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INTRODUCERE  
 
 
 
 
Introducere  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semnificaţia 
istoriei antice 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rolul civilizaţiei 
antice la 
formarea 
identităţii 
europene 

Istoria antică reprezintă dacă nu cel mai spectaculos capitol cronologic 
al istoriei umanităţii, cel puţin un palier temporal care continuă să 
stimuleze imaginaţia cercetătorilor şi a pasionaţilor de istorie deopotrivă. 
Departe de fi relegată de publicul larg, istoria antică, cu precădere cea 
greco-romană, este de multe ori adusă în prim-planul preocupărilor 
mass-media. Iar aceasta fie că este vorba de lucruri obişnuite (filmele 
artistice sunt doar un exemplu) sau de problematica salvării 
patrimoniului cultural al unui stat sau al Europei (este cazul, de pildă, al 
dezbaterii cu privire la Roşia Montană).  
 
Însă istoria antică însoţeşte prezentul sub forme diverse şi uneori 
surprinzătoare. Există elemente care s-au născut în antichitate şi cu 
care fiecare dintre noi ne aflăm zilnic în contact – politica, democraţia 
sunt concepte născute în Grecia antică. Apoi, sunt elemente care stau la 
baza felului în care cultura noastră este constituită şi setul de valori pe 
care îl promovează – creştinismul, dar şi budismul şi confucianismul 
sunt religii care apar în epoca antică.  
 
Altfel spus, antichitatea este parte a moştenirii culturale europene care 
ne structurează şi astăzi acţiunile, credinţele şi valorile. Din această 
perspectivă, studierea istoriei antice este importantă nu pentru că din 
punct de vedere cronologic se plasează înaintea celorlalte epoci istorice 
(excepţie făcând preistoria). Nu pentru că, de pildă, cele şapte minuni 
ale Lumii Vechi sunt o creaţie a aceluiaşi palier cronologic. Sensul 
profund al cercetării istoriei vechi este acela că un istoric trebuie să ştie 
contextul în care au apărut elemente culturale care ne marchează 
activitatea ca oameni ai secolului XXI.  

 
 
Particularităţile istoriei antice  
 
 
 
 
 
Sursele istoriei 
antice 1 – sursele 
scrise  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istoria antică are o serie de particularităţi, născute din însăşi faptul că se 
află, cronologic, la mare distanţă de momentul actual.  
 
În primul rând, sursele istoriei antice sunt, în bună măsură, altele decât 
cele ale, să spunem, istoriei moderne. În doar foarte puţine ocazii au 
supravieţuit trecerii timpului documentele scrise autentice – acesta este 
cazul fericit al papirilor din Egiptul faraonic, elenistic şi roman sau al 
câtorva opere istoriografice latine. Climatul foarte uscat şi fără variaţii de 
temperatură a asigurat conservarea acestui material organic (realizat din 
rădăcina unei trestii din Delta Nilului). În rest, avem de-a face cu 
precădere cu texte care ne-au parvenit prin filieră arabă. După apariţia 
califtelor arabe, învăţaţii arabi au preluat cea mai mare parte a tezaurului 
cultural antic. Spre deosebire de Occidentul medieval, unde doar 
reprezentanţii clerului aveau ştiinţă de carte, lumea arabă a avut un 
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Sursele istoriei 
antice 2 – 
epigrafice, 
numismatice, 
iconografice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursele istoriei 
antice 3 – 
arheologice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

interes deosebit în dezvoltarea ştiinţei şi cu ajutorul grecilor din zonele 
fostului Imperiu Roman de Răsărit au tradus principalele texte antice. La 
fel au procedat şi bizantinii. Odată cu începutul Renaşterii, umaniştii 
europeni au început să traducă din arabă sau ebraică (evreii constituind 
o elită intelectuală a Orientului, dar şi în centrele comerciale occidentale) 
textele istoricilor antici.  
 
O altă categorie de surse o reprezintă inscripţiile. Deşi erau cunoscute 
de mult, tot umaniştii şi cărturarii ce le-au urmat le-au inclus în categoria 
de izvoare pentru studierea istoriei antice. Fie că este vorba de inscripţii 
funerare sau inscripţii publice, ridicate de cetăţenii unei cetăţi pentru a 
onora pe un membru al comunităţii sau pentru a face publice deciziile 
luate de adunare, ele permit cercetătorului de astăzi să cunoască 
sistemul juridic şi principalele evenimente care s-au petrecut în acea 
perioadă. La acestea putem adăuga şi inscripţiile realizate pe obiecte de 
metal.  
 
O categorie aparte o reprezintă tăbliţe de lut nears folosite cu precădere 
în lumea orientală şi în cea miceniană. Folosite pentru a înregistra 
decizii judecătoreşti, liste de obiecte şi de persoane cu statut civil, 
ritualuri religioase şi mituri, inventare şi liste de datorii, acestea permit 
reconstituirea unor aspecte variate ale lumii orientale – de la sistemul 
economic la cel al credinţelor sau la sistemul politic.  
 
La acestea putem adăuga o serie de alte surse – cele numismatice şi 
cele iconografice. Prima categorie se ocupă cu analiza monedelor, a 
imaginilor aflate pe acestea şi a distribuţiei lor în timp şi spaţiu. Imaginile 
de pe monede constituie un bun indicator al setului de valori politice 
promovat de un suveran sau altul sau de sistemul politic – redarea 
chipului suveranului sau al unei divinităţi care are atribute speciale îi 
spun cercetătorului care era ideologia dominantă la acel moment. Să nu 
uităm faptul că imaginile acestea erau cele mai văzute de către oameni 
şi chiar dacă aceştia par să le acorde puţină importanţă, ele se 
întipăresc în mintea lor şi crează convingeri şi automatisme intelectuale 
– ei ajung să considere reprezentarea într-un anumit fel a suveranului ca 
fiind norma; astfel se naşte propaganda. Distribuţia în timp şi spaţiu a 
monedelor ne informează cu privire la relaţiile comerciale, contactele 
politice şi influenţa unui stat asupra regiunilor înconjurătoare (este cazul 
monedelor republicane romane în spaţiul getic şi dacic înainte de 106 
î.Hr.).  
 
Dar de departe cele mai spectaculoase descoperiri aparţin arheologiei. 
Acesta este domeniul care, poate, mobilizează cel mai mult imaginaţia şi 
entuziasmul contemporanilor. Scoaterea la iveală a unor aşezări, cimitire 
sau amenajări ale teritoriului permite, măcar în unele cazuri, confirmarea 
informaţiilor provenite din sursele scrise. Un alt element care marchează 
imaginaţia colectivă sunt obiectele descoperite de arheologi. Tezaurele 
monetare, inventarele bogate ale unor morminte conţin suficiente 
informaţii pentru reconstituirea vieţii aristocraţiei din acea perioadă. 
Combinaţia dintre informaţiile oferite de sursele scrise şi cele 
arheologice contribuie la realizarea unei imagini mai complete a lumii 
antice. Ceea ce este de reţinut este faptul că, asemeni altor domenii 
istoriografice, istoria antică nu este un domeniu în care să se fi spus tot 
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– de-a lungul unităţilor de învăţare veţi lua cunoştinţă cu evoluţiile în 
scrisul istoric şi cum a evoluat concepţia istoricilor contemporani despre 
istoria antică.  

 
Unităţile de învăţare  
 
Criteriile de 
selecţie a 
conţinuturilor 

Unităţile de învăţare pe care le propune acest modul respectă 
obiectivele statuate prin programă, dar au în subsidiar un punct central 
de interes, anume acela al prezentării evoluţiilor în plan social şi politic. 
Modul în care se structurează de-a lungul timpului un mod de exercitare 
a autorităţii, în care implicarea corpului cetăţenesc se petrece pe 
coordonatele instituţionale este elementul care poate contribui la 
înţelegerea transformărilor ulterioare ale societăţii europene. Altfel spus, 
analiza instituţiilor politice antice contribuie la decelarea elementelor 
fundamentale ale lumii europene de la sfârşitul antichităţii până astăzi.  
 

Titlul unităţilor de 
învăţare  

Unităţile de învăţare din acest modul sunt următoarele.  
 
Unitatea de învăţare 1  –  Contribuţia Orientului la civilizaţia europeană  
Unitatea de învăţare 2  –  Polisul: realităţi politice şi formule culturale  
Unitatea de învăţare 3  –  Perioada clasică  
Unitatea de învăţare 4  –  Lumea greacă în perioada elenistică  
Unitatea de învăţare 5  –  Roma regală şi republica romană  
Unitatea de învăţare 6  –  Roma imperială şi începuturile Europei 
medievale  
 

 
 
Sarcinile de lucru1  
 
Tipuri de sarcini 
de lucru  
 
 
Întrebări 
punctuale  
 
 
 
Eseuri 
structurate şi 
libere 
 
 
 
 
 
Dacă apar 
probleme 

Sarcinile de lucru sunt astfel construite încât să corespundă obiectivelor 
formulate prin programa de studiu. Pe parcursul modulului, veţi avea de 
realizat o serie de activităţi care au ca scop dezvoltarea competenţelor 
care sunt necesare celor care vor fi profesori de istorie. În primul rând, 
există sarcini de lucru care vă solicită să răspundeţi la întrebări 
punctuale; ele sunt întrebări la care se va răspunde pe parcursul unităţii 
de învăţare. Apoi, întrebări care vă solicită să identificaţi, să selectaţi, să 
comparaţi şi să ierarhizaţi informaţii. În sfârşit, există sarcini de lucru (de 
regulă la nivelul lucrărilor de verificare) care obligă pe cursanţi să 
folosească toate cunoştinţele acumulate de-a lungul unităţii de învăţare 
– acestea sunt eseuri (structurate şi libere). Cursanţii sunt încurajaţi să 
utilizeze literatura suplimentară care, din motive de acordare cu celelalte 
module, a fost limitată la maxim.  
 
În cazul în care apar dificultăţi la nivelul elaborării lucrărilor de verificare, 
sugerăm cursanţilor să reia lectura unităţii de învăţare, de data aceasta 
realizând un rezumat de idei al acesteia. Apoi, să reia lectura 

                                                 
1 Notă  
Testele de autoevaluare se regăsesc la paginile 11, 17, 25, 29, 32, 34, 39, 46, 50, 56, 62, 67, 76, 84, 86,  
Lucrările de verificare se regăsesc la paginile 19, 35, 51, 62, 78, 92 
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bibliografiei indicate şi să încerce rezolvarea din nou a lucrării (în cazul 
în care este vorba de un eseu structurat, să atingă punctele precizate 
întâi sub forma unor mici eseuri independente, iar la urmă să redacteze 
din nou eseul sub forma unei naraţiuni la persoana întâia).  

 
Criteriile de evaluare  
 
 Criteriile de evaluare care vor fi aplicate sunt următoarele:  

• pentru teste de autoevaluare: corectitudinea răspunsurilor (70%), 
capacitatea cursanţilor de a răspunde solicitării în numărul de 
fraze solicitate (20%);  

• pentru lucrările de verificare (în ordinea importanţei): respectarea 
punctelor solicitate (15%), argumente reprezentative şi coerenţa 
argumentării (30%), utilizarea informaţiilor din unitatea de 
învăţare (25%), utilizarea de bibliografie suplimentară (20%).  

 
 
Bibliografia 
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Unitatea de învăţare Nr. 1 
 
CONTRIBUŢIA ORIENTULUI LA CIVILIZAŢIA EUROPEANĂ 
 
 
Cuprins  
 
1.1. Obiective………………………………………………………………………………... 1 
1.2. Începuturile – apariţia complexului economic productiv…………………………… 1 
1.3. Apariţia statului în Orientul Antic……………………………………………………... 6 
1.4. Structuri de putere şi univers ideologic……………………………………………… 9 
1.5. Influenţa orientală asupra Europei…………………………………………………… 11 
1.6. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare………………………………. 12 
1.7. Lucrarea de verificare 1……………………………………………………………….. 13 
1.8. Bibliografie……………………………………………………………………………… 13 
 
1.1. Obiective  
 
Familiarizarea cursanţilor cu elementele definitorii ale apariţiei structurilor politice 
complexe în lumea orientală  
Identificarea elementelor centrale ale evoluţiilor socio-economice şi culturale din Orientul 
Antic  
Capacitatea de a redacta răspunsuri scurte (maximum 5 fraze) care să implice 
compararea de surse diferite (vizuale şi scrise).  
 
1.2. Începuturile – apariţia complexului economic productiv  
 
Rolul Orientului 
Antic în istoria 
universală  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graniţele 
Orientului Antic 
 
 
 

La sfârşitul anilor ’50 ai secolului trecut, S. N. Kramer îşi intitula 
cartea de popularizare a istoriei Orientului Antic “Istoria începe la 
Sumer”. Chiar dacă intenţia sa era de a folosi o metaforă, titlul este în 
bună măsură îndreptăţit. Orientul Antic, înţelegând prin aceasta în primul 
rând actualul Orient Apropiat (numit adesea “Semiluna fertilă” de către 
arheologi), a fost o zonă de invenţie – un număr impresionant de premie-
re se produc în acest spaţiu. De la primul tip uman recent (identificat în 
Israelul actual), până la primele forme de utilizare a terorii ca instrument 
militar (este vorba de purtarea războiului de către asirieni), istoria 
Orientului Antic este marcată de descoperiri care au dat imaginea lumii 
antice. Să dăm câteva date: apariţia primelor aşezări fortificate 
(Ierihonul, prin mileniul al VII-lea î.Hr.); apariţia primelor forme de scriere 
(în Sumer – zona dintre Tigru şi Eufrat, în Irakul modern); primele coduri 
de legi (tot în Sumer, în mileniul al IV-lea î.Hr.); primele scrieri istorice 
(sub forma analelor, în Babilon, la începutul mileniului al II-lea î.Hr.); 
prima metalurgie (zona Asiei Centrale, mileniul al IV-lea); primele 
credinţe monoteiste (religia mozaică şi erezia lui Ekhnaton în Egipt); în 
sfârşit, primele state. Şi lista ar putea continua.  

 
Din această perspectivă, Orientul Antic cuprinde un spaţiu imens, 

ce porneşte de la Mediterana şi Marea Neagră până în Extremul Orient 
şi cuprinde societăţi extrem de diverse, de la societăţile indo-europene la 
cele semitice.  
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Descoperirile din 
plan economic  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cauzele trecerii 
la noul tip de 
economie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapele trecerii 
la economia 
productivă  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dar poate că invenţiile cele mai importante se află în domeniul 
economic şi în cel cultural. Descoperirea economiei productive 
(cultivarea plantelor, creşterea animalelor) şi a ceramicii, respectiv 
descoperirea scrisului sunt, alături de metalurgie, principalele contribuţii 
ale Orientului Antic la tezaurul civilizaţiei mondiale. În plus, câteva din 
marile religii ale lumii îşi au originea tot aici. În fapt, acestea separă 
preistoria (istoria di-naintea istoriei) de istoria propriu-zisă.  

Descoperirea agriculturii este unul din elementele fundamentale. 
Aceasta a marcat trecerea la neolitic (epoca nouă a pietrei). Cu toate a-
cestea, există puţine certitudini cu privire la momentul exact sau la 
mecanismul prin care oamenii au trecut de la un mod de viaţă axat pe 
vânătoare şi cules (care asigura, în bună măsură, o viaţă relativ 
îmbelşugată câtă vreme nevoile resimţite erau doar cele legate de 
obţinerea hranei şi a socializării) la unul bazat pe cultivarea plantelor şi 
creşterea animalelor. Aceasta cu atât mai mult cu cât randamentul 
primelor culturi nu era foarte mare – cel mult 100-150 kg la hectar (în 
cazul grâului).  

 
Motivele luate în considerare de către cercetători sunt multiple şi o 

serie de ipoteze au fost formulate.  
Există o primă categorie de cauze, anume cele legate de modifica-

rea climatului la sfârşitul epocii glaciare (acum aproximativ 11.000 de 
ani). Dacă în Europa aceasta s-a manifestat prin trecerea la un climat 
destul de asemănător cu cel actual şi cu înlocuirea vegetaţiei de tundră 
şi stepă îngheţată cu o vegetaţie dominată de păduri de foioase şi 
lăstărişuri, în Orientul Apropiat avem un fenomen mai accentuat de 
aridizare a climei. Pădurile mai degrabă subtropicale sunt înlocuite de o 
vegetaţie bazată pe arbori de tipul pinilor (pe coasta levantină) sau pe 
palmieri. Urmările au fost dramatice în sensul în care reducerea surselor 
de apă a făcut ca speciile animale şi grupele umane să fie “înghesuite” în 
areale destul de limitate. Exemplul cel mai bun îl constituie zona 
Egiptului. Aici, transformarea Saharei într-un deşert a împins grupele 
umane şi anima-lele spre valea Nilului. În zona sumeriană, un fenomen 
similar a împins populaţiile de vânători-culegători pe firul văilor. 
Rezultatul l-a constituit o nouă relaţie între oameni şi speciile animale din 
regiune. Aceste schimbări au fost însoţite de un fenomen suplimentar 
(prezent, de data aceasta, şi în spaţiul european). Schimbarea climatică 
ce marchează trecerea la climatul contemporan a fost însoţită de o 
fluctuaţie marcată a temperaturilor şi ploilor – dacă perioadele glaciare 
cunoşteau variaţii pe mii de ani, acum acestea se întind pe sute de ani. 
De aici şi o nesiguranţă mai mare a obţinerii hranei pentru grupele de 
vânători-culegători.  

 
O primă strategie adaptativă a fost relocarea grupelor umane pe 

firul văilor; a doua a constituit-o diversificarea surselor de hrană. Foarte 
probabil, dieta umană se diversifică acum. Oamenii includ în dieta lor, 
alături de sursele tradiţionale, peştele, păsările acvatice şi noi plante.  

Al treilea pas l-a constituit trecerea la culesul preferenţial al unor 
plante şi la concentrarea vânătorii pe un număr limitat de specii animale 
(căprioare, antilope). Această fază a dus la o cunoaştere mai bună a 
modului de viaţă al acestor specii şi la felul în care cresc unele plante.  

De altfel, există câteva analogii excelente pentru acest fenomen – 
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Caracterul 
gradual al 
trecerii la 
economia 
productivă 
 
 
 
 
 
 

laponii din zona circumpolară europeană (axaţi pe creşterea renului, un 
animal total, căci totul este folosit, de la carne la oase şi tendoane), 
respectiv indienii Delaware în America de Nord (axţi, la momentul 
contactu-lui cu europenii, pe culesul specializat al orezului sălbatic).  

De la specializare la ideea că aceste resurse pot fi cumva stăpâni-
te nu a fost decât un pas. Turmele de animale au fost mânate în 
canioane sau văi cu o singură ieşire, unde acestea puteau fi controlate 
într-un mediu aproape identic cu cel natural, iar plantele care s-au 
dovedit a fi utile (înţelegând prin acestea uşurinţa culegerii şi sau a 
recoltării) au de-venit ţinta unui proces de selecţie artificială (chiar şi 
înlăturarea buruieni-lor şi conservarea seminţelor din plantele care 
păreau a fi mai mari a dus la modificarea în timp a acestora1). Faptul că 
avem de-a face cu o acţiune intenţionată este demonstrat de faptul că 
patria de origine a grâului se află la Est de munţii Zagros, cu o înălţime 
mai mare decât altitudinea maximă a cultivării grâului; cu toate acestea, 
grâul va fi cultivat şi la Vest de acest lanţ muntos, fiind adus de către 
oameni. Mai târziu, odată cu răspândirea neoliticului în Europa, 
comunităţile umane aflate în deplasare din Orient spre Europa (prin Asia 
Mică, Grecia, Balcani şi spaţiul românesc) vor aduce cu sine oaia (un 
animal care nu are prototip sălbatic în fauna europeană).  

 
Teoriile cu privire la apariţia neoliticului au un punct comun, anume 

acela că există o relaţie între cultivarea plantelor şi creşterea animalelor. 
Al treilea element, ceramica, nu a intervenit decât mai târziu. De aici şi 
denumirea primei faze a neoliticului (neoliticul numit aceramic, deci fără 
ceramică).  

Trebuie însă spus faptul că în primele milenii (mileniile IX-VII î.Hr.) 
schimbările nu au modificat radical viaţa oamenilor. Randamentul scăzut 
a făcut ca multă vreme vechile ocupaţii să ocupe un rol important în 
asigurarea subzistenţei. Doar târziu au ajuns vânătoarea şi culesul să fie 
ocupaţii secundare.  

 
Urmările au fost importante. În primul rând, comunităţile umane s-

au sedentarizat şi au început să construiască aşezări cu o existenţă mai 
îndelungată decât durata de viaţă a unei generaţii.  

 
Fig. 1.1., 1.2., 
Qalat Jarmo – 
una din primele 
aşezări neolitice 
din Orientul 
Apropiat  
 

                                                 
1 Ca simplu amănunt, porumbul – planta de civilizaţie a Americii Centrale – avea la început un ştiulete de doar câţiva 
centimetri. 

Vedere de ansamblu Un complex de locuinţe 
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Apariţia 
meşteşugurilor 
şi a aşezărilor 
stabile  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În al doilea rând, după o primă fază de economie mixtă, în care 
noile ocupaţii au fost susţinute de cele tradiţionale (vânătoarea şi cule-
sul), s-a putut trece la o agricultură cu rezultate mai bune; a apărut un 
surplus de resurse alimentare, care a permis acestor comunităţi să 
realizeze proiecte comunitare de amploare şi să iniţieze un schimb de 
produse cu comunităţi aflate, uneori, la peste 1000 de km distanţă. Dar 
creşte-rea randamentului a avut şi alte urmări – au putut să apară 
meşteşuguri specializate. Iniţial, fiecare gospodărie îşi producea uneltele 
necesare, dar existenţa surplusului alimentar însemna că cei mai dotaţi 
pentru un meşteşug sau altul puteau să trăiască din vânzarea (sub forma 
trocului) produselor lor. Coroborat cu creşterea randamentului 
agriculturii, Orientul Antic face trecerea spre aşezări cu caracter 
protourban (cum este Ierichonul) şi mai târziu spre oraşe.  

 
Fig. 1.3., 1.4., 
Ierichon, prima 
aşezare 
fortificată din 
lume (pe la 7000 
î.Hr.) 

Fortificaţiile Turnul (7 m grosime) 

  
  

Acest model al economiei neolitice (agricultură + creşterea 
animalelor + ceramică + sedentarizare) se va răspândi2 din zona 
sumeriană şi a platourilor înalte din zona irakiană spre Egipt şi spre Asia 
Mică, de un-de va difuza în spaţiul european.  

 
Fig. 1.5., 
Ceramică 
neolitică de la 
Orchomenos, în 
Grecia 

 
 

  
                                                 
2 Acesta este modelul cel mai probabil pentru Lumea Veche – Europa, Asia şi nordul Africii, dar există şi zone 
independente de invenţie a agriculturii, anume spaţiul chinez, America Centrală şi nord-vestul Americii de Sud. 
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Apariţia scrisului  
 

O altă descoperire care marchează saltul de la societăţi simple, 
rurale, la aşezări protourbane, cu relaţii comerciale extinse şi cu o altă 
raportare la comunitate este scrisul. Scrisul este o formă de conservare 
a memoriei comunităţii sau a indivizilor. El reprezintă o descoperire care 
alterează definitiv structurile economice, politice şi culturale. În primul 
rând, datorită faptului că acum se pot înregistra cantităţi şi număra 
obiecte, se pot identifica cu precizie datorii, se pot memoriza trasee şi 
hărţi. Dar mai ales pentru că memoria colectivă este acum susţinută de 
înregistrarea în scris a informaţiilor despre generaţiile trecute şi despre 
miturile şi ritualurile fundamentale. Aceasta duce la schimbări dramatice 
în conştiinţa umană. Generaţiile trecute nu mai sunt amestecate într-un 
trecut confuz şi amorf, ci sunt ordonate în desfăşurarea lor cronologică. 
Apoi, scrisul este instrumentul fundamental care asigură funcţionarea 
birocraţiei. La început, această scriere era mai degrabă iconografică, dar 
odată cu trecerea timpului ajunge să devină o scriere abstractă, numită 
cuneiformă3. Aplicată pe tăbliţe din lut nears, aceste scrieri înregistrează 
mărfuri, oameni (liberi şi sclavi), posesiuni funciare, datorii şi obligaţii, 
contracte de căsătorie, coduri de legi şi decizii judecătoreşti.  

  
Fig. 1.6., 1.7. 
Exemple de 
scriere din zona 
sumeriană 
(tăbliţa din 
stânga are doar 
câţiva centimetri, 
cea din dreapta 
are 15 cm 
înălţime)  

Scriere timpurie (iconografică) Scriere târzie (cuneiformă) 

 
 

 
  

Dincolo de acest moment al apariţiei aşezărilor cu caracter 
protourban, însă, creşterea complexităţii sociale şi economice, precum şi 
evoluţiile la nivelul mentalităţilor vor duce la apariţia statului. 

 

Test de autoevaluare 1.1.  
Enumeră care sunt factorii care au influenţat evoluţia societăţilor orientale de la stadiul de 
vânători-culegători la cel de producători de hrană. Alcătuieşte apoi o schemă în care să 
arăţi care sunt legăturile dintre aceştia. Foloseşte spaţiul de mai jos pentru a formula 
răspunsul.  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Schema  
 

                                                                                                                                                                  
3 Datorită formei liniilor care formau caracterele silabarului. Scrierea aceasta, inventată de sumerieni, a devenit foarte 
repede scrierea “internaţională” a Orientului Apropiat, fiind preluată de babilonieni, asirieni şi hittiţi. Doar egiptenii, care 
au inventat scrierea în acelaşi timp, dar pe alte baze şi cu alte carecteristici, şi-au păstrat scrierea lor.  
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Răspunsul poate fi consultat la pagina 12 
 
 
1.3. Apariţia statului în Orientul Antic 
 
 
Fig. 1.8., harta 
oraşului-stat 
sumerian Nippur  

 
 
 
Diversitatea 
formelor de 
organizare 
politică  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Structurile politice complexe au, la fel ca şi alte aspecte ale 

societăţii orientale, o istorie şi mai ales o istoriografie complicate. Cu atât 
mai mult cu cât a existat o întreagă polemică fundamentată ideologic în 
legă-tură cu ce tip de structură politică a fost dominantă în Orientul 
Antic. Pe de o parte, există structuri care se întind pe suprafeţe extinse 
ale regiunii – poziţia cvasi-divină a suveranului, existenţa birocraţiei şi a 
unui sistem administrativ complex, dominaţia unui sistem economic 
bazat mai degrabă pe munca în regim de corvoadă a comunităţilor libere 
(ele au obligaţia de a presta munci în favoarea suveranului sau a 
templului în schimbul pământurilor date de către aceştia). Pe de altă 
parte, există diferenţe notabile, mai ales la nivelul formei statului şi a 
bazei sale economice. Există state bazate pe agricultura de irigaţie 
(oraşele-stat sumeriene, Egiptul), state bazate pe exploatarea resurselor 
minerale şi pe comerţ (oraşele-stat din Palestina şi de pe coasta siro-
feniciană, Persia, Assiria); în sfârşit, avem state care combină toate 
aceste trăsături.  
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Diversitatea 
evoluţiilor; 
modele teoretice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limite şi nuanţări 
ale modelelor 
teoretice  
 
 
Determinări 
tehnologice şi de 
organizare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai mult, evoluţia politică din regiune nu este uniformă. Chiar dacă 
scala cronologică este foarte lungă (Egiptul rămâne statul cu cea mai 
lungă istorie neîntreruptă), există un continuum de mişcări şi evoluţii ca-
re neagă un model simplist. Dezbaterea istoriografică dintre adepţii 
teoriilor marxizante şi cei ai teoriilor mai degrabă de dreapta continuă şi 
astăzi. Primul model, cel marxist, consideră că forma politică este cea a 
despoţiei orientale – un sistem dominat de un suveran de origine divină 
care este proprietarul întregului pământ şi căruia i se supun toţi locuitorii; 
originea divină (fiu sau vechil al divinităţii) şi posesiunea asupra 
pământului fac din acesta un conducător absolut.  

 
Cel de-al doilea model (apărut ca o reacţie la primul) atrage atenţia 

asupra faptului că posesia asupra întregului pământ este mai degrabă o 
pretenţie cu iz ideologic – contractele de cumpărare de loturi de pământ 
arată faptul că există proprietăţi care scapă controlului suveranului. Mai 
mult, există comunităţi care sunt libere şi nu datorează suveranului de-
cât o parte din munca lor. Ca rezultat, două sunt tipurile de stat (în 
funcţie de geneza acestora): state hidraulice (bazate pe sisteme de 
irigaţie) şi state de cucerire (bazate pe acţiunea militară a suveranului 
fondator).  

 
Ambele modele au meritele şi lipsurile lor. Câteva elemente merită 

a fi menţionate aici, căci situaţia este mai complexă:  
 
• Teoriile sistemice consideră că statul este rezultatul eforturilor 

convergente al mai multor elemente aflate în interdependenţă: 
dezvoltarea tehnicilor de producţie (apariţia noilor ocupaţii, a 
roţii şi a sistemelor de irigaţii); tehnici noi de cunoaştere 
(scrisul, calendarul, matematica); creşterea şi concentrarea 
populaţiei în centre urbane – problemele legate de 
aprovizionarea şi apărarea acestor aglomerări impune o 
birocraţie amplă şi centralizarea deciziei la nivel politic; apariţia 
construcţiilor monumentale (nu numai temple, ci şi fortificaţii) – 
cu funcţie de protecţie (militară şi religioasă) şi funcţie 
reprezentativă; comerţul la mare distanţă – implică protecţia 
drumurilor comerciale şi concentrarea şi coordonarea efortului 
economic, astfel încât statul să poată controla resurse 
dezirabile în schimbul la mare distanţă;  

 
• teoriile conflictuale se împart şi ele în cele care consideră că 

statul este rezultatul conflictului dintre grupe de interese; un alt 
grup consideră că statul este rezultatul unei relaţii strânse 
dintre resurse şi dezvoltarea socială şi politică; unele zone, 
favorizate ca resurse, dar limitate natural şi social, au declanşat 
o evoluţie iniţială foarte rapidă, care a dus mai apoi la o criză 
de resurse şi care, la rândul ei, a dus la o competiţie între 
comunităţi; ca urmare, statul ar fi rezultatul acţiunii grupului cel 
mai eficient ca administrator de resurse sau a intervenţiei unei 
comunităţi care devine centru de putere; trebuie notat, însă, că 
un sistem de irigaţie este eficient şi poate fi întreţinut doar pe o 
suprafaţă relativ restrânsă, cea a teritoriului unui oraş sau al 
unei provincii (este cazul nomelor egiptene) – orice încercare 
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Oameni liberi, 
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de unificare pe arii largi nu poate reuşi datorită dificultăţii de a 
pune de acord, de pildă, comunităţile aflate în amonte cu cele 
din aval cu privire la drepturile de utilizare a apei şi obligaţiile 
de muncă pentru întreţinerea canalelor de irigaţie; la fel, 
sistemul birocratic, bazat pe înregistrarea pe tăbliţe de lut, are 
limitele sale, ceea ce duce – s-a văzut în cazul regatelor şi a 
imperiilor ulterioare – la inevitabila delegare a autorităţii spre 
dinastii locali;  

 
• regatele realizate prin cucerire (este cazul, practic, al tuturor 

formaţiunilor politice orientale mari, poate cu excepţia Egiptului) 
au un ciclu de viaţă relativ scurt; de la Sargon cel Mare 
începând (fondatorul imperiului akkadian, pe la 2371-2315 
î.Hr.), regatele cunosc o primă perioadă de ascensiune în 
timpul fon-datorului statului, care practic cucereşte teritoriul, 
urmată de o perioadă în care urmaşii cu greu fac faţă 
tendinţelor centrifuge ale diferitelor state mai mici înglobate în 
noua structură; altfel spus, caracterul efemer (în timp istoric) al 
acestor structuri politice este rezultatul limitelor de mai sus;  

 
• de notat este coexistenţa în timp a acestor forme de organizare 

politică; statul egiptean, de pildă, cunoaşte o evoluţie, 
întreruptă de câteva scurte perioade de dominaţie externă, din 
mileniul al IV-lea (3100 î.Hr.) până la înglobarea sa în statul 
roman după bătălia de la Actium (31 î.Hr.), iar în toată această 
perioadă are relaţii diplomatice cu oraşele-stat de pe coasta 
siro-feniciană, cu regatul hittit din Asia Mică, cu principatele din 
zona Siriei şi a Israelului de astăzi;  

 
• în sfârşit, structurile sociale sunt extrem de diferite între, să 

spunem, Egipt sau Persia şi oraşele-stat din zona siro-
palestiniană (Tyr, Sidon şi Byblos sunt conduse de o 
aristocraţie comercială, interesată mai degrabă de relaţiile 
externe decât de controlul teritoriului înconjurător); la fel, există 
diferenţe mari în tipul de autoritate exercitat de regele mezilor 
(care trebuie să conducă împreună cu aristocraţia) şi 
autoritatea regilor din Israel (care trebuie să ţină cont de rolul şi 
autoritatea preoţilor şi a profeţilor); altfel spus, pe o structură 
socială de bază, pe o urzeală de relaţii sociale bazată pe o 
categorie masivă de oameni liberi, un număr redus de sclavi şi 
o aristocraţie de funcţii (caracterul ereditar al statutului 
aristocratic este mai puţin marcat) se grefează modele 
particulare de agregare socială, în funcţie de tipul de structură 
economică şi de influenţele externe. 

  
 
 
 
 
 
 
 



Contribuţia Orientului la civilizaţia europeană 

Proiectul pentru Învăţământul Rural 9 

 
Fig. 1.9., o 
birocraţie de 
succes – scribi 
egipteni (în mână 
au plăcuţe de 
lemn acoperite 
cu ceară pe care 
scriu cu un stilus 
ascuţit) 

 
 
O definiţie a 
statului 

 
Din această perspectivă, statul reprezintă un sistem politic şi 

social-economic care are la baza sa scrierea şi birocraţia, are graniţe 
recunoscute şi apărate. Criteriile de clasificare sunt:  

• teritorială (oraşe-stat şi teritoriale),  
• structura instituţională (monarhii, republici aristocratice – este 

cazul statelor indo-ariene în epocă vedică),  
• mecanismul de constituire: dezvoltare internă (sumerieni, 

fenicieni), cucerire (indo-arieni), colonizare (hittiţi4), divizare 
(evrei5), unificare (Egipt). 

 
1.4. Structuri de putere şi univers ideologic 
 
Trăsăturile 
generice ale 
monarhiei 
orientale 

Toată această diversitate de structuri politice are, cu toate 
acestea, un set comun de elemente. Să le enumerăm pe scurt.  

În primul rând, caracterul divin al monarhiei. Suveranul, fie el 
Sargon al Akkadului sau faraonul Egiptului, este cel mai aproape de 
divinitate şi se bucură de o relaţie specială cu acesta. El este fiul 
divinităţii centrale sau reprezentantul acestuia pe pământ. Ca atare, 
voinţa lui, exprimată prin lege, are sancţiunea divinităţii şi are valoare de 
ordonare a universului. Căci dacă divinităţile sunt cele care au creat 
această lume, reprezentanţii acestora sunt cei care menţin ordinea 
cosmică a creaţiei dintâi. De aici şi două derivaţii foarte interesante la 
nivelul ceremoniilor care însoţesc persoana suveranului. În lumea 
sumeriană, la începutul anului nou se recită miturile fondatoare (de 
geneză), iar suveranul este implicat în ceremonii care mimează căsătorii 
sacre cu divinităţile feminine. Prin aceste două elemente se asigură 
persistenţa lumii, aşa cum a fost ea creată de zei. Creaţia nu poate 
îmbătrâni nici măcar cu un an, astfel că ea trebuie recreată de fiecare 
dată, cu ajutorul celor mai apropi-aţi de divinitate. În Egipt, suveranul 
trebuie să ia parte la ceremonii de reîntinerire, căci fiind de esenţă divină 
nu poate îmbătrâni – consecinţele unei deteriorări a situaţiei faraonului 
ar fi dezastruoase pentru regat, căci el este garantul fertilităţii solului şi al 
prosperităţii. La fel, la hittiţi starea de sănătate a suveranului traduce 
condiţia regatului. 

                                                 
4 Este vorba de influenţele pe care le-au exercitat coloniile de negustori assirieni din Asia Mică asupra populaţiei locale.  
5 Divizarea primului stat al evreilor în Iuda şi Israel.  
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Fig. 1.10., 1.11. 
Asocierea 
suveranului cu 
divinitatea 

 
1.10. Faraonul Seti I cu zeiţa Hathor 1.11. Regele hittit Tudhaliyas IV cu 

simbolul divinităţii furtunii 

   
 
Atribute generale 
ale suveranului 
oriental 

 
În al doilea rând, atributele suveranului. El este, într-adevăr, figura 

centrală a structurii politice. Dincolo de relaţia sa specială cu lumea 
divinităţilor, el este conducătorul armatei, legiuitor şi judecător, garantul 
prosperităţii regatului, protector al locuitorilor ţării.  

Alături de aceasta, el este şi suveran în ordine cosmică. Desigur, 
este un discurs ideologic, dar atestă faptul că suveranitatea orientală 
este liantul ideologic al societăţii.  

În plus, el este şi favorizat de soartă. Norocul reprezintă un semn 
al bunăvoinţei divine. 

 
Fig. 1.12.  1.12. “Stela vulturilor”, din timpul lui Eannatun, rege în Lagash 

 
 

Tipologia 
monarhiilor 
orientale 

O tipologie a monarhului oriental va scoate în evidenţă faptul că, 
dincolo de elementele comune, există şi o serie de deosebiri care 
nuanţează modelul generic. Dacă luăm în considerare criteriul 
transmiterii puterii, monarhiile sunt ereditare (Egipt, Israel), elective sau 
cvasielective (ca la hittiţi sau la indo-europenii vedici). Criteriul naturii 
puterii imperiale ne indică mai multe tipuri. Monarhia orientală poate fi 
divină (Egipt, dar acesta reprezintă un caz unic), charismatică – în care 
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suveranul este favorit al zeilor (Sumer, Akkad, Babilon, Israel, China), 
militară (suveranul îşi demonstrează charisma prin victorii militare, ca la 
assirieni, hittiţi sau perşi) sau teocratică (tot Egiptul, dar doar în timpul 
dinastiei Marilor Preoţi). Ne reîntâlnim, deci, cu aceiaşi diversitate de 
forme, adaptate condiţiilor sociale şi culturale locale.  

 
 

Test de autoevaluare 1.2. 
 
Citiţi textul de mai jos şi rezumaţi concepţia confucianistă despre suveran. Folosiţi spaţiul 
liber pentru a formula răspunsul.  
 
Critica confucianistă asupra statului Qin (81 î. Hr.) 
Niciodată profitul material nu trebuie să fie motiv de guvernare. Acesta trebuie să constea în dorinţa de a fa-
ce să domnească moralitatea şi de a reforma obiceiurile poporului. Dar acum, în provincii, monopolul sării, 
fierului şi alcoolului, precum şi sistemul de piaţă echitabil au fost stabilite pentru a concura profiturile 
oamenilor de rând, depreciază generozitatea rustică şi îndeamnă poporul spre avariţie. Iată de ce, aceia 
care se ocupă de o activitate primară au devenit puţin numeroşi iar cei care au activităţi secundare sunt 
numeroşi. Shang Yang a aşezat legi crude la fundamentele statului Qin, iar acesta, odată cu Er Huang Di, a 
fost distrus. Nesatisfăcut de severitatea acestor legi, el a instituit sistemul responsabilităţii mutuale, a 
considerat o crimă criticile aduse guvernării şi a introdus pedepse corporale, până când poporul a devenit 
atât de îngrozit încât oamenii nu mai ştiau cum să se poarte. Nemulţumit de nenumăratele taxe şi impozite, 
el a interzis oamenilor utilizarea resurselor pădurilor şi râurilor şi a făcut profituri uriaşe prin stocarea 
rezervelor, atât timp cât nu dădea nimănui şansa de a ridica cea mai mică obiecţie. O astfel de venerare a 
profitului, o asemenea lipsă de consideraţie pentru ceea ce este drept, o astfel de exaltare a puterii şi a 
reuşitei personale, a con-dus, este adevărat, la achiziţia de noi teritorii. Dar aceasta este la fel ca atunci 
când arunci apa peste oameni care au fost deja inundaţi, sporindu-le nenorocirea. 
(Dezbaterea sării şi a fierului (81 î. Hr.), raportul Yen Tie Lun, XXVI, cf. Yen Tie Lun, Paris, 1978, în Istoria 
lumii în texte, ed. Corint, Bucureşti 2000). 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Răspunsul poate fi consultat la pagina 13. 
 
 
1.5. Influenţa orientală asupra Europei 
 
Teoria ex Oriente 
lux  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Influenţa 
Orientului asupra 
Occidentului 

Orientul a exercitat o atracţie specială pentru lumea europeană. 
Teoria ex Oriente lux (din Orient vine lumina) a fost una dintre cele mai 
longevive teorii istoriografice. Argumentele în favoarea acesteia sunt, 
după cum am văzut, numeroase: o serie de invenţii îşi au originea în lu-
mea orientală, iar trecerea de la preistorie la istorie – prin apariţia scrisu-
lui şi a statului – se realizează pentru prima dată tot aici. La fel de 
adevărat este faptul că Orientul a contribuit decisiv la evoluţia culturii 
europene. Să enumerăm câteva astfel de situaţii. 

 
Apariţia şi difuziunea iniţială a neoliticului s-a realizat cu ajutorul u-

nor populaţii de origine orientală (microasiatică) şi pe baza unor 
elemente care clar sunt importuri (oaia). Noile ocupaţii descoperite în 
zona sudică a Orientului Antic au fost preluate de comunităţile din estul 
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Mediteranei prin contactul cu o serie de grupuri umane plecate (prin Asia 
Mică şi insulele din Egeea) în căutare de noi păşuni şi terenuri arabile. 
Acestea fie au ocupat noi teritorii, fie au influenţat grupele umane din 
zonă care au preluat de la noii veniţi elementele culturale novatoare.  

 
Metalurgia. Inventată probabil în zona Caucazului, metalurgia s-a 

difuzat în lumea europeană prin transfer cultural şi a modificat radical 
evoluţia culturilor şi civilizaţiei. În plus, metalurgia bronzului a implicat şi 
realizarea primei koiné europene. Bronzul este un aliaj de cupru cu 
cositor, dar cele două metale sunt relativ rare în Europa, iar minereurile 
nu apar în aceiaşi zonă. Ca rezultat al acestei situaţii, aristocraţiile 
europene au iniţiat o întreagă reţea de schimb (bazată pe sistemul de 
daruri reciproce – formal sunt daruri, căci nu este de demnitatea 
aristocraţilor să facă comerţ) care a legat Europa de Răsărit. Pe baza 
acesteia, odată cu bunurile vehiculate au circulat şi idei şi simboluri – 
exemplele cele mai bune fiind grifonul şi sfinxul, animale fantastice care 
au intrat în vocabularul artistic european.  

 
La fel şi scrierea. Inventat de fenicieni, alfabetul va fi preluat de 

greci şi va sta la baza întregii evoluţii culturale europene.  
În sfârşit, nu trebuie uitat faptul că de-a lungul timpului, contactele 

Europei cu Orientul au fost şi contacte violente, încheiate, în final, cu 
pătrunderea europenilor în Asia. Efectul a fost nu atât europenizarea 
Orientului, cât preluarea de elemente de civilizaţie spirituală care au fost 
integrate în cultura europeană.  

 
 
1.6. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare  
 
Testul 1.1.  
Factorii climatici, nevoia de identificare de noi resurse alimentare, apariţia noilor ocupaţii, 
sedentarizarea, creşterea complexităţii (economice şi sociale), apariţia scrisului, apariţia 
birocraţiei.  
Schema 
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Testul 1.2.  
Prosperitatea trebuie să ţină cont de dimensiunea morală. Transgresiile suveranului 
datorate avariţiei afectează soliditatea statului şi pot duce la prăbuşirea acestuia. De 
aceea un suveran trebuie să fie un model moral şi să se preocupe de bunăstarea 
supuşilor mai înainte de propria sa bunăstare.  
 
 
1.7. Lucrarea de verificare 1  
 
Pe baza textului unităţii şi a bibliografiei, alcătuiţi un eseu structurat pe tema rolului 
suveranului în lumea orientală. Punctele care trebuie atinse sunt: teoriile cu privire 
la cauzele apariţie statului în lumea orientală, tipologia monarhiilor, rolurile 
suveranului, simbolurile autorităţii acestuia.  
 
Instrucţiuni privind testul de evaluare: 
a. dacă este posibil, tehnoredactat, Arial 12, 1,5 rânduri, max. 5 pagini 
b. se trimite prin poştă tutorelui. 
c. se foloseşte în primul rând cursul dar pentru obţinerea unui punctaj ridicat este 
necesară parcurgerea bibliografiei indicate. 
Criteriile de evaluare sunt:  
- claritatea exprimării şi absenţa formulărilor nesigure,  
- şirul logic al argumentelor,  
- utilizarea bibliografiei.  
Se acordă câte 30 % din nota finală pentru fiecare criteriu îndeplinit. 
 
 
 
 
1.8. Bibliografie 
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2.1. Obiectivele unităţii  
 
Familiarizarea cursanţilor cu principalele etape ale civilizaţie greceşti până la apariţia 
oraşului-stat  
Capacitatea de a elabora răspunsuri scurte pe baza unor surse istorice 
Capacitatea de a produce un eseu structurat pe o temă de istorie socială 
 
2.2. Indoeuropenizarea Greciei  
 
Fig. 2.1. 
Apariţia unui nou 
domeniu de 
cercetare  
 

H. Schliemann 

Civilizaţiile epocii bronzului în zona Mării Egee au constituit încă 
din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, un spaţiu predilect al 
cunoaşterii ştiinţifice. 

Cele două personalităţi de numele cărora deschiderea acestei 
direcţii de cercetare este nemijlocit legată sunt Heinrich Schliemann 
(descoperitorul Troiei şi al aşezării de la Micene) şi sir Arthur Evans (cel 
care a identificat şi a început investigarea palatului minoic de la 
Cnossos, în Creta). 

Dar această disciplină va deveni într-adevăr viabilă, completă, nu-
mai după ce un arhitect (specializat în timpul războiului în decodificarea 
mesajelor secrete naziste, în cadrul R.A.F.) Michael Ventris şi un 
cunoscut filolog oxonian, John Chadwick vor reuşi în anul 1953, să 
descifreze scrierea lineară B, ba chiar mai mult, vor dovedi că aceasta 
înregistra o limbă protogreacă. 
Rezultatele acestei descoperiri au fost spectaculoase, ele modificând 
perspectiva asupra modalităţilor şi a etapelor în care indoeuropenizarea 
Greciei s-a produs, iar pe de alta parte, iniţiind o nouă ştiinţă – 
micenologia.  

Procesul de 
indoeuropenizare 
 
 
 
 
 
 

Perspectiva tradiţională (la modă în veacul al XIX-lea) considera 
că indoeuropenizarea în general, (cea greacă în special) nu este nimic 
altceva decât rezultatul succesiunii unor valuri de imigrare, valuri care 
schimbă consistenţa etnoculturală în ariile afectate. În acest sens se 
vorbea şi de valurile de imigrare în Grecia, începând cu aheii şi 
terminând cu dorienii. 
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Revizuirea 
perspectivelor 
tradiţionale 

O asemenea viziune excesiv simplificatoare (şi deci eronată) a 
fost combătută cu numeroase argumente în ultimele decenii, procesul 
fiind acceptat ca unul cu mult mai complex, alături de valurile de imigrare 
un rol important fiind acordat grupurilor etnolingvistice, migraţiilor 
interne, contaminărilor culturale, etc. 
Tăbliţele ce cuprind inscripţiile în linearul B au fost în mod esenţial 
identificate în doua palate – cel de la Cnossos, în Creta (săpat încă de 
A. Evans) şi cel de la Pylos („palatul lui Nestor”, investigaţia fiind 
realizată de misiunea americană condusă de către prof. Carl W. 
Blegan). Aici avem două arhive. Alături de aceste arhive au mai fost 
făcute numeroase descoperiri accidentale. Constatăm deci existenţa 
unui important grup grec (o elită) în a doua jumătate a mileniului al II-lea 
î.Hr., nu numai în Grecia peninsulară ci şi în Creta.  

Fig. 2.2. 
Tăbliţele de lut de 
la Pylos în 
momentul 
descoperirilor 

 

 
 

Momentul iniţial 
al 
indoeuropenizării 

 Este foarte probabil ca momentul iniţial pentru schimbarea pe ca-
re indoeuropenizarea zonei o va presupune, să fie situat cândva la 
sfârşitul Heladicului Vechi II sau la sfârşitul Heladicului Vechi III. În am-
bele momente este înregistrat un nivel de distrugere în mai multe situri 
în Grecia şi în alte părţi ale Mediteranei orientale, în ambele momente 
este înregistrată apariţia unor noi orizonturi culturale (mai semnificative 
sau mai puţin semnificative) succedând cezurii (civilizaţia Heladicului 
Vechi III şi respectiv cea a Heladicului mijlociu). 
 Semnele cele mai evidente pentru acest nou orizont cultural sunt 
înmormântările „în cistă” şi apariţia ceramicii miniene, mai puţin 
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răspândită în Heladicul Vechi III, importantă la începutul Heladicului 
mijlociu. Deci momentul ar putea fi situat, din punctul de vedere al 
cronologiei absolute, fie pe la 2100 î. Hr., fie după anul 2000 i. Hr. 
 Presupunem că evoluţia internă a zonei (contacte, deplasări de 
populaţie, influenţe) va face ca în decursul primelor secole din mileniul al 
II-lea Grecia să fie indoeuropenizată. 
 În secolul al XIV-lea avem însă dovada că în acest spaţiu se vor-
bea o limbă greacă (tăbliţele în linear B). Abia cu această ocazie 
informaţiile noastre despre lumea egeeană a epocii bronzului devin ceva 
mai clare. 
 Până în acest moment asistăm la evoluţia unor civilizaţii pentru 
care informaţiile erau în mod precumpănitor arheologice, alături de for-
mula continentală (civilizaţia heladică) conturându-se un orizont cicladic 
(civilizaţia cicladică) şi unul cretan (civilizatia minoică). 
  Civilizaţia minoica va atinge chiar formule extrem de elaborate, 
palatele cretane exprimând autoritatea şi opulenţa prinţilor minoici.  
 Creta epocii bronzului mijlociu cunoaşte scrierea (hieroglifică şi 
apoi în linear A), fără ca aceasta să fi înregistrat o limbă greacă. 
Palatele cretane, ca cele de la Cnossos, Phaistos, Mallia sau Kato 
ZaKros, exprimă probabila existenţă a unor ferme centre de autoritate.  
 Nu ne mai aflăm deci în preistorie ci în protoistorie.  

Fig. 2.3. 
Planul palatului 
de la Knossos 

 
 
Santorini 

 Explicaţia cea mai plauzibilă a declinului acestor centre de 
autoritate şi a instaurării controlului unei elite miceniene asupra insulei 
(dovada clară fiind arhiva miceniană de la Cnossos) ni se pare a fi cea 
propusă de către J. Chadwich. Ea este pusă în legătură cu explozia 
vulcanului din Santorini (moment care a determinat şi acoperirea cu lavă 
a aşezării de la Akrotiri, adevărat Pompei minoic), explozie care va 
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provoca şi de-clinul thalasocraţiei cretane, valul produs ca undă de şoc 
(tsunami) distrugând cea mai mare parte a flotei minoice.  
 

 
Structura 
fundamentală a 
societăţii 
miceniene  

 Întorcându-ne în veacul al XIV-lea, moment în care informaţia de 
care beneficiem nu mai este exclusiv arheologică, trebuie să facem 
precizarea că arhivele miceniene cuprind tăbliţe cu caracter contabil – 
ceea ce nu ne împiedică să percepem această societate cu mult mai 
clar de-cât realităţile anterioare din spaţiul egeean. 
 Societatea miceniană este una ultrabirocratică şi strict ierarhizată. 
Ea se dezvoltă în jurul nucleului pe care îl reprezintă palatul. De fapt, 
Grecia miceniană cunoaşte mai multe formule statale (principate) fiecare 
dintre ele având o existenţă (şi socială şi economică) asemănătoare. 
 Principele/regele (wa-na-ka/wanax) este cel care concentrează 
întreaga autoritate, el fiind auxiliat de un lawagetas (ale cărui atribuţiuni 
ne sunt puţin cunoscute), deciziile regale fiind controlate, „în provincii”, 
de către reprezentanţii autorităţii regale –pa-si-re-u. 
 Pentru ca această structură riguros centralizata să poată funcţio-
na, există o întreagă eşalonare birocratică, foarte ierarhizată.  
 Chiar şi funcţionarea economică a acestor principate cunoaşte o 
permanentă şi consistentă intervenţie a palatului, lucrul acesta fiind mai 
în detaliu cunoscut datorită caracterului contabil al arhivelor de la 
Cnossos şi Pylos.  

Fig. 2.4.  
Sala arhivelor de 
la Pylos (astăzi) 

 
 
Aşezările 
palaţiale 

 Aşezările miceniene evoluează până şi arhitectonic în jurul 
palatului, palat construit în locuri prielnice, acolo unde este posibil pe 
înălţimi, locuinţele supuşilor fiind la poalele colinei regale. 
 Structura statelor miceniene este mai apropiată de cea a 
formulelor orientale contemporane ei decât de forma specifică statului 
grec clasic – cetatea.  

  O problemă multă vreme disputată a fost aceea a formei în care 
civilizaţia miceniană a luat sfârşit. Punctul de vedere susţinut vreme 
îndelungată a fost cel care lega prăbuşirea statelor miceniene de năvala 
unui nou val indoeuropean în Grecia –invazia dorienilor. 
 Realitatea arheologică este însă cu mult mai complicată. Astfel, 
nu putem observa un nivel de distrugere contemporan în toate centrele 
miceniene. Pe de altă parte, argumente lingvistice, ca şi cele 
arheologice infirmă o pătrundere doriană masivă în Grecia pe la 1200 î. 
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Hr., semnele materiale ale prezenţei doriene fiind deosebit de puţin 
numeroase tipologic şi numeric. Aceasta nu înseamnă că un val de 
imigrare indo-european nu a existat, dar importanţa sa în ansamblul 
realităţilor care vor determina prăbuşirea civilizaţiei miceniene, nu este 
una esenţială. 
 Contextul general în Mediterana orientală este unul tulbure, 
context care va determina descompunerea statului hittit şi criza statului 
egiptean – invazia „popoarelor mării”. 
 Probabil că prăbuşirea lumii miceniene (şi odată cu ea dispariţia 
statului şi a scrisului în Grecia pentru o perioadă de 400 de ani) este 
rezultatul unui complex de factori în contextul răsturnărilor pe care 
invazia „popoarelor mării” le-a provocat în Mediterana răsăriteană. 
 Mai trebuie menţionat faptul că dispariţia centrelor de putere şi a 
ansamblului structurilor miceniene nu va provoca o cezură, elementele 
de continuitate fiind numeroase, astfel explicându-se introducerea unor 
subdiviziuni cronologice cum ar fi epocile submiceniană şi 
protogeometrice.  

Fig. 2.5. 
Planul acropolei 
de la Micene 
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Fig. 2.6.  
Planul palatului 
de la Micene 

 
 

 Test de autoevaluare 2.1.  
Enumeraţi trei elemente definitorii ale civilizaţiei miceniene. Folosiţi spaţiul de mai jos 
pentru a formula răspunsul.  
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................  
Răspunsul poate fi consultat la pagina 29.  
 
 
2.3. Grecia epocii homerice  
 
 
„Epoca 
întunecată”  
 
 
 
 
 
 
 
Arheologie şi 
texte antice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Perioada marcată cronologic de momentul prăbuşirii centrelor de 
putere miceniene, (după 1200 î. Hr.), pe de o parte, şi de momentul 
apariţiei cetăţii în Grecia (începând cu veacul al VIII î. Hr.), pe de altă 
parte, o perioadă deosebit de neclară pentru istorie, este numită de 
obicei epoca geometrică de către arheologi de la tipul ceramic 
predominant, epoca homerică de către istorici, şi de multe ori epoca 
obscură sau epoca întunecată, prin analogie cu evul mediu timpuriu, şi 
el reprezentând o perioadă deosebit de neclară în istoria Europei. 
 Informaţia pentru această perioadă este deosebit de puţin nume-
roasă. Cea mai mare parte a argumentelor utilizate sunt de natură 
arheologică. Alături de ele însă, cercetarea atentă a Iliadei şi Odiseei şi 
mai ales utilizarea elementelor şi a conceptelor ce provin din arsenalul 
antropologiei şi sociologiei istorice pentru decodificarea celor două 
epopei homerice şi în mod deosebit pentru delimitarea informaţiei 
succesiv adăugate formelor, constituie un nou orizont, o sursă, un 
argument complementar realităţii arheologice. 
 Problema elaborării Iliadei şi Odiseei comportă astăzi din ce în ce 
mai puţine dispute. Un lucru este sigur, dincolo de controversă – cele 
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Iliada şi Odiseea 
 

două epopei nu cunosc forma definitivă în acelaşi timp, Iliada fiind mai 
veche decât Odiseea cu circa o jumătate de secol, fapt ce infirmă ideea 
autorului unic. 
 Epopeile sunt orale. Nucleul acestora este evident de influenţă 
miceniană, dar structura lor cunoaşte o transformare permanentă. 
Transmiterea epopeilor are loc în interiorul unei caste de barzi 
profesionişti. Aceştia intervin deci în structura poemelor, de la o 
generaţie la alta, făcând ca personajele să populeze o lume mai 
apropiată de cea în care bardul însuşi trăieşte. 
 Aceasta explică şi faptul că numeroase obiecte pe care lumea 
miceniană le folosise în epopee apar fără ca bardul să le fi cunoscut 
utilitatea reală. Exemplul cel mai des utilizat este cel al carului de luptă, 
armă cert folosită în lumea miceniană şi a cărei utilitate nu mai este 
cunoscută autorului epopeii care nu înţelege de fapt care fusese tehnica 
folosirii carului în bătălie.  
 Beneficiind de atât de puţină informaţie, singura posibilitate 
pentru înţelegerea „epocii obscure” este aceea de a integra toată 
informaţia istorică pe care Iliada şi Odiseea ne-o transmit. Pentru 
aceasta, utilizarea metodelor de investigaţie antropologică, folosirea 
conceptelor şi tehnicilor sociologice cu scopul înţelegerii societăţii 
homerice prin analiza atentă a epocii reprezintă o direcţie absolut 
necesară.  

Fig. 2.7.  
Ceramică greacă 
cu figuri roşii – 
Ahile, nemulţumit 
că sclava sa 
Briseis, pradă de 
război, este luată 
de Agamemnon, 
refuză să mai 
participe la lupte 
(primul cânt al 
Iliadei) 

 
 
Epopeile ca 
istorie orală  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Această direcţie de cercetare a fost concretizată într-un volum, la 
începutul anilor `50, de către sir Moses Finley. Ulterior discursul 
„antropologizant” al elenistului de la Cambridge a cunoscut replici şi 
chiar revenirea iniţiatorului său. Dezvoltarea acestui tip de cercetare a 
fost în bună măsură determinată şi de progresul antropologiei ca ştiinţă. 
 De fapt, Finley încerca o discuţie de ansamblu asupra 
informaţiilor de natură istorică transmise atât în Iliada cât şi în Odiseea, 
pornind de la o atentă separare a straturilor de relatări succesiv 
adăugate, lucru imposibil fără o cunoaştere temeinică a structurii celor 
două epopei ca şi a tehnicii poeticii orale. 
 În încercarea lui Finley, un loc important îl joacă deci însuşirea 
concluziilor lui M. Parry, cel care pornind de la cercetarea experimentală 
a operei unor barzi sud-slavi, investigaţie practicată în deceniile al III-lea 

 



Polisul: realităţi politice şi formule culturale 

Proiectul pentru Învăţământul Rural 21 

 
 
 
 
 
 
Înregistrarea în 
scris a celor 
două epopei 

şi al IV-lea ale secolului al XX-lea, descifra detaliile tehnice ale elaborării 
şi transmiterii unui poem epic de dimensiuni comparabile cu Iliada şi im-
plicit modalitatea adăugării succesive a unor straturi de informaţie, prin 
dezvoltarea sau modificarea nucleului iniţial. 
 Iliada şi Odiseea au căpătat deci forma definitivă cândva între 
sfârşitul veacului al IX-lea î. Hr. şi sfârşitul veacului al VIII-lea i. Hr., între 
ele existând un decalaj de circa o jumătate de secol, dar ele aveau să fie 
înregistrate în scris numai în veacul al VI-lea, după unele tradiţii la 
Atena, în vremea lui Solon, mai probabil însă, pe la 550, din dispoziţiile 
tiranului Pisistrate. 
 

 
Apariţia oikosului  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caracterul 
fărămiţat al lumii 
homerice 

 Societatea homerică nu cunoaşte scrisul şi nici statul. Prăbuşirea 
centrelor de putere miceniene determinaseră restructurarea 
fundamentală a lumii greceşti. Structurile ultrabirocraticelor state 
miceniene se pulverizaseră, proces care avea să determine apariţia unei 
fizionomii fundamental noi. 
 Nucleul acestui facies socio-economic este oikosul. Prin oikos 
grecii înţelegeau gospodăria, incluzând casa, anexele, pământul şi toţi 
membrii (liberi sau dependenţi) ai respectivei comunităţi. 
 Există oikoi aristocratici şi oikoi nearistocratici. Atenţia poemelor 
homerice este în mod evident concentrată în jurul protagoniştilor 
războiului troian, regi şi aristocraţi, şi deci informaţia pe care Iliada şi 
Odiseea o furnizează priveşte în cea mai mare măsură gospodăriile 
aristocratice. 
 Pentru ceilalţi oikoi, cei nearistocratici, importante sunt informaţiile 
ceva mai recente, integrate în Teogonia şi Munci şi zile. Imaginea 
hesiodică este aceea a micului proprietar de oikos permanent ameninţat 
de vecini mai bogaţi şi mai puternici. 
 În ansamblu, societatea homerică este deosebit de pulverizată, 
principiul fundamental al acestor oikoi fiind autosuficienţa, contactele 
între nuclee fiind sporadice şi de cele mai multe ori violente, căci 
războiul reprezintă o caracteristică evidentă a acelei lumi. Epopeile 
menţionează pe fenicieni drept element esenţial al comerţului în 
„societatea geometrică”. 
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Fig. 2.8.  
Ceramică greacă 
cu figuri negre – 
scenă comercială 

 
 

Fundamentele 
autorităţii 
aristocraţilor din 
epoca homerică 

 Lumea homerică este ierarhizată. Epopeea pomeneşte regi şi 
nobili. Interesantă ni se pare legătura etimologică dintre basileii homerici 
şi acei pa-si-re-u micenieni. Legatura pare a nu fi numai etimologică ci şi 
una practic instituţională. Acei pasireu par a fi fost administratorii locali, 
guvernatorii unor zone aflaţi în subordinea palatelor miceniene. Odată 
cu prăbuşirea palatului, cu dispariţia centrelor de putere miceniene, cu 
decapitarea administraţiei birocratice a acestor state, guvernatorii locali 
se înstăpânesc asupra zonelor pe care până atunci le conduseseră în 
numele regelui. 
 În interiorul elitei homerice relaţiile instituite au fost destul de atent 
cercetate în ultimele decenii, utilizându-se cu precădere tehnicile 
provenind din arsenalul antropologiei şi al sociologiei istorice, încadrând 
astfel lumea homerică, din punct de vedere comportamental orizontul 
societăţilor arhaice. 
 Astfel, este cât se poate de evident că, asemenea celor mai multe 
societăţi arhaice, şi în cea homerică autoritatea unui aristocrat depinde 
de tot felul de mecanisme specifice cum ar fi concentrarea unui număr 
cât mai mare de obiecte de prestigiu (şi în acest sens în Iliada şi 
Odiseea trepiezii de bronz joacă un rol special), sau covârşirea 
competitorului cu daruri, în sistemul dar contra dar, atât de binecunoscut 
antropologilor.  

Structura socială 
în Grecia 
homerică  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Este evident faptul că, în interiorul elitei homerice, ierarhizarea 
este destul de accentuată, criteriile ierarhizării ţinând şi de prestigiul 
individului, dar şi de puterea economică a acestuia, de dimensiunile şi 
puterea oikosului, dar şi de numărul de vite (o constantă a epopeii fiind 
calificarea unui individ, a puterii şi avuţiei sale, funcţie de numărul de 
cirezi de vite stăpânite, ceea ce sugerează un evident caracter pastoral 
al lumii homerice). 
 Există însă şi o dimensiune eroică a acestei lumi, dimensiune ca-
re face ca excelenţa individului, în contextul unei societăţi deosebit de 
războinice, să devină un factor esenţial în ierarhie. Asta nu face însă ca 
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Oamenii simpli: 
meşteşugarii şi 
sclavii 

în confruntarea Agamemnon-Ahile, cel din urmă, în pofida excelenţei 
sale, să poată afecta în mod eficient autoritatea celui mai bogat dintre 
basilei. 
 Dincolo de nobili şi regi, lumea geometrică mai este populată şi 
de nearistocraţi, despre care însă textele homerice ne spun însă de 
puţin. Ei sunt fie proprietarii unor oikoi mai săraci, fie demiurgi 
(meşteşugari), fie theţi, fie sclavi. 
 Distincţie esenţială pentru această lume nu pare a fi cea dintre 
oameni liberi şi sclavi, ci cea dintre indivizii ce aparţin unui oikos şi cei 
care nu aparţin niciunuia, theţii. Theţii sunt din această cauză categoria 
cea mai dispreţuită, inferiorii. Ei sunt cei care, neaparţinând niciunui 
oikos îşi oferă serviciile oricui are nevoie de ele.  
 Meşteşugarii au şi ei o poziţie periferică societăţii homerice. 
Obiectele produse de ei sunt admirate, dar ei sunt mai degrabă 
dispreţuiţi. De fapt, acesta este statutul general al meşteşugarului în 
societăţile arhaice. În atelierul demiurgului se întâmplă ceva ciudat şi 
probabil periculos. Această raportare la meşteşug determină şi poziţia 
marginală a meşteşugarului. 
 În societatea homerică sclavii există, dar numărul şi importanţa 
lor este limitată. Poziţia sclavului este din multe puncte de vedere mai 
bună decât cea a theţilor atâta vreme cât sclavii fac parte dintr-un oikos, 
iar theţii nu. Sclavii erau rezultatul numeroaselor campanii prădalnice, 
prizonierii fiind integraţi ca membri inferiori în oikoi. 
 Această lume este deci în mod esenţial pulverizată, structurile ei 
fundamentale fiind agricole şi autosuficiente, suportând conturarea unor 
centre de putere fără ca acestea să capete o formă statală. Lumea 
homerică deci nu cunoaşte nici statul şi nici scrisul.  
 Există un cod care face societatea geometrică să funcţioneze, dar 
acest cod pare a fi din multe puncte de vedere comun unui număr 
important de societăţi arhaice. Războiul, de cele mai multe ori provocat 
de or-golii personale sau având pur şi simplu ca motivaţie jaful, 
constituie o realitate normală pentru lumea homerică, ba chiar una dintre 
modalităţile cele mai curente prin care comunităţile izolate ale acestei 
lumi intră în contact cu altele. 
 Veacul al VIII-lea va aduce o schimbare esenţială a realităţilor 
lumii greceşti, noua formulă cea care va permite naşterea cetăţii. 
 

 

 Test de autoevaluare 2.2.  
Care sunt principalele schimbări care au intervenit în lumea greacă după dispariţia lumii 
miceniene? Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a formula răspunsul.  
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
Răspunsul poate fi consultat la pagina 29  
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2.4. Grecia arhaică  
 
Lumea arhaică şi 
renaşterea 
greacă 

 Plecând de la periodizarea iniţială făcută de către istoricii de artă, 
istoriografia veacului al XIX-lea a integrat formula – arhaic, clasic, 
elenistic şi pentru ansamblul evoluţiei societăţii greceşti în Antichitate. 
Epoca arhaică este de obicei considerată a fi marcată cronologic de 
momentul constituirii cetăţii în lumea greacă (polis) în cursul veacului al 
VIII-lea, pe de o parte, şi de cel al articulării regimurilor democratice în 
cetăţile greceşti (de pildă la Atena prin reformele clisteniene, la sfârşitul 
veacului al VI-lea/ începutul veacului al V-lea), pe de altă parte. 
 Schimbarea fundamentală, cea care va genera în cele din urmă 
constituirea structurii specifice de existenţă a societăţii greceşti – 
cetatea, se produce în veacul al VIII-lea. 
 „Renaşterea greacă” a veacului al VIII-lea, concept deplin 
conturat în ultimele decenii, afectează ansamblul formulelor de existenţă 
ale lumii greceşti, de la o evidentă creştere demografică până la o nouă 
fizionomie culturala a elenităţii. 
 Saltul demografic este atestat pe de o parte de creşterea 
numărului aşezărilor cunoscute (cca. 110 în veacul al IX-lea şi cca. 220 
în veacul al VIII-lea), iar pe de altă parte de o posibilă intensificare a 
locuirii acestor situri, idee susţinută de creşterea sensibilă a numărului 
de mor-minte din necropolele din veacul al VIII-lea. 
 Simplificând, putem spune ca acest secol readuce scrierea 
(alfabetul grec, rezultat al adaptării şi alfabetului fenician pentru o limbă 
indoeuropeană) şi statul în lumea greacă. 
 

Naşterea cetăţii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cei doi poli ai 
cetăţii  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forma specifică de existenţă a lumii greceşti o constituie cetatea 
(polis). Cetatea reprezintă o structură bipolară, echilibrată, cele două 
elemente constitutive fiind nucleul urban şi teritoriul agricol (chora). 

Cetatea este rezultatul unui proces de integrare a unor grupuri 
umane dispersate (synoicism), proces stimulat de mai multe elemente 
distincte. În mod evident, în acest proces un rol important trebuie să îl fi 
jucat şi configuraţia morfogeografică a zonei implicate. Apoi, nu trebuie 
pierdut din vedere nici ansamblul tradiţiilor locale, raportul preexistent 
dintre diferitele grupuri de populaţie implicate în synoicism ca şi 
interesele grupurilor aristocratice locale. Într-un ritm diferit, date fiind 
condiţiile locale diferite, grupuri de comunităţi locale rurale învecinate 
fuzionează dând o nouă configuraţie spaţiului controlat de către acestea.

Elementul esenţial îl constituie însă cel al conturării unei noi forme 
de coeziune între membrii comunităţii nou constituite. 

Marile sanctuare intraumane ca şi cele din teritoriul agricol, vor 
reprezenta elemente ce vor stimula dezvoltarea coeziunii cetăţii acum 
fondată. 

Cetatea reprezintă deci o realitate bipolară constituită pe 
coexistenţa egală a nucleului urban şi a teritoriului agricol. 

Constituirea cetăţii este de fapt rezultatul aristocraţiei locale şi a 
transformării acesteia în „corp protoisonomic şi protopolitic”. Astfel spus 
asistăm la apariţia contemporană a cel puţin trei realităţi distincte:  

1) synoicismul care presupune o nouă formulă teritorială 
integratoare, un nou spaţiu propriu cetăţii ce se năştea;  

2) conturarea unei noi forme de solidaritate colectivă a grupurilor 
umane implicate, proces în care aristocraţiile locale au rolul 
preponderent; 
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Relaţia cu 
colonizarea 

3) delimitarea unei formule culturale proprii, elementul cult fiind 
unul dintre factorii de stimulare al procesului de integrare pe care 
apariţia cetăţii îl reprezintă. În acest sens nu trebuie scăpat din vedere 
faptul esenţial că, sanctuarele intra şi extraurbane reprezintă un cert 
element de polarizare a grupurilor umane dispersate, de atragere a 
acestora, de accelerare a integrării. 

Formele concrete pe care acest proces le ia în lumea greacă de-a 
lungul veacurilor al VIII-lea şi al VII-lea sunt extrem de diferite. 

Un element care a provocat în momentul descoperirii sale o 
relativă surpriză a fost acela că, după observaţiile misiunii arheologice 
elveţiene care desfăşoară săpăturile acolo, la Eretria, într-o perioadă în 
care oraşul furnizează importante grupuri de colonişti, fiind chiar unul 
dintre centrele de colonizare cele mai active, o metropolă extrem de 
importantă, structurile propriei cetăţi nu erau încă definitiv conturate. 
Aceasta contrazice în mod flagrant viziunea tradiţională asupra unei 
metropole greceşti, conform căreia numai un oraş bine structurat, cu 
instituţii definite, este cel care poate fonda sau poate participa la 
fondarea unor noi centre urbane. 

Constatăm deci ca procesul de colonizare şi de constituire a 
cetăţilor în spaţiul metropolitan, este de multe ori contemporan. 

Explicaţia acestui fenomen constă în faptul că, în plin proces de 
integrare socială, unele grupuri sunt excluse, ele fiind cele care vor 
participa la fondarea noului oraş – colonia. 
Se năştea astfel cetatea pentru care în primele veacuri de existenţă 
structurile vor fi în mod esenţial aristocratice. Participarea activă a 
aristocraţiilor locale la fondarea cetăţii a avut deci ca rezultat 
preponderenţa elitelor în formularea instituţiilor acesteia.  

Reforma purtării 
războiului – 
apariţia falangei 
hoplitice 

Dar elitele epocii arhaice (cele de naştere sau cele de avere) sunt 
ele însele integrate, coeziunea corpului civic, chiar dacă acesta este 
esenţial aristocratic, înlocuind individualismul elitelor „geometrice”. 

Exemplul cel mai elocvent în acest sens îl reprezintă schimbarea 
pe care reforma hoplitică a adus-o în lumea greacă. 

Războiul epocii geometrice fusese un război al indivizilor, 
excelenţa acestora constituind elementul esenţial. O confruntare de mai 
mare amploare nu va rezolva nimic altceva decât un grup de dueluri. 
Prin integrarea socială pe care naşterea cetăţii o reprezintă se iniţiază şi 
o integrare militară. Rezultatul în reprezintă falanga hoplitică, noua 
formă de purtare a războiului pe care veacul al VII-lea o aduce în 
Grecia. După tradiţie, iniţiatorul acestei soluţii militare ar fi fost regele 
Pheidon din Argos, personaj interesant atâta vreme cât tot tradiţia îl 
considera şi formula arhetipală a tiraniei. 

Războiul hoplitic este în mod esenţial construit pe coeziunea 
falangei, spargerea coeziunii acesteia implică pierderea bătăliei. Membrii 
falangei sunt infanterişti greu înarmaţi, deci oameni cu stare, căci numai 
aceştia îşi puteau permite procurarea şi întreţinerea unui asemenea 
echipament costisitor. 
Semnificaţia acestei soluţii militare pentru constituirea cetăţii este dublă. 
Pe de o parte falanga hoplitică implică existenţa unei coeziuni evidente 
între membrii ei, ceea ce exprimă şi un destul de avansat grad de 
coeziune civică. Pe de altă parte, falanga exersând coeziunea militară a 
componenţilor săi, constituie un element fundamental în dezvoltarea 
coeziunii politice în cetatea greacă.  
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Fig. 2.9.  
Falanga hoplitică 
– ritmul de marş 
este ţinut de un 
aulet (cântăreţ de 
flaut), aflay în 
spatele liniilor 

 

 
Cetăţeanul şi 
polisul 

Astfel, veacurile al VIII-lea şi al VII-lea aduc lumii greceşti 
realitatea sa esenţială, formula specifică de organizare pentru această 
societate, nucleul care va produce efervescenţa culturală atât de 
importantă pentru evoluţia de ansamblu a civilizaţiei europene – cetatea. 

Structura acestui nucleu presupune, dincolo de solidaritatea 
corpului civic, solidaritate în articularea cărei un rol esenţial în epoca 
arhaică îl va juca aristocraţia, precizarea elementelor ce definesc 
calitatea de cetăţean. 

De fapt, cetăţean într-o polis este cel care deţine un lot de pământ 
în chora (oikos), cel care participă la apărarea cetăţii (falanga hoplitică) 
şi care are posibilitatea de a decide în stat (ca membru al adunării 
poporului). 

Oraşul grec, spre deosebire de oraşul oriental antic sau oraşul 
modern, nu este în mod precumpănitor un loc de concentrare a 
activităţilor din sectorul terţiar, ci numai locul de reşedinţă al unor 
cultivatori agricoli. Cetăţenii sunt în mod esenţial proprietari de oikoi, 
indiferent de dimensiunea acestor proprietăţi, oikoi care constituie, 
împreună, teritoriul agricol al cetăţii (chora). Valoarea esenţială pentru 
un oikos este autosuficienţa tot aşa cum valoarea esenţială a cetăţii este 
autonomia (în sens etimologic). 
Cetatea arhaică este în mod evident una aristocratică, aristocraţia 
controlând decizia prin putere, prestigiu şi avere.  
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 Test de autoevaluare 2.3. 
2.3.1. 
Enumeraţi elementele constitutive ale polis-ului grec. Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a 
formula răspunsul.  
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
2.3.2.  
Care este definiţia cetăţeanului în cetatea greacă? Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a 
formula răspunsul.  
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
Răspunsurile pot fi consultate la pagina 29 
 
Fig. 2.10.  
Acropolea Atenei 
- reconstituire 

 
 
2.5. „Marea colonizare greacă”  
 
Aria colonizării  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cauzele 
colonizării  
 
 
 
 

Fenomenul cunoscut în mod obişnuit sub numele de „marea 
colonizare greacă” reprezintă una din realităţile esenţiale ale veacurilor 
VIII-VI î. Hr., marcând de fapt în mod sensibil evoluţia ulterioară a 
întregului bazin al Mediteranei. Roirea grecilor peste mări şi aşezarea lor 
în jurul Mării Mediterane şi a Mării Negre, dincolo de consecinţele 
spectaculoase, reprezintă o realitate care a provocat nenumarate disidii 
ştiinţifice mai cu seamă în încercarea de a explica fenomenul. 
Perspectivele au fost deosebit de diferite, de la cea care explica 
fondarea noilor oraşe greceşti pe coastele africane sau europene ale 
Mediteranei sau pe coastele asiatice ale Pontului Euxin prin spiritul de 
aventură propriu poporului grec, până la cea care exagera componenta 
comercială a acestui proces. Un lucru însă este sigur în această destul 
de controversată problemă – oraşele nou fondate, coloniile, sunt de 
două tipuri: aşezări agricole (apoikia) şi comerciale (emporion), dar 
ponderea este în mod evident în favoarea primei categorii de cetăţi. 

„Marea colonizare greacă” este rezultatul unei stări de tensiune 
socială (stasis), stare care în unele cazuri însoţeşte constituirea cetăţii, 
dar care în cele mai multe situaţii este ulterioară acesteia. Ca în cele mai 
multe societăţi arhaice şi în Grecia secolului al VII-lea încordarea socială 
este provocată în mod cert de o acută criză agrară. 
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Dimensiunea 
rurală a 
colonizării  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Structura socială 
şi politică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conflicte interne 
 
 
 
 

 Astfel, polarizarea proprietăţii funciare, de fapt decăderea micilor 
oikoi şi consolidarea proprietăţilor mai puternice vor favoriza constituirea 
unui grup apt pentru a participa la colonizare. 
 Desigur, realitatea înregistrării unui spor demografic nu poate fi 
neglijată, cum nu poate fi neglijat nici interesul identificării şi utilizării 
unor noi puncte de importanţă comercială, dar „marea colonizare 
greacă” pare a fi fost în primul rând o modalitate de detensionare 
socială. 
 Direcţiile de colonizare nu sunt aleatorii. Grecii cunoscuseră încă 
de mult zone destul de îndepărtate în spaţiul circum-mediteranean, cele 
mai timpurii direcţii ale colonizării veacului al VIII-lea urmând în mod 
evident trasee inaugurate încă în epoca miceniană, demonstraţia fiind în 
acest sens elocvent dezvoltată mai cu seamă pentru Italia meridională. 
 Pe de altă parte, mari sanctuare panelenice aveau calitatea de a 
aduna informaţiile dispersate obţinute de către corăbierii din diferitele 
cetăţi, de ale centraliza şi mai apoi, de a sugera noilor grupuri de 
colonizare, direcţiile cele mai recomandabile pentru ele. Astfel aceste 
sanctuare, prin oracole, devin un fel de dispeceri în roirea grecilor peste 
mări.  
 De fapt, „marea colonizare greacă” reprezintă o realitate 
fundamentală a epocii arhaice atâta vreme cât acest proces este direct 
legat de naşterea cetăţii în mediile metropolitane, de cristalizarea 
instituţiilor politice metropolitane şi totodată de extinderea, în spaţii noi a 
formei specifice greceşti de articulare socială – cetatea. 
 Cetăţile nou fondate, dincolo de câteva deosebiri tehnice, sunt 
asemenea metropolelor, putând deveni metropole ele însele. În multe 
cazuri instituţiile acestora se conturează contemporan cu cele ale 
oraşelor din spaţiul metropolitan. 
Societatea constituită este în mod esenţial una aristocratică. Cetatea, 
rezultă din integrarea unor grupuri umane diferite, integrare stimulată de 
către aristocraţie, este în mod evident dominată de către această elită. 
Puterea, averea (în primul rând cea funciară, căci şi în Grecia, ca în 
toate societăţile arhaice, pământul constituia principale formă de 
proprietate), tradiţia de familie, excelenţa, toate acestea fac ca 
aristocraţia în cetate să constituie, în epoca arhaică, principalul element 
de autoritate. 
 Elita este cea care îşi propune să apere cetatea, elita este cea 
care are în proprietate mare parte din chora şi în consecinţă elita este 
cea care guvernează oraşul. 
 Cetatea arhaică presupune însă decizia colectivă, spre deosebire 
de lumea homerică, chiar dacă această decizie colectivă este limitată, 
aparţinând unui grup aristocratic, destul de puţin numeros. Această 
formă de decizie colectivă, înlocuieşte deci formula deciziei personale a 
basileilor epocii „obscure”. 
 Una dintre componentele cele mai interesante ale stării de stasis 
ce marchează veacurile al VII-lea şi al VI-lea, o constituie conflictul 
dintre naştere şi avere, dintre aristocraţia cetăţii şi cetăţenii bogaţi, fără 
extracţie ilustră, importanţi pentru cetate cu atât mai mult cu cât ei sunt 
în primul rând cei care o apără, în calitate de hopliţi. Astfel, cetatea 
evoluează de la controlul unei elite aristocratice către controlul unei elite 
oligarhice, nobleţea, originea ilustră, tinzând să fie înlocuită de criteriul 
averii. 
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 Evoluţia instituţională a cetăţilor este însă variată. Ritmul 
dezvoltării acestora este diferit. Există structuri arhaice cu mai mare 
longevitate şi există o mulţime de soluţii instituţionale locale. 
 Sursele antice informează diferenţiat, marile cetăţi, cele care 
aveau să îşi dispute hegemonia în lumea greacă beneficiind de relatări 
cu mult mai ample decât celelalte. Acest fapt avea să creeze o imagine 
de-formată asupra cetăţii, translatând informaţia privind mai ales cazul 
Atenei – tuturor cetăţilor. Atena, cât şi Sparta, reprezintă mai curând 
excepţii decât cazuri obişnuite în primul rând datorită dimensiunilor 
neobişnuite ale teritoriului acestor cetăţi ca şi datorită numărului 
deosebit de mare al cetăţenilor.  

 
 

 Test de autoevaluare 2.4. 
3.4.1.  
Enumeraţi cauzele marii colonizări greceşti. Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea 
răspunsului.  
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
3.4.2.  
Enumeraţi factorii care au influenţat direcţia de colonizare. Folosiţi spaţiul de mai jos 
pentru formularea răspunsului.  
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
Răspunsurile pot fi consultate la pagina 29  
 
2.6. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare şi lucrare de 
verificare 1  
 
Testul 2.1.  
Caracterul ultrabirocratizat şi centralizat; rolul central al palatului sub autoritatea wa-na-ka; 
existenţa birocraţiei (fapt demonstrat de tăbliţele redactate în Liniarul B).  
 
Testul 2.2.  
Caracterul pulverizat al societăţii (axată pe gospodăria autarhică, oikosul), poziţia 
marginală a meşteşugarilor, numărul limitat al sclavilor, caracterul războinic.  
 
Testul 2.3.  
3.3.1. Nucleul urban, axat pe zona sacră (acropole) şi teritoriul rural (chora).  
3.3.2. Cetăţean este cel care este liber, deţine pământ în chora, participă la decizia politică 
şi apără cetatea ca hoplit. 
Testul 2.4.  
3.4.1. Cauzele colonizării greceşti sunt interne (starea de stasis declanşată de sporul 
demografic şi polarizarea proprietăţii funciare).  
3.4.2. Interesele comerciale şi agricole, oracolele marilor sanctuare panhelenice.  
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2.7. Lucrare de verificare 2 
 
Pe baza textului unităţii şi a bibliografiei, alcătuiţi un eseu pe tema rolului 
agriculturii în evoluţia societăţii greceşti. Punctele care trebuie atinse sunt: 
condiţiile geografice din Grecia, rolul economiei agricole în epoca arhaică, 
semnificaţia socială a agriculturii, rolul proprietăţii funciare ca element de statut.  
 
Instrucţiuni privind testul de evaluare: 
a. dacă este posibil, tehnoredactat, Arial 12, 1,5 rânduri, max. 5 pagini 
b. se trimite prin poştă tutorelui. 
c. se foloseşte în primul rând cursul dar pentru obţinerea unui punctaj ridicat este 
necesară parcurgerea bibliografiei indicate. 
Criteriile de evaluare sunt:  
- claritatea exprimării şi absenţa formulărilor nesigure,  
- şirul logic al argumentelor,  
- utilizarea bibliografiei.  
Notarea va ţine cont de procentajele indicate în introducere. 
 
 
 
2.8. Bibliografie  
 
J. Boardman, Grecii de peste mări, Ed. Meridiane, Bucureşti 1993 
M. I. Finley, Lumea lui Odiseu, Ed. Univers, 1974  
Z. Petre, Cetatea greacă, Ed. Nemira, 2000, paginile 23-106  
N. Platon, Civilizaţia egeeană, Ed. Meridiane, Bucureşti 1988 
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Unitatea de învăţare Nr. 3 
 
PERIOADA CLASICĂ 
 
 
 
Cuprins  
 
3.1. Obiectivele unităţii……………………………………………………………………….. 31 
3.2. Geneza – Sparta şi Atena....................................................................................... 31 
3.3. Tirania arhaică......................................................................................................... 34 
3.4. Secolul al V-lea........................................................................................................ 36 
3.5. Secolul al IV-lea....................................................................................................... 42 
3.6. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare....……………………………… 45 
3.7. Lucrarea de verificare 3…………………………………………………………………. 46 
3.8. Bibliografie............................................................................................................... 47 
 
 
3.1. Obiectivele unităţii 
 
Identificarea etapelor formării cetăţii greceşti clasice la nivel politic  
Compararea celor două modele politice greceşti (Sparta şi Atena) 
Elaborarea unui eseu scurt pornind de la un text istoric 
 
 
3.2. Geneza – Sparta şi Atena; tirania clasică 
 
Sparta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eunomia  
 
Spartanii 
 
Hiloţii  
 
 
 
 
 
Periecii  
 
 
 

 Indiferent de istoricitatea sau nonistoricitatea legendarului 
legiuitor spartan Lycurg (evident înclinăm să credem în nonistoricitatea 
acestui personaj), marea rethră (chiar dacă este apocrifă), marchează 
din perspectiva conştiinţei colective antice un moment esenţial pentru 
cetatea lacedemonienilor, instaurarea eunomiei. 
 Sparta este o cetate în mod evident arhaică. Instituţiile acesteia 
sunt conturate, de fapt, în contextul foarte tulbure al războaielor 
meseniene. 
 Din nefericire nu avem surse contemporane interne, cu excepţia 
liricii lui Tirteu. Fragmentele acestuia exprimă starea de haos 
preeumonic în contextul războaielor meseniene, pe fundalul unei 
societăţi deosebit de războinice. 
 Eunomia („egalitatea”) odată instaurată, cetatea 
lacedemonienilor se va constitui într-o formulă relativ originală. Corpul 
cetăţenilor spartiaţi (egalii, cei asemenea, spartiaţii) se află într-o stare 
permanentă de război, nu cu un inamic extern, ci cu unul intern - hiloţii. 
 Spartiaţii au loturi egale în posesie (unul în Laconia, celălalt în 
Messenia), loturi lucrate de către hiloţi, categoria colectiv dependentă la 
Sparta. Spartiaţii au ca îndeletniciri esenţiale războiul şi decizia politică, 
atribute cetăţeneşti. 
 Alături de cetăţeni şi hiloţi, periecii constituie cea de-a treia 
categorie socio-juridică la Sparta. Aceştia sunt cei care, locuind la 
marginile teritoriului rural al cetăţii, au mai cu seamă îndeletniciri 
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Gerousia  
 
Cei 2 regi  
 
 
 
Apella  

neagricole şi beneficiază de unele drepturi civile. 
 Sparta mai cunoaşte o particularitate, şi anume aceea că este o 
cetate care nu are un nucleu urban, cetăţenii şi necetăţenii locuind în 
mai multe aşezări cu cert caracter rural. 
 Structurile statului spartan în epoca arhaică sunt în mod evident 
retardate. Sparta suferă de un conservatorism pe care numai sfârşitul 
epocii clasice va începe să îl dizolve, dar atunci nu în sensul unei reale 
dezvoltări a cetăţii, ci numai ca semn al crizei profunde în care aceasta 
se găsea. 
 Principiul cetăţii este egalitatea cetăţenilor, care în Sparta 
funcţionează datorită egalităţii resurselor, deci a loturilor şi implicit al 
numărului de hiloţi care le lucrează. Pe de altă parte, valorile esenţiale 
ale cetăţii, multe dintre ele legate de curajul în război sau de eficienţa 
războinică odată afectate vor completa criza. Deci, în momentul în care, 
în interiorul clasei egalilor apar inegalităţi, provocate de avere (cei care 
nu mai pot participa la mesele comune, decad din statutul lor de egali) 
sau de comportament militar (cei care ezită pe câmpul de luptă au 
aceeaşi soartă), conservatorismul statului spartan nu mai este o 
certitudine, el evoluează însă către criză. 
 Sparta arhaică beneficiază de autoritatea unui consiliu, format 
din 28 de gerontes („bătrâni”) şi din cei doi regi ale căror atribuţii sunt în 
primul rând de natură religioasă şi militară. Colegiul celor cinci efori are 
menirea de a controla activitatea celor doi regi, personaje făcând parte 
din două familii regale paralele. 
 Adunarea poporului (apella) are numai calitate consultativă, ea 
fiind convocată în momentele cruciale când îşi exprimă poziţia prin 
aclamaţii. Din ea fac parte evident toţi egalii. 
  Această societate arhaică şi retardatară, garantând egalitatea 
elitei, va aduce Sparta într-o poziţie privilegiată, devenind unul dintre cei 
doi competitori la hegemonia lumii greceşti. 
 

Fig. 3.1.  
Statuetă spartană 
a unei femei (de 
notat rochia 
foarte scurtă, 
neobişnuită 
pentru restul 
lumii greceşti) 

 
 

Atena  
 
 
 
 

Synoicismul („roirea”) ce va determina conturarea statului atenian, este 
unul dintre cele mai timpurii din întreaga lume greacă (sec. IX-VIII î. 
Hr.). Constituirea acestei cetăţi este şi ea deosebit de neclară pentru 
istoricul modern.  
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Legislaţia 
draconiană 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3.2.  

 
Solon (aprox. 640-
560 î.Hr.) 
 
 
 
 
 
Transformarea 
Atenei dintr-o 
cetate aristocra-
tică într-una 
oligarhică 

 Atica a cunoscut o certă existenţă în epoca miceniană. Evoluţia 
ulterioară a zonei este foarte puţin cunoscută, iar tradiţia fondatoare 
asupra oraşului nu numai că este tardivă, dar este şi deosebit de puţin 
credibilă. Chiar şi prin utilizarea ei mare lucru nu putem afla. Singurul 
element (ceva mai clar) îl constituie relativul decalaj dintre situaţia Aticii 
şi cea a zonelor învecinate, Atena constituindu-se ca cetate, probabil, 
ceva mai devreme.  
 A doua jumătate a veacului al VII-lea va aduce ceva mai multă 
claritate. Asistăm acum la desfăşurarea efectelor unor stări tensionale, 
probabil mai vechi. 
 Un prim asemenea episod îl reprezintă cel legat de legislaţia 
criminală a lui Dracon, episod interesant atâta vreme cât impunerea 
legislaţiei scrise exprimă coerenţa unei societăţi care se opune 
arbitrariului aristocratic ce până atunci dominase societatea atică. 
 La aceasta se adaugă semnificaţia retrospectivă a momentului. 
Este pentru prima oară când un sistem de legi încearcă abstractizarea 
culpei şi pe cea a pedepsei. Până atunci, în Orient în primul rând, 
codurile de legi nu erau decât concentrări de jurisprudenţă menţionând 
culpele concrete şi deci pedepsele pentru fiecare caz particular. 
 Un al doilea moment destul de bine cunoscut din istoria ateniană 
a sfârşitului de veac VII, îl reprezintă episodul tentativei de instaurare a 
tiraniei. Tentativa cylonienilor eşuează, ea exprimând însă, existenţa 
unor grupuri sau a unor indivizi care ar fi fost interesaţi (deja) în 
eliminarea autorităţii globale a aristocraţiei asupra cetăţii. 
 Toate acestea sunt rezultatul unei profunde stări de stasis, 
încordare rezultată din inechităţile sociale, din tensiunile dintre diferitele 
grupuri sociale, ca şi cele existente în interiorul elitei. 
 Criza are un profund caracter agricol. 
 Primul deceniu al veacului al VI-lea va aduce o tentativă de 
rezolvare a tuturor acestor tensiuni. În acest cadru, Solon va fi cel care 
va instaura eunomia la Atena. 
 Contextul ne este ceva mai bine cunoscut datorită păstrării 
fragmentelor lirice ale lui Solon ca şi datorită relatărilor ulterioare, în 
primul rând textul aristotelic al Constituţiei atenienilor. 
 Tradiţia îi atribuie lui Solon o tentativă de rezolvare a tensiunilor 
sociale printr-o ştergere a datoriilor (seysachteia) şi în acest context o 
măsură complementară de desfiinţare a sclaviei pentru datorie şi chiar 
răscumpărarea de către stat a tuturor sclavilor vânduţi în afara cetăţii. 
 Pe de altă parte, tot lui Solon îi este atribuită şi o reorganizare 
censitară a corpului cetăţenesc atenian ca şi unele reformulări 
instituţionale. 
 Solon se autoproclamă arbitru, el fiind, după spusele sale, cel 
care a încercat să ţină scutul între popor şi aristocraţi. 
 Sistemul solonian are drept criteriu unic averea şi nu originea, 
făcând din Atena o cetate oligarhică în locul celei aristocratice 
dispărute.  
 Dar Solon n-a reuşit să provoace decât o acalmie de scurtă 
durată, fără a elimina tensiunea din cetatea atenienilor. Foarte curând 
vor apărea şi semne instituţionale ale acestei crize (anul celor zece 
arhonţi, sau situaţia prelungirii mandatului unui colegiu arhontal).  
 Această disfuncţionalitate va fi cea care va favoriza instaurarea 
tiraniei Pisistratizilor la Atena. 
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Fig. 3.3.  
Fidias – 
Procesiunea 
Panateneelor 
(sec. V î.Hr.) 

 
 

 

 Test de autoevaluare 3.1. 
Enumeraţi diferenţele în procesul de constituire a corpului cetăţenesc dintre Atena şi 
Sparta. Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului.  
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
Răspunsul poate fi consultat la pagina 45 
 
 
3.3. Tirania arhaică  
 
 
 
 
 
 
Definiţia 
aristotelică a 
tiraniei  
 
 
 
 
 
 
Definirea tiraniei  
 
 
 
 

 Tirania, realitate specific grecească, este atât rezultatul unei 
necesităţi sociale cât şi al unei abilităţi personale. Perioada „clasică” a 
tiraniei, deci tirania epocii arhaice, are ca limite cronologice pe de o 
parte instaurarea autorităţii lui Cypselos la Corint (pe la 650), iar pe de 
altă parte momentul instaurării lui Hippias la Atena (510 î. Hr.). 
 Viziunea aristotelică asupra tiranului este aceea a unui campion 
al demosului (masa nearistocratică a cetăţenilor). El este un personaj de 
extracţie aristocratică, dar intenţiile, deciziile şi acţiunile sale contra-vin 
intereselor elitei. El încearcă înlăturarea monopolului de grup al 
aristocraţiei (de naştere şi avere) asupra deciziei în cetate, înlocuindu-l 
cu propriul său monopol. 
 Cea mai timpurie atestare a termenului tyrannos o avem de la 
Arhilon din Paros, la mijlocul veacului al VII-lea. Arhilon se referă în acea 
relatare la un uzurpator care nu este grec: Gyges al Lydiei. 
 Acest fapt nu este lipsit de semnificaţie. Tirania greacă nu este o 
instituţie ci mai degrabă o realitate extrainstituţională. Tiranii nu intervin 
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Relaţiile tiranului 
cu demosul şi cu 
aristocraţii  
 
 

în aparenţa funcţionării instituţionale a statului (de cele mai multe ori), ei 
suprapunându-se instituţiilor. Tiranul în numele demosului, sprijinit deci 
de nearistocraţi care au şi controlul capacităţii militare a cetăţii în calitate 
de hopliţi, înlătură monopolul aristocratic al puterii, substituindu-se 
deciziei colective a elitei. 
 Tiranii, uzurpatori deci, mimează de cele mai multe ori 
comportamentul regal, căutând şi recunoaşterea unei asemenea calităţi. 
Ei sunt aducători de apă şi constructori de edificii publice spectaculoase, 
ei sunt cei care rezidează pe acropole sau cei care realizează căsătorii 
de-a dreptul dinastice. 
 Imaginea lor publică este la prima generaţie una benefică. La a 
doua generaţie, dinastiile tiranice dobândesc o imagine mai curând 
negativă. Herodot este martorul cel mai elocvent al acestei evoluţii. 
 De fapt, realitatea tiranică poate fi considerată şi o modalitate de 
tranziţie de la cetatea aristocratică la cetatea democratică, atâta vreme 
cât ea elimină monopolul aristocratic pe de o parte, iar pe de altă parte 
concentrează puterea care astfel devine mai lesne de preluat de către o 
parte mai reprezentativă a corpului civic.  
 
 Tiranul este un personaj marginal pentru cetate. Această poziţie 
exprimă în bună măsură realitatea atâta vreme cât o analiză atentă a 
acţiunilor tiranice, (câte au fost înregistrate de Antichitate) ne arată cu 
claritate poziţia tiranului care nu este niciodată în spiritul real al valorilor 
coeziunii civice.  
 

Fig. 3.4.  
Grupul 
tiranoctonilor 
(copie după un 
grup statuar 
realizat în 
477/476 î.Hr.). 
Conform tradiţiei, 
Harmodios şi 
Aristogeiton au 
fost asasinii 
tiranului atenian 
Hipparchos (514 
î.Hr.) 
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3.4. Secolul al V-lea 
 
Grecia clasică   Civilizaţia greacă va atinge o reală efervescenţă în cursul 

veacurilor al V-lea şi al IV-lea î. Hr. Acestei formule culturale, mai mult 
sau mai puţin uniforme, i se adaugă o realitate politică şi instituţională, o 
realitate socială, diferită în cele două veacuri, care din punct de vedere 
cultural constituie epoca clasică.  
 

Secolul al V-lea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conceptele 
fundamentale 
(isonomia, ise-
goreia, isokratia)  
 
 
 
 
Ultimele tiranii  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 În lumea greacă, secolul al V-lea va aduce în mod esenţial 
înlocuirea regimurilor oligarhice sau a soluţiilor tiranice cu regimuri 
democratice. 
 Încă în viziunea antică, soluţia democratică a fost de cele mai 
multe ori legată de alungarea tiranilor, personaje ce concentraseră 
întreaga ostilitate publică, personaje care substituindu-se deci autorităţii 
colective a oligarhiei făcuseră ca eliminarea elitei de la decizia politică 
(sau măcar extinderea deciziei către un grup cât mai mare de cetăţeni) 
să devină cu mult mai facilă. 
 Datorită importanţei speciale pe care Atena o va avea în istoria 
veacului al V-lea (în mod esenţial, dar nu numai atunci) episodul alun-
gării lui Hippias şi iniţiativa democratică pe care reformele clisteniene au 
reprezentat-o, este considerat, prin translaţie, momentul iniţial al soluţiei 
democratice în întreaga lume greacă (punct de vedere sugerat încă de 
către Herodot şi apoi de către Aristotel). 
 Realitatea este puţin diferită, soluţiile democratice pentru care 
cetăţile vor opta nu sunt nicidecum identice. Această evoluţie este 
înregistrată în ultimele decenii ale veacului al VI-lea şi la începutul 
veacului al V-lea, în mai multe părţi ale lumii greceşti. 
 Este adevărat, formula instituţională ateniană ne este 
binecunoscută spre deosebire de cele ale altor cetăţi, în primul rând 
datorită descoperirii spre sfârşitul deceniului al III-lea al veacului al XX-
lea a unui papir cuprinzând textul aristotelic al Constituţiei atenienilor. 
 În legătură cu această problemă o clarificare terminologică iniţială 
este absolut necesară. 
 Conceptul de isonomia (raportarea asemenea faţă de lege) intră 
în terminologia politică greacă înainte de democraţia (puterea 
poporului), dar el pare a sugera în mod special o soluţie alternativă la 
tiranie. 
 Termenii înrudiţi sunt – isegoria şi isokratia, utilizaţi de 
asemenea pentru realităţile sfârşitului veacului al VI-lea şi ale începutul 
veacului al V-lea. 
 Contextele relatate de surse sunt relativ puţin numeroase, dar 
deosebit de semnificative.  Astfel, un prim episod asupra căruia ţinem să 
atragem atenţia este cel al sfârşitului tiraniei lui Polycrate la Samos (pe 
la 518 î. Hr.). Herodot ne relatează (III, 142) cum în acest context pute-
rea a fost pusă la centru şi a fost proclamata isonomia. 
 Al doilea episod, tot atât de bine cunoscut ca cel deja discutat, 
relatat tot de către Herodot (V, 37-38), se plasează în contextul 
evenimentelor ce au loc la Milet pe la anul 500 î. Hr., când tiranul 
Aristagoras, în contextul răscoalei milesienilor şi a celorlalţi ionieni 
renunţă la puterea tiranică şi instaurează isonomia. 
 Pentru antici deci, isonomia pare a fi formula adaptată de către 
cetate după, sau în contextul alungării tiranilor. 
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Luptele din Atena 
dintre democraţi 
şi oligarhi 

 Pentru raportarea antică la acest concept ni se pare foarte util şi 
un text ce provine din alt domeniu, dar care este şi el foarte des utilizat. 
În aceeaşi perioadă, pitagoreicul Alcmeon din Crotona considera că 
sănătatea e reprezentată de starea de isomonie a forţelor din organism, 
iar boala monarhia uneia dintre acestea. Compararea organismului 
uman cu corpul politic este evidentă. 
 Alungarea lui Hippias de la Atena crează un context nou în care 
aristocraţii exilaţi în primul rând Alcmeonizii, în frunte cu Clistene, revin 
cu sprijinul regelui spartan Cleomene I. 
 Starea de tensiune se instaurează repede la Atena, confruntarea 
având loc în primul rând între cele două grupări acum constituite, una 
condusă de către Isagoras (arhonte în anul 508), grupare care 
dobândind sprijinul spartan va încerca instituirea unei formule oligarhice 
în cetate, iar cealaltă, opusă acesteia, grupare aristocratică condusă de 
către Alcmeonizi, grupare care va ajunge în cele din urmă soluţia 
isomonică. 
 Reforma clisteniană este deosebit de atent articulata, propunând 
de fapt refacerea isonomică a întregului edificiu instituţional al statului 
atenian. Reforma clisteniană iniţiază egalitatea geometrică a cetăţenilor, 
spiritul ei fiind caracteristic limitei veacurilor al VI-lea/al V-lea, fapt 
certificat de gândirea pitagoreică sau, într-un domeniu mai concret de 
ideile urbanistice ale lui Hipodamos din Milet.  

Fig. 3.5.  
Demosul 
încununat 
(monument fune-
rar atenian din 
secolul al V-lea 
î.Hr.) 

 
Reformele lui 
Clistene  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sistemul clistenian nu desfiinţează organizările familiale sau 
culturale preexistente, scoţându-le însă din aria deciziei politice lăsându-
le deci numai atribuţii culturale, civile sau personale. 
 Unitatea esenţială pentru aceasta nouă structură o reprezintă 
dema. Demele cuprind toate acelaşi număr de cetăţeni. 
 Noul sistem, în mod evident aristocratic, înlocuieşte desemnarea 
oficiala a persoanei în funcţie de familia căreia îi aparţinea, cu 
denumirea cetăţeanului în funcţie de dema din care făcea parte. 
 Clistene constituie o structură în care, alături de deme, un rol 
important îl va juca cele zece triburi nou constituite (şi care înlocuiesc 
cele patru triburi tradiţionale ioniene). Fiecare trib are un număr egal de 
cetăţeni. 
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 Caracterul geometric al isonomiei clisteniene este cel mai clar 
exprimat de împărţirea Aticii în trei zone distincte – oraşul (cuprinzând şi 
spaţiile din chora ce se află în imediata apropiere a oraşului), ţărmul 
mării şi teritoriul rural al cetăţii. Fiecare dintre cele trei zone este 
împărţită în câte zece trittyes. Fiecare trib cuprinde câte o tritie din 
fiecare zonă. 
 Scopul unei asemenea structuri este cât se poate de evident – 
eliminarea poziţiei locale privilegiate a unor mari familii prin spargerea 
domeniilor lor incluse mai multor triburi şi deci, proporţional, prin diviza-
rea autorităţii acestor familii. Decizia în cetate este deci colectivă. 
Sistemul clistenian utilizează alegerea ca modalitate de a desemna 
reprezentanţii unor grupuri de cetăţeni, cât şi tragerea la sorţi, premisa 
fiind deci aceea a egalităţii depline a membrilor corpului civic. 
 Astfel, consiliul celor 500 este format din câte 50 de reprezentanţi 
aparţinând fiecărui trib (prin tragere la sorţi în deme), o persoană 
neputând face parte din consiliu decât de două ori în viaţă. 
 Anul este împărţit în zece părţi, în fiecare a zecea parte a unui an, 
cei 50 de reprezentanţi ai unui trib fiind pritani, calitate în care deţin în 
acea perioadă conducerea statului. 
 Vreme de 24 de ore, de la apusul soarelui la apusul soarelui, prin 
tragere la sorţi, unul dintre pritani este epistat al pritanilor, fără 
posibilitatea de a deţine de două ori aceasta calitate. Acesta este şeful 
statului atenian. 
 Deciziile fundamentale pentru cetate sunt însă luate de către 
adunarea poporului din care fac parte toţi cetăţenii Atenei. 
 Principalele magistraturi sunt colegiul arhonţilor (acum zece în loc 
de nouă, şase thesmoteţi şi un secretar al thesmoteţilor, arhontele 
polemarh şi arhontele eponim) şi colegiul celor zece strategi începând 
probabil din anii 501/500. Accesul la magistraturi este însă blocat 
cetăţenilor ce nu au pământ în proprietate (teţii). 
 O altă inovaţie clisteniană este ostracismul. Ostracismul exprimă 
ostilitatea corpului politic atenian faţă de tiranie. Conform soluţiei 
clisteniene, cetăţenii constituiţi în ecclesia (adunarea poporului) îşi pot 
eventual exprima temerile faţă de ascensiunea aberantă a unui alt 
cetăţean scriindu-i numele pe un fragment ceramic (ostraka). Dacă 
acelaşi nume este scris de cel puţin 6000 de cetăţeni, persoana 
respectivă este exilată din cetate pentru 10 ani fără confiscarea averii şi 
fără pierderea dreptului de cetăţenie. O asemenea soluţie nu trebuia să 
fie justificată. Era suficientă impresia.  

Fig. 3.6.  
Ostraka din 
agora ateniană. 
Pe trei din aces- 
tea este 
menţionat 
numele lui 
Temistocle, 
învingătorul de la 
Salamina  
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Aici se năştea posibilitatea masiva a unei manipulări în interiorul corpului 
civic atenian. În primul rând, cetăţenii comportă grade de instruire foarte 
diferite. Există şi mulţi analfabeţi cărora punându-li-se în mână un ciob 
având înscris numele unui adversar politic, aceştia pot fi convinşi chiar 
să voteze pentru ostracizarea acelui personaj. 
 De fapt lucrurile sunt mult mai clare decât atât – în agora 
ateniană au fost descoperite multe ostraka având acelaşi nume scris de 
aceeaşi mână.  
 
 Sistemul clistenian, cel care va determina instituţional funcţiona-
rea regimului democratic în Atena clasică, prevede deci egalitatea 
tuturor cetăţenilor (deocamdată cu unele limite pentru cetăţenii fără 
pământ) încercând evitarea oricăror posibilităţi de concentrare oligarhică 
sau tiranică a puterii.  
 
 Acest sistem nu putea însă evita inegalitatea fundamentala dintre 
indivizi. Cei mai dotaţi, dar mai ales cei mai instruiţi, având de cele mai 
multe ori şi avantajul unor ascendenţe ilustre, reuşesc prin persuasiune, 
prin convingere, sa influenţeze masa corpului cetăţenesc, de fapt 
deţinând uneori puterea pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă. 
 Aceasta realitate nu este însă instituţionala. Exemplul unei ase-
menea autorităţi spectaculoase este dat chiar de Alcmeonidul Pericle. 
 Cetatea clasică nu funcţionează întotdeauna după sisteme ase-
menea celui atenian. Există nenumărate decalaje de evoluţie dintre di-
feritele oraşe, unele dintre ele păstrând în plin veac al V-lea regimuri 
oligarhice sau chiar tiranice (mai ales în Sicilia). Există cetăţi retardate, 
dar există şi numeroase cetăţi care în acest veac recurg la soluţia 
democratică.  
 

Rolul special al 
Atenei în lumea 
greacă  
 
 
 
 
 
 
Războaiele 
medice  
 
 
 
 
 
 
 
Victoriile greceşti 

 Atena comportă două avantaje speciale faţă de toate celelalte 
oraşe. Pe de o parte, în veacul al V-lea a jucat un rol fundamental 
pentru evoluţia ansamblului lumii greceşti, iar pe de altă parte (în mare 
măsură din cauza acestei importanţe deosebite) beneficiază de o 
informaţie incomparabilă cu cea a cetăţii. Istoria veacului al V-lea este 
pentru lumea greacă marcată de doua confruntări fundamentale – 
războaiele medice şi războiul peloponesiac. 
 Războaiele medice reprezintă o confruntare majora pentru minus-
culele cetăţi greceşti, atât de importantă încât va marca definitiv 
mentalul colectiv grec şi va reformula autoritatea în interiorul elenităţii, 
dar, pentru imperiul persan ele sunt, mai mult sau mai puţin, un conflict 
de local, de graniţă. 
 Intervenţia armatelor ahemenide este rezultatul sprijinului acordat 
de către Atena şi Eretria oraşelor ioniene (în frunte cu Miletul) răsculate 
împotriva autorităţii Marelui Rege, în anul 509 î.Hr. 
 Cele două campanii persane (490 şi 480-479), după victorii ale 
grecilor ca cele de la Maraton, Salamina, Plateea şi Cap Mycale, vor 
produce în mod esenţial o reaşezare a concurenţei pentru hegemonie în 
interiorul lumii greceşti, conturând marea autoritate a Atenei. Această 
nouă formulă a autorităţii, această nouă relaţie concurenţială, va fi cea 
care, generând de fapt două blocuri militare opuse (liga de la Delos şi 
liga peloponesiacă) va determina izbucnirea războiului peloponesiac. 
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Fig. 3.7, 3.8.  
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Perioada dintre războaiele medice şi războiul peloponesiac (deci 479-
431) este vremea definitivării democraţiei antice (evident, în varianta sa 
ateniană) şi în acelaşi timp, este vremea celor mai spectaculoase 
iniţiative ale civilizaţiei greceşti, acelea din care se va naşte întreaga 
cultură europeană. 
  În anul 478, la Delos, sub preşedinţia lui Aristides, un număr de 
cetăţi au constituit o alianţă împreună cu Atena, care şi juca rolul de 
hegemon în liga nou creată. Obiectivul pe termen scurt al ligii era 
apărarea împotriva perşilor. Alianţa avea un caracter maritim şi egeean 
(cu excepţia Atenei neparticipând nici o cetate continentală). 
 Flota comună a ligii era constituită prin participarea efectivă a 
Atenei şi a altor cetăţi mari (Chios, Samos, Lesbos, Thasos, Naxos), 
cetăţile mici plătind un phoros (tribut) destinat construirii şi întreţinerii 
navelor. 
 Perioada celor 50 de ani dintre războaiele medice şi cel 
peloponesiac cunoaşte o interesantă evoluţie a atenei care, se 
democratizează, ca cetate timp în care în calitatea ei de hegemon al 
ligii, treptat reuşeşte să transforme cetăţile aliate în cetăţi supuse, 
transformând alianţa maritimă în imperiu maritim. 
 Democratizarea cetăţii este nemijlocit legată de transformarea 
Atenei într-o putere maritimă. Astfel importanţa flotei creşte şi o dată cu 
ea şi importanţa marinarilor în cetate. 
 Momentul iniţial îl constituie victoria navală de la Salamina, 
victorie în care sugestia strategică a lui Themistocle se dovedise extrem 
de realistă. Marinarii însă erau cei care nu aveau pământ şi deci nu 
aveau posibilitatea de a face parte din falanga hoplitică. 
 Tensiunea tot mai evidentă în cetate este deci cea dintre hopliţi şi 
marinari. 
 Treptat, odată cu creşterea importanţei flotei, categoriile inferioare 
de cetăţeni vor capătă tot mai multe drepturi la Atena, şi deci cetatea se 
va democratiza. 
 Acest fenomen este însă contemporan cu tentativele cetăţii de a-
şi controla cât mai strict „aliaţii”, iar atunci când aceştia se opun, aşa 
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Fig. 3.9.  

 
Eschil 

cum a făcut Naxosul în 469 sau Thasosul în 465, Atena nu ezită să 
reprime revoluţia. 
 În acest veac al V-lea cetatea îşi conturează şi fizionomia 
„doctrinară”, a sistemului democratic, nu numai pe cea instituţională. 
 Este astăzi un lucru destul de evident faptul că teatrul grec, de pil-
dă, în primul rând tragedia, reprezintă o modalitate de continuare a 
disputei din adunarea poporului, de data aceasta între limite şi cu 
adresabilitate conceptuală. Discursul politic concret nu are o prelungire 
în teatru, părţile esenţiale ale disputei sunt reluate acolo, în forme 
metaforice, sugestii ce apelează la formule mitologice cunoscute tuturor 
cetăţenilor. Ideile esenţiale sunