesc bărbaţii care vorbind despre cer 
Vor să ne convingă că e un cuptor cu cărbuni 
Care se găseşte în jurul nostru, iar noi sîntem cărbunii .  

Acest lucru îl spune cel dintîi Cratinos, în drama sa 
Panoptai [fr. 155 Koch ] despre comediile filosofului Hip
pon. Scholiile la CLEMENS DIN ALEXA:::mRIA, Protr. IV, 
103 Klotz. Cratinos menţionează despre Hippon că şi acesta 
a fost lipsit de pietate. 

3. HIPPOLYT., Ref. I, 16 (D. 566, W. 18). Hippon din 
Rhegion a afirmat că la început a fost apa rece şi focul 
cald*. Pe cînd se năştea, puterea focului era învinsă de 

• Ca principii, ca elemente primordiale. 
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apă şi în felul acesta s-a constituit Universul. Sufletul e 
denumit de el cînd creier, cînd apă. Sămînţa e de ase
menea ceea ce ne apare din lichid şi din care, spune el, ia 
naştere sufletul. 

4. SIMPLICIUS, P!tys . 23, 22 [v. mai sus l, 77, 16) �  
'fhales . . . ş i  Hippon, despre care s e  crede că a devenit 
aten, au spus că apa este începutul, conform celor ce ni 
se înfăţişeaztt simţurilor, aj ungînd la această concluzie etc. 

5. SEXTUS EMPIRICUS,  Pyrrhoneio i hypotyposeis lli, 30, 
IX, 361 . Hippon din Rhegion [a admis ] focul şi apa. 

6. ALEXA:-.TDROS (la nr. 7) 26, 21 .  Se relatează despre 
H1ppon c·: acesta a presupus în chip simplist că umedul 
este începutul , dar într-un chip nu prea clar, căci tiu a 
precizat care din două, apa, ca 'l'hales, ori aerul, ca Anaxi
�ucnes şi Diogenes. IOANN. DIAC . ,  Alleg. in Hes. Theog. 1 16. 
EJ. însă, pămîntul [ ? ,  1-a aşezat la inceput ] ,  ca şi Hippon, 
ate.ul. 

7. ARISTnTCL, 1v!etafizica l, 3, 984 a 3 după Thales [1 1 A 
1 2 ] .  )fim<:ui nu l-a socotit demn pe Hippon să-l aşez{! la 
rînd cu ace;:tia, din cauza simplităţii gîndirii sale. 

8. CI.,B)'lE':'T3 DIN AU;:XANDRIA, Protreptikon 24 (I , . 18, 
7 St.) . Est e: ch:: mirare pentru mine din ce pricină Euemenor 
din Agrigc:ut, Nicanor din Cipru, Hippon, Diagoras din 
}ielos şi, rnai presus ca dînşii, acel cyrenian (Theodoros 
ii este numele) , precum şi numeroşi alţi oameni care au 
tri'iit în C:lip înţdept şi au depăşit în agerimea minţii pe 
<:·•:i ialţi, au fost totuşi numiţi "atei", în legătură cu rătăcirea 
lor faţă de zei. PHILOPON, De anima 88, 23. Acesta [scit . 
Hippon ]  a iost numit "ateul", deoarece a socotit drept 
pridnă a tuturor lucrurilor nimic altceva decît apa. �om
pară AEI- . ,  V. H. 31  [64 A 3 ] ; [r. 33. PLUTARH, De comm. 
not. 3 1 ,  4, 1075 A. 

9. [ALEX. J , in Metaphys. 462, 29. Hippon, cel supranumit 
mai . .  întîi ateul, pentru că a declarat că nu există nimic 
( in afara Cl!ior ce percepem cu simţurile) . . .  Compară B 2. 
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10. AET. IV, 3, 9 (D. 388) Hippon [a spus] că sufletul 
(e făcut) din apă. ARISTOTEL, De anima I, 2, 405 b 1 (vezi 
I, 283, 1 6) ,  b 24. Iar cei ce admit şi unul şi altul din contrarii, 
precum căldura sau frigul sau altceva de acest fel, socotesc 
că şi sufletul este unul dintre aceste (contrarii ) .  Ei se lasă, 
de fapt, conduşi doar de nume, pentru că cei ce consideră 
că sufletul este ,.căldură", o fac pentru că prin acest cuvînt 
se denumeşte şi ,.trăirea" ('ro �ijv), iar cei ce consideră că el 
este .,frig" (ljluxp6v), pentru că sufletul e denumit astfel 
de la "respiraţie" ( 8Lci -ri)v civcxnvo1;v) şi de la .,răcire" 
(x«'t'liljlu�Lc;) . PHILOPON, asupra locului, 92, 2. Hippon şi 
Heraclit postulează şi unul şi altul unul di.n contrarii, 
Heraclit , căldura, sub cuvînt că focul ar fi începutul (ele
mentul primordial), iar Hippon recele, socotind apa drept 
început. Fiecare din ei afirmă şi caută să prezinte ade
vărul cu privire la cuvîntul suflet, după propria lor părere, 
unul, spunînd că se zice despre cei vii că trăiesc ( �ljv) de la 
verbul .,a fierbe" (�dv), adică de la căldură1 , iar celălalt 
că sufletul (ljlux�) se numeşte astfel de la "rece" (ljluXP6v). 
pentru că socoteşte drept început apa, de la care purcede 
existenţa, legată de apariţia cauzei . prin care se produce 
răcirea respiraţiei. Şi, pentru că viaţa îşi are originea in 
suflet, iar sufletul provine din rece (adică din apă), atunci 
urmează ca respiraţia, care micşorează prin răcire căldura 
din jurul inimei, fără să frîneze puterea sufletului, să devină 
şi mai intensă (mă refer la intensitatea răcirii) . HERM. , 
Irris. 2 (D. 651) Cei care spun că apa este generatoare [se. 
că e suflet ; pe margine, Patm. adaugă corect lemma : 
Hippon]. 

11 .  MENON, A nonymi Lottdin. 1 1 , 22. [Supplementum 
Aristotelicum III, 1 ,  17 ] .  Hippon [sau Hipponax ] crotonia
tul crede că există în noi umiditate proprie, cu ajutorul 
căreia percepem şi trăim. Cînd asemenea umiditate există. 
în mod convenabil, fiinţa este sănătoasă, cînd apare uscă
ciunea, fiinţa îşi pierde sensibilitatea şi moare. De aceea 
bătrînii sînt uscaţi şi insensibili, pentru că nu posedă umi
ditate. Pentru acelaşi motiv, tălpile sînt insensibile, fiindcă 
ele nu au parte de umiditate. Acestea le spune el [Hippon] .  
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În altă carte, acelaşi bărbat spune că aşa-numita umidi
tate se modifică din cauza căldurii excesive şi a răcelii 
excesive şi astfel apar bolile ; mai spune că ea se modifică, 
sau prin prea mult lichid, sau prin uscăciune excesivă, 
sau printr-o structură mai densă, sau printr-una mai fină, 
sau prin alţi (factori) şi arată astfel care e pricina bolii, 
dar fără a expune bolile ce se ivesc . Cf. PLUTARH, De Iside 
33, p. 264 B. 

12. CENSORINUS 5, 2 (v. I, 385, 4 ] .  Hippon . . .  crede 
că sămînţa se scurge din măduvă şi că se poate dovedi 
aceasta prin faptul că, după împerecherea vitelor, dacă 
cineva sacrifică masculul nu va mai găsi măduva, căci s-a 
scurs. 

13. AET. V, 5, 3 (D. 418) . Hippon [spune ] că săminţa 
masculilor, deşi proiectată pe organele feminine de repro
ducere, poate totuşi să nu folosească genezei, din pricina 
uterului căzut în afară. Adeseori se proiectează în uter 
sămînţa de la doi bărbaţi, mai ales la văduve. Şi că oasele 
provin de la bărbat, iar părţile moi de la femeie. CENSORI
NUS 5,4. 

14. - V, 7, 3 (D. 419) Hipponax [vezi mai sus fr. A 1 1 , r. 2]. 
Din sămînţa compactă şi puternică sau din cea fluidă 
şi mai slabă [se nasc bărbaţi sau ft:mei J. CEJ�;SORINUS 
6, 4. Hippon afirmă că din sămînţa mai fină se nasc femei 
şi din aceea mai densă bărbaţi. AET. V, 7 (D. 420) Hipponax 
[aşa aici, d. însă I, 386, 43] : dacă predomină germeuul, 
este bărbat, dacă predomină nutriţia, este femeie. 

15. CEl\SORINUS 6, 1. După Hippon, într-adtvăr, capul, 
în care este sediul sufletului [creşte cel dintîi] .  

16. - 9,2. Hippon, care scrie că pruncul se plămădeşte 
în 60 de zile şi că în luna a patra se formează părţile com
pacte, in a cincea apar unghiile şi părul, iar în a şaptea 
este un om complet. 7, 2. Hippon din Metapont a socotit 
că naşterea poate avea loc de la a şaptea la a zecea lună. 
În luna a şaptea, fătul este deja matur, deoarece numărul 
şapte are mare însemnătate, dacă adevărat este dl ne for-
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măm în timp de şapte luni, că după alte şapte începem si 
stăm drept� că după luna a şaptea apar dinţii şi că iarăşi, 
după şapte ani, ei cad, iar în al 14-lea an al vieţii se iveşte 
pubertatea. Această maturizare începe la şapte luni, se 
continuă pînă la a zecea, astfel că natura rămîne în toate 
celelalte statornică, adică la şapte luni, sau la şapte ani ; 
vom adăuga la urmă trei luni sau trei ani : căci dinţii apar 
la copil în luna a şaptea şi se desăvîrşesc în cel mult zece ; 
în anul al şaptelea, cade primul dintre ei, iar în al zecelea, 
ulti:nul ; după 14 ani, se dezvoltă unii dinţi, iar după 17 
ani , toţi. Cf. 22 A 18, B 126 a, 31 B 1 53 a. 

17. - 6, 3. Iar Diogenes [64 A 25 ] şi Hippon au socotit 
că in pîntec există un organ proeminent, pe care copilul 
îl prinde în gură şi extrage hrana prin el, la fel ca prin ma
melele materne, după naştere. 

18.  - 6, 9. Urmează despre gemeni, pentru a căror naş
tere trebuie un anume fel de sămînţă, aşa cum a crezut 
Hippon. Într-adevăr, cînd sămînţa este mai bogată decît 
e nevoie pentru un singur copil, ea se îndreaptă în două 
di r.:cţii. 

19 .  TEOFRAST, Historia Plantarum l, 3, 5. Hippon spune 
că toate [plantele ] iau naştere prin îngrijire întîmplătoare 
saa neîntîmplătoare, cele sălbatice şi cele altoite, cele fără 
ro;:td;:: şi cele cu roade, cele fără flori şi cele cu flori, potrivit 
cu locul şi [cu aerul înconjurător : tot astfel cele cu frunze 
ca(Lice şi .cele cu frunze] perene. III, 2, 2. Mai spune Hippon 
că toate sînt domestice sau sălbatice ; cele domestice sînt 
"cultivate", cele sălbatice , .necultivate" ; primele sînt 
denumite corect, celelalte însă necorcct, deoarece [plantele� 
dac:ă nu sînt îngrijite, devin toate mai rele şi se sălbăticesc, 
dar dacă sînt îngrij ite, mt toate devin mai bune, după 
c u m  se spune aici . 



B) FRAGMENTE 

B) FU,AGMENTE 

1 .  Sclzolii Hornerice. Genev. ,  p. 197, 19 �icole, !a 
HOMER, Jliada . XXI, 195 : 

Nimeni nu poate să lupte cu Zeus Cronidul. 
Nici· puternicul Acheloos nu se măsoară cu el, 
Nici puterea Oceanului ce curge din adîncuri, 
Din care purced toate rîurile şi toate mările 
Şi toate izvoarele şi fîntînile cele mari. 

Crates însă, în cartea a doua a Co1nentariilor sale la Home.:r 
ne lămureşte că Oceanul este "Marea cea mare", deoarece, 
afirmă el, acestea se potrivesc să fie spuse despre marea 
externă, pe care şi acum încă unii o numesc "Marea cea 
mare'', alţii "Marea atlantică", iar alţii "Ocean". Căci 
numai un asemenea fluviu ar putea avea această putere . 
Cîţiva însă [Zenodotos, l\Iegakleides ] ,  eliminînd versul 
despre Ocean [deci v. 195 J, atribuie acestea fluviului 
Acheloos, pentru că el nu e mai mic ca marea [cxternrt],  
nici ca golfurik acesteia ; m ă  refer l a  golful tirenian şi cel 
ionic. În cele t rei Vf'rsuri [v. 195 - 1 97] ,  el a spus, zice 
Crates, un lucru cn care şi filosofii naturii (cpucnxot) au fost 
de acord, .anume că apa care înconjură în cea mai mare 
parte pămîntul este Oceanul, din care provine şi apa de bănt. 
Hippon spune : c ă c i t o a t e a p e 1 e d e b ă u t 
s î n t d i n m a r e2, d e o a r c c e p u ţ u r i 1 e d i n  
c a r e  b e m  n u  s î n t  m a i  a d î n c i  c a  m a r c a : 
a 1 t f e 1 a p a n u a r p r o v e n i d i n m a r e, 
c i  d e  a l t u n d e v a . M a r e a  e s t e  î n s ă  m a i  
a d î n c rt d e c î t  a p e l e  i z v o a r e l o r . P r i n  
u r m a r e, t o a t e c î t e s î n t d e a s u p r a e i, 
p r o v i n d i n ea. Acestea le-a spus l Crates J ca fiind 
după Homer. 
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Apocrife 

2. Cii2MENS DIN Aii2XANDRIA, Protr. 55 (!, 43, I St.) 
Nu trebuie să ne indignăm, desigur, că Hippon cel imor
talizat a murit totuşi. Hippon a cerut să i se scrie pe mor
mînt această elegie [Anthologia Lyrica ]I, 74 Diehl : "Al lui 
Hippon . . .  " AI.EXANDROS, In Metaphys. 27, 1 Aristotel 
spune despre el că era ateu ; de unde şi inscripţia pe mor
mintul său : "Al lui Hippon . . . " 

Acesta-i mormîntul lui Hippon pe care Moira 
Egal cu zeii nemuritori făcindu-1, 1-a nimicit. 

3. ATH2NAIOS XIII, 610 B. Dintre toţi cîţi s-au minu-
nat în faţa mormîntului lui Myrtilos . . .  . , nimic nu este 
mai zadarnic decît ştiinţa excesivă" . . .  a spus Hippon 
ateul. Urmează 22 B 40. 

4. CI.A.UDIANUS MAMERTINUS, De anima 7, p. 121 ,  14 
Eng. Hippon din Metapont, din şcoala lui Pythagoras, 
după ce prezintă argumente despre suflet, de nezdruncinat 
faţă de modalitatea părerii sale, se exprimă astfel : .,cu 
totul altceva e sufletul şi altceva corpul ; sufletul e treaz 
şi atunci cînd corpul e amorţit, el vede şi cînd acesta e orb 
şi trăieşte şi cînd acesta a murit". 

NOTE 

1 Joc de cuvinte pe baza unor apropieri fonologice a verbelor .,a trăi" 
�� ,.a fierbe", noţiunea de .,viaţA" legtndu-se astfel de aceea de .. �ăldn':' 
i-i", după cum psyche, noţiunea de .,suflet" �ste pusă .. aici · l� legături" 
cu cuvbltul Psyclwo11, ,.rece", care se produce in corp datorită respiraţieL 

1 Marea care înconjură pămintul : Oceanul. 
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NO'l' Ă INTRODUCTIVĂ 

Nu ştim nimic nici despre \"i.aţa, nici despre opera scrisă a �ui 
autor sicilian. Ne apare ca . .  ambasador" al direcţiei ionice de cugetare 
în vestul lumii greceşti. Semnificaţia principiului ,.aeruluî", pe care il 
in:rtituie. este controversată. 

SEXT. IX, 360 Anaximenes şi Idaios din Himera şi Dio
genes din Apollonia şi atenianul Archelaos, profesorul lui 
Socrate . . .  susţin că aerul [este principiul primordial şi 
elementul tuturor lucrurilor] .  

ARISTOT. ,  Metaphys. I, 7, 988 a 23 Unii consideră princi
piul primordial ca fiind materie . . .  toţi aceştia sînt de acord 
în a recunoaşte această cauză ; dar mai sînt şi din aceia 
care recunosc fie aerul, fie focul, fie apa sau c e v a m a i 
d e n s  d e c î t  f o c u l  d a r  m a i u ş o r  d e c î t  
a e r u 1 [drept principiu] .  Într-adevăr, aşa susţin unii că 
ar fi elementul primordial. 

- - ,  De caelo III, 5, 303 b 10. Sînt unii care postulează 
doar existenţa Unu-lui şi pe acest Unu îl identifică divers, 
fie cu apa, fie cu aerul, fie cu focul, fie cu ceva mai uşor 
decît apa dar mai dens decît aerul. Ei pretind că ceea ce 
cuprinde toate cerurile este apeiron-ul. Aşadar, fie că iden
tifică acest Unu cu apa sau cu aerul sau cu ceva mai uşor 
decit apa dar mai dens decît aerul - ,  fie că admit că din 
acesta se nasc toate celelalte prin îngroşare şi vîrtej 
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aceştia se înşeală pe ei înşişi, prezumînd un «.ltceva, care 
precede elementul primordial . 

- - ,  Phys. I, 4, 1 87 a 12. SIMPL. la acest loc 149,.'5. 
Toţi presupun că acest Unu este material, da·r unii îl ideuti-· 
fică cu unul din cele trei elemente, cum ar :fi Thalcs si 
Hippon cu apa, Anaximenes şi Diogenes cu aerul, Heraclit 
:;;i Hippasos cu focul (nimeni nu a luat în considerare pă
mîntul în această postură, numai din pricina greutăţii 
ca acesta să sufere modificări) .  Alţii însă îl identifică 
cu altceva decît cele trei elemente primordiale . cum <.:.r f� 
c e v a m a i  d e n s d e c î t f o c u l  d a r rn a ! 
u ş o r d e c î t a e r u 1 sau, după cum se �pune în alte 
lucrări, m a i d e n s d e c î t a c r u 1 ş i m a i u ş o � 
d e c î t  a p a. 



DIOGENES DIN APOLLONIA 

:-{Q'l'A INTRODUCTIVĂ 

. Cunoaştem prea puţin despre viaţa lui Diogenes din Apollonia. Se ştie 
că 'S-a născut în Apollonia, aproximativ pe la 480 i.e.n. ; poate Apollonia 
din .Creta, dar s-ar putea să fie vorba de o altă cetate cu acelaşi nunu!. 
Afirmaţia lui Diogenes Laertios, care-1 prezintă ca: discipol al lui AnaÎd
menes, . nu poate fi luată literal deoarece al treilea . mare filosof milesian 
a murit cu citeva decenii înainte de naşterea lui Diogenes din Apo!lo
nia. E vorba probabil de o anumită filiaţie de idei . 

. Opera sa cuprinde cu certitudine o scriere llltitulată Dt's;/Jre nal!�-���i. 
despre care Simplicius, în sec. VI al erei noastre, afinuă că exista iucl• 
pe timpul său. 1 se mai atribuia patemitatea, - improbabilă - a altor 
două scrieri , intitulate, una Despre natura omuhti, alta Împotriva sofiştilol'. 
S-ar putea insi ca' �eeste, titluri să indice părţi din lucrarea Despye nat;:;.i. 

p.�ţin înte�eiată este informaţia el ar fi scris o Meteorolcgir.. 



DIO GENES DIN APOLLONIA 

A} VIAŢA ŞI INV ĂŢĂTURA 

1.  DIOG. LAERT. IX, 47. Diogenes din Apollonia, fiul 
lui Apollothemis, a fost un fizician foarte renumit. El a 
fost, cum spune Antisthenes, elevul lui Anaximenes1• 
Era contemporan cu Anaxagoras. Demetrios din Pbaleron, 
in Apologia ltti Socrate, spune că Diogenes abia a scăpat 
de a fi condamnat la moarte la Atena, pentru că era foarte 
învidiat2• 

Învăţăturile sale au fost acestea : aerul este elementul 
din care sînt alcătuite toate lucrurile, lumile sînt infinite 
in număr şi un spaţiu nesfîrşit le cuprinde pe toate. După 
cum este mai condensat sau mai rarefiat, aerul dă naştere 
lumilor. Nimic nu se naşte din nimic şi nimic nu dispare 
în nimic. Pămîntul este sferic, aşezat în mijlocul lumii ; 
el şi-a primit alcătuirea de la căldura care il înconjură, 
iar soliditatea de la frig. 

5. SIMPL., Phys. 25, 1 .  Diogenes din Apollonia, care este 
oarecum cel mai tînăr dintre acei cari s-au ocupat cu ches
tiunile de filosofie a naturii, s-a orientat mai întotdeauna 
in chip eclectic, apropiindu-se în parte de învăţătura lui 
Anaxagoras, în parte de a lui Leucippos. Originea naturii , 
spune şi el că este aerul infinit şi etern, din care se naşte. 
După cum acesta se condensează sau se răreşte şi îşi schimbă 
starea, se constituie celelalte lucruri. Pe acestea le rela
tează despre Diogenes ; iar scrierea sa, intitulată Despre 
natură3, care a aj uns pînă la noi, numeşte lămurit aerul 
ca pe acela din care se naşte totul. 
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6. PSEUDO-PLUTARCHOS, Stromat. 12 (D. 583). Diogenes 
·din Apollonia afirmă că aerul este element. Spune că toate 
:se mişcă şi că există lumi nenumărate. Iar naşterea lumii 
.o arată astfel : cînd Universul s-a pus in mişcare, rarefiin
du-se într-un loc şi îndesindu-se intr-altul, s-a format un 
.corp în locul unde s-a adunat ceea ce era dens şi apoi, 
după acelaşi logos, s-au născut celelalte corpuri, iar cele 
mai uşoare, ocupînd locul cel mai înalt, au format soarele. 

7. AE'r. I, 3, 26 (D. 28�)) : Iar Diogenes din Apollonia 
spune că princ : pml lucrurilor este aerul infinit. ARIST., 
De gen. et corr. I, 6, 322 b, 12. De asemenea, acei care leagă 
devenirea lucrurilor de un singur principiu trebuie să ad
mită acţiunea şi de aceea Diogenes [din Apollonia], pe 
bună dreptate, spune că dacă nu s-ar naşte toate lucrurile 
dintr-un singur principiu, nu ar fi posibil ca ele să aibă 
.acţiune unele asupra altora, ca bunăoară ce este cald să 
se răcească şi să se încălzească din nou, căci nu căldura 
�i răceala se transformă una în alta, ci în mod vădit sub
stratul lor. 

8. PHILODEMOS, De pietate, c, 6 b (D. 536) Diogenes îl 
1audă pe Homer pentru că vorbeşte despre lucrurile divine 
nu mitologic, ci în mod realist, căci el il consideră pe Zeus 
.ca fiind aerul, spunînd că Zeus le ştie pe toate. CICERO, 
De nat. deor. I, 12. Aerul, pe care Apolloniatul obişnuieşte 
să-1 numească zeu', ce înţeles sau ce formă de zeu poate 
.avea ? 

9. ARISTOTEL, Meteor. II, 2, 355 a, 2 1 .  Şi aceştia se 
lovesc de aceeaşi dificultate ca şi acei11 care spun că la 
inceput existind doar umiditatea şi pămîntul, iar spaţiul 
din jurul pămîntului fiind încălzit de soare, astfel s-a născut 
aerul şi intregul cer s-a·•mărit ; aerul a fost în acelaşi timp 
cauza vînturilor şi a solstiţiilor. 

10. dr. II, 1, 3 (D. 327) Diogenes spune că lumile 
se succed, [se nasc şi mor] în număr infinit. 1. 6 [D. 328) 
Diogenes şi Melissos spun că Tot-ul este infinit, dar că 
lumea noastră este finită în timp. II, 4, 6 (D. 331) . Diogenes, 
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şi I,eucippos spuu că lumea este rritni--

. 12. - II, 1:3, 5. Diogenes spune că aştrii sint .ca :;;�. 
piatra p9roasă şi îi numeşte exhalaţii ale lumii . Ei ar • fi 
aprinşi. In acelaşi timp cu aştrii vizibili se învîrte&c şi pit:ţrc 
invizibile, lipsite de nume din această pricină ;  adesea ek 
cad pc pămînt şi se . sting ca astrul de piatră căzut. apt:tns-
lîngă Aigos Potamos. 

· 

13. - II, 20, 10 (D. 349) Diogenes spune că soardl' 
este din piatră poroasă, iar razele care ies din eter păţrll:t\d 
intr-însul. 

· 

14. - II, 25, 10 (D. 356) · Diogenes spun e că hin';'-' 
�-

ste un corp luminos străpuns de găuri. 
· ' 

. 16. --:- III, 3, 8 (D. 368) Diogenes menţionează . i.z
birea focului de norul umed c<1 pricinuind tunetul pr,in 
atingere, jar fulgerul prin iluminare ; el mai consider;\ 
drept cauză a tunetului suflul (de aer pricinuit de izbin:a 
focului) . SENECA, Qu. nat. II, 20 : Diogenes din Apollonia. 
spune că unele tunete se nasc din foc, altele din vînt ; focul 
naşte acele tunete pe care le precede şi le anunţă ; vînhtl 
produce acele tunete care răsună fără lumină. 

18. SENECA, Qu. nat. IV, 2, 28. După Diogenes di it 
Apollonia, soarele absoarbe umiditatea ; pămîntul uscat u 
reia de Ia mare şi de la celelalte ape. 

19. TEOFRAST, De sens. 39 sq. (D. 510) Diogenes a atr i•· 
buit aerului senzaţii, aşa după cum i-a atribuit viaţă :;;i 
inteligenţă ; s-ar putea deci spune că el le atribuie asemău ă 
torului, pentru că, după el, nu ar  exista nici acţiune, n,i:G i 
lucru acţionat, dacă nn ar proveni toate dintr-un singu1· 
principiu. Mirosul ar fi de asemenea legat de aerul . din 
jurul creierului ; pentru că acest aer este dens şi propor
ţional mirosului ; creierul, dimpotrivă, este raref:iat şi: 
dilatat de micile vase a căror orînduire nu este în raport 
cu mirosurile şi nu admite amestecul lor ; însă, este clar 
că, dacă există un aer a cărui desime să fie echilibrată. 
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dcela este mirositor. (40) Auzul s·� produc� cînd mişcarea 
,1.erului din urechi, provocată d� mi]carea aerului din afară, 
pătrunde la creier. Vederea se produce prin mijlocirea 
unaginei pc pupilă ; amestecul c �1 aerul lăuntric aduce 
'"l )}di senzaţia ; ca dovadă, cî n d  se produce iuflamaţia 
venelor, nu se mai face amestec ctl aerul interior şi nu mai 
vedem, deşi imaginea există . Gustul se datoreşte caracteru
lui  relaxat şi fin al ţesutului limbii. îu ce priveşte pipăitul, 
Diogenes n u  a determinat nici cum se produce, nici la ce 
se aplică . Dar după aceasta el încearcă să spună de ce şi 
ale cui simţuri sînt cele mai fine. (4 1 )  :VIirosul este mai fin 
la cel ce are mai puţin aer în cap, pentru că acest aer se 
,t mestecă mai repede. Acest simţ este favorizat în cazul 
în care aspirarea aerului se face printr-o conductă mai 
lnugă şi mai strînsă, pentru că senzaţia se produce astfel mai 
,·,•pede ; de asemenea, unele animale au mirosul mai fin 
di>dt omul ; dealtfel, acesta simte mai ales atunci cînd 
mirosul est� echilibrat in a mestecul cu aer ul .  Auzul 
'·�sk cu atît mai fin, cu cît venele sint mai subţiri şi tubul 
auditiv mai scurt, mai strîmt si mai direct, iar urechea 
mai dreaptă şi mai mare. Într-adevăr, aerul urechilor fiind 
!nişeat, mişcă aerul interior ; dacă deci tubul este prea 
larg, mişcarc:a aerului, nccăzîud pe un corp în repaos , 
ptod ncc un s unet şi un zgomot nearticulat. (42) Vederea 
\;ste cu atit mai pătrunzătoare cu cît aerul şi venele sînt 
mai subţiri , ca şi în cazul celorlalte simţuri, şi cu cît ochiul 
•:-;te mai st rălucitor. I maginl'a se produce mai ales prin 
ctil oarea opusă ; astfel ochii negri văd mai hin� ziua şi 
percep mai bine obiectele strălucitoare ; ochii de culoare 
opusă văd mai bine noaptea. Dovadă că senzaţia se dato
reşte aernlui i nterior, care este o mică parte din divinitate , 
r�st� faptul că adesea atenţia, îndreptată asupra anumi
tofobiectc .  ne face să nu vedem şi să nu auzim altele. (43) 
Pl ăcerea ş� durerea se produc astfel : cînd aerul se amestec[t 
, : 11  sîngele în cantitate mare şi îl face uşor, potrivit cu natura, 
şi pătrunde în tot corpul, atunci se produce plăcerea : 
citid ·amestecul nu se face potrivit cu natura , sîngele se 
fâee greu, devine mai slab şi mai gros şi atunci se produce 
d urerea . La fel se _întîmplă şi ctt buna dispoziţ ie , cu săriă-
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tatea şi cu opusele acestora. Limba este organul care în
găduie cel mai bine să se aprecieze sănătatea organismului ; 
aceasta, deoarece este foarte sensibîlă, cu un ţesut foarte· 
subţire, toate venele sfîrşind într-însa, astfel că prezintă 
numeroase semne în caz de boală. În at:claşi fel sînt aici 
indicate culorile celorlalte animale ; căci toate aceste culori, 
oricare şi oricîte ar fi ele, apar aici. (44) Cum am spus, 
inteligenţa este atribuită aerului curat şi uscat, pentru că. 
umiditatea împiedică gîndirea ; astfel, în somn, în beţie 
sau după multă mîncare, inteligenţa este mai slabă. Că 
umiditatea îi este vătămătoare, stă mărturie inferioritatea 
intelectuală a celorlalte animale, care respiră aerul ieŞ.nd 
din pămînt şi a căror hrană este mai umedă decît a noastră. 
Păsările respiră un aer curat, însă natura lor este cea a 
peştilor ; carnea lor este foarte densă şi nu îngăduie aerului 
să circule în tot corpul, ci îl opreşte în interior ; de asemenea 
t:·lc digeră repede hrana, însă sînt lipsite de gindire. În afa
ră de hrănire, gura şi limba au o anumită funcţie, dar 
animalele nu pot vorbi între ele. Plantele, neavînd cavi
tatea internă şi nelăsînd să le intre aerul, sînt cu totul 
lipsite de gîndire. (45) Aceeaşi cauză îi lipseşte şi pe copii 
de gîndire, pentru că la ei umiditatea este excesivă, astfel 
că aerul nu poate pătrunde în tot corpul, ci se adună î11-· 
spre piept, ceea ce îi face proşti 9i fără judecată. Ei sint 
supărăcioşi şi nestatornici, trecînd de la o extremă la alta, 
pentru că aerul din micul lor corp este totuşi în cantitate 
mare. Tot aşa se produce uitarea, cînd aerul nu circulă 
în tot corpul şi nu se păstrează legătura părţilor ; dovadă: 
este că atunci cînd voieşti să-ţi aminteşti, simţi o greutak 
în piept ; de îndată însă ce îţi aminteşti, simţi risipirea şi 
uştUarea durerii. 

20. ARISTOTEL, De anima I, 2, 405 a 21 .  Diogenes ca şi 
unii dintre ceilalţi [filosofi] consideră [sufletul � ca aer, 
încredinţat că acesta este alcătuit din cele mai mici parti
cule şi că este principiul tuturor ; şi că de aceea sufletul 
cunoaşte şi produce mişcare : fiindcă el este primul şi din 
el pornesc celelalte, el cunoaşte ; dat fiind că este cel mai 
subtil element, este capabil de mişcare. 
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21.  AET. IV, 16, 3 (D. 406) Diogenes spune că auzul 
se naşte cînd aerul din cap este lovit şi mişcat de voce. 

28. - V, 1 5, 4 (D. 426) Diogenes spune că pruncii 
se nasc fără suflet, dar curînd căldura atrage în plămînî 
aerul rece din afară. 

29. - V, 24, 3 (D. 436) Diogenes spune că dacă tot 
sîngele din cap curge în vene şi dacă împinge aerul închis 
spre piept în sus şi spre abdomen în jos, se produce somnul, 
iar temperatura pieptului se ridică ; dacă tot aernl părăseşte 
venele, urmează moartea. 

30. ARISTOTEL, De gen. et corr. Il, 5, 332 b. Unii6 
presupun că aerul se schimbă atit în foc cît şi în apă, iar 
apa atît în aer cît şi în pămînt, iar elementele extreme nu 
se transformă unele în altele. 

3 1 .  SIMPLICIUS, Phys. 1 53, 13.  După aceea, Diogenes 
arată că sămînţa vieţuitoarelor este de aer şi că gîndurile 
se nasc atunci cînd aerul cuprinde cu ajutorul venelor 
întregul corp, împreună cu sîngele. 

B) FRAGMENTE 

2. SIMPL. ,  Phys. 1 5 1 ,  28 (2) . Iar mie mi se pare, spunîud 
aceasta pe scurt, că toate cele ce există sînt transformări 
din aceeaşi materie primordială şi că sînt de acelaşi fe l .  
Iar aceasta.:este evident. Căci, dacă ceea ce este în această 
ordine universală - pămînt şi apă şi aer şi foc şi toate cite 
apar în această lume - ar fi diferite unele de altele, adică 
deosebite prin natura lor, şi dacă nu ar rămînea aceeaşi 
[substanţă materială] în multiplele schimbări şi prefaceri, 

atunci nu s-ar putea amesteca în nici un fel unele cu altele 
şi nici nu ar putea aduce unele altora nici folos, nici pagubă ; 
şi nici o plantă nu ar putea răsări din pămînt, nici un ani
mal şi: nici altceva, dacă [toate"] nu ar fi alcătuite în aşa 
fel îndt să fie unul şi acelaşi lucru. Dar toate acestea sint 
transformări ale aceleiaşi (materii primordiale) şi devin 
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dud într-un fel cînd în altul şi apoi se întorc în aceeaşi 
(materie primordială) .  

3 .  - [4a] .  Căci fără puterea gîndirii a r  fi imposibil 
·Ga . (materia primordială) să fie împărţită în aşa fel, incit 
in toate să aibă măsura cuvenită, în iarnă şi vară , în zi şi 
noapte, în ploaie, vînt şi cer senin ; şi, dacă ne gindim bine, 
găsi m că toate celelalte sînt alcătuite cît se poate mai fru
mos. 

4. - [4b ] .  Iată, în afara acestora, şi următoarelt> 
p�1t ernice dovezi : omul şi celelalte vietăţi trăiesc respirind 
:.tl'r ,  iar acesta este pentru ele suflet şi inteligenţă, cum se 
v a .  mai arăta limpede în această scriere ; căci, dacă piercl 
acr nl, vieţuitoarele mor, iar inteligenţa lor dispare. 

· ;:; , - [6 ] .  După părerea mea, această [materie pri
Jll(l;dială ]  înzestrată cu inteligenţă este ceea ce oamenii 
nmpesc aer, toate fiind orînduite şi guvernate de cătn' 
:\�csta. Căci aerul îmi pare a fi zeu7, şi se întindl: peste tot 
ŞI conduce totul şi este în totul. Şi nu există nimic care să 
nu participe la acesta. Totuşi, nu există nimic care' să 
participe la el în acelaşi chip ca altul , ci există multe feluri 
de inteligenţă, ca şi de aer. Căci el are felurite stări, cînd 
mai cald, cînd mai rece, cînd mai uscat, cind mai umed , 
dnrl mai liniştit, cînd mişcat mai tare. Şi mai exi stă în�  
n-insul nenumărate alte transformări şi infinite culori :}t 
gusturi. Iar sufletul este la toate vieţuitoarele nnul �i 
a.cc·laşi, anume aer, şi anume mai cald decît acela din afară, 
in care noi ne aflăm, dar mult mai rece decît cel din apropie
rea soarelui8. Căldura aceasta nu este ac�eaşi la toate vieţui 
to:Hele (doar, nici la oameni nu este aceeaşi) , ci diferft, 
n u  mult, ci atît dt srL rămînă de aceiaşi {el . Totuşi, t.tici 
1111 lucrn din cele ce sînt supuse schimbării nu poat�..: fi în 
tot ul asemănător altuia fără să se identifice cu el . Aşadar, 
int mcît schimbările sînt variate , vi eţuitoarele sînt ţ;i , ele: 
multe şi variate. Ele nu sînt identice nici în ce privc�tc 
infiiţişarea, nici în privinţa felului lor de viaţă, nici ca 
inteligenţă. Şi totuşi vieţuitoarele trăiesc, văd şi aud prin 
<ic.:'c-aşi (materie primordială) . De asemenea, în ce pri n:şte 
i nteligenţa, toate o au din acelaşi izvor. 
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6. - [7 ] .  Iată cum e cu venele in om : există două 
principale ; ele străbat pîntecele de-a lungul şirei spinării, 
una la dreapta, alta la stînga, fiecare în coapsa corespunză
toare, şi se urcă spre cap, alături de clavicule, prin git . 
Din acestea se răspîndesc în tot corpul celelalte vene, din 
(vena) dreaptă în partea dreaptă, din cea stîngă în partea 
stîngă ; două, deosebit de mari, din apropierea şirei spi
nării, merg la inimă ; alte două, mai sus, străbat pieptul 
pe sub umăr şi continuă, fiecare în mîna care este de par
tea ei ; una este numită vena splinei, alta a ficatului . 
Capătul lor se desparte astfel : una merge pînă la degetul 
mare, alta la palmă ; plecînd de aici, se ramifică alte vene 
subţiri , care se răspîndesc în mai multe locuri în restul 
mîinii şi în degete. Din cele două numite, altele mai subţiri 
merg pe partea dreaptă în ficat, pe partea stîngă în splină 
şi rinichi. 

Cele care străbat coapsele se împart la articulaţia acestora 
şi se răspîndesc în coapsa superioară. Ramificarea lor 
principală trece în dosul coapsei superioare ; ea este vizi
bilă din afară ; o alta, mai subţire, este în partea lăuntrică 
a coapsei superioare. Apoi, după ce a trecut de genunchi, 
coboară în pulpe şi în picioare, pînă la talpă, ca să se ter
mine in degete, după cum celelalte vene, în partea de sus 
a corpului, merg pînă la mîini. Multe alte vene secundare 
pleacă de la cele principale şi se răspîndesc în pîntece şi în 
regiunea coastelor. · 

Acelea care, străbătînd gîtul, merg pînă la cap, apar 
foarte distinct ; de la fiecare dintr-însele, unde se termină . 
pleacă multe alte vene care se ramifică în cap ; şi anume 
cele din dreapta merg la stînga ; cele din stînga, la dreapta. 
Capătul lor este la urechi. 

Lîngă vena cea groasă se găseşte, în regiunea gîtului, 
de fiecare parte, o alta mai mică, în care se varsă cele mai 
multe din acele care vin de la cap. Ele străbat gîtul în interior 
şi de la fiecare dintr-însele, pleacă, sub omoplat, ramificări 
care merg la mîini. Se deosebesc ]a fel, în apropiere de 
vena splinei şi a ficatului, alte vene mai puţin însemnate, 
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care sînt tăiate cînd există o boală sub piele ; cînd boala 
este în pîntece, se deschid vena splinei şi cea a ficatului. 

Alte vene mai pornesc din acestea sub mamele ; altele 
mai mici se desprind de fiecare parte şi străbat măduva 
pînă la testicule. Altele merg sub piele şi în carne la rinichi 
şi sfîrşesc, la bărbaţi, in testicule, la femei, în matrice. Pri
mele vene care ies din abdomen sint mai mari, apoi ele se 
micşorează, pînă cînd trec de la dreapta la stînga şi de la 
stinga la dreapta. Acestea se numesc vene seminale. Sîn
gele cel mai gros este absorbit de părţile cărnoase, dar cînd 
trece de acolo în locurile pe care le-am numit, se subţiază, 
se încălzeşte şi devine spumos. 

C) IMITA'flE 

1 .  PHILEMO::\ fr. 91 (II, 505 k), 8. "BLt sînt acela căruia 
nimeni, nici zeu, nici om, nu-i rămîne ascuns, indiferent 
de fapta pe care o săvîrşeşte, pe care are intenţia de a o 
săvîrşi, sau a săvîrşit-o de mult - eu, aerul, ce pot fi 
numit şi Zeus. Eu sînt ceea ce este în stare să facă divini
tatea în tot locul : aci, în Atena, dincolo, în Patras, în Sicilia, 
în toate oraşele, în toate casele, în voi toţi . Nu există nici 
un lăcaş în care să nu fie aerul. Dar cine este în tot locul, 
cu necesitate ştie tot, întrucît este pretutindeni"9• 



NOTE 

1 Deşi mlirturla aceasta este reprodusă şi de alţi scrUtorl antici (de 
ex. Augustin, De civit. Dei VIII, 2) , totuşi ea este lipsit! de valoare 
btoricli. 

• Probabil că şi lui Diogenes i s-a adus, ca şi lui Ana:s:agoras, invinui
rea de ateism. 

a Scrierea aceasta este autentică dar titlul ei s-ar putea sli dateze 
abia din epoca alexandrinli. 

' Vezi şi notaţia lui Teofrast, care spune că Diogenes din Apollonia 
numea aerul din lăuntrul corpului "o micii p:ute din divinitate" (Despre 

setlzaţii 42) . Asemenea reflecţii ptiviull "divinitatea" trebuie puse ln 
raport cu probabila acuzaţie de ateism adusă filosofului. 

� Textul lui Aristotel se refer! in primul rînd la ideile lui Diogenes 
din Apollonia, nu la părerile altora. 

e E vorba aici şi de Diogenes. 

7 Apare aici o controversă in critica doxograficli, intrucit uuele manu
scrise indicii, in loc de 8c6c; "zeu", l&oc; (ethos) sau vo� (nous), care 
inseamnli, respectiv, "obicei" şi "intelect". 

a Această afirmaţie a lui Diogenes din Apollonia i-a iăcut pe ttnii 
doxografi să-i atribuie ideea că substanţa primordială ar fi o materie 
intermediară intre aer şi foc, nu aerul (a se vedea Porphyrios, la Sirupli
cius, Physica. 25, 8 şi 151, 20). 

• Versuri dintr-o comedie a lui Philemon (361 -263 i.e.n.), reprezen
tant minor al noii comedii, versuri in care e vorba de ideile lui Diogenes 

din Apollonia. 
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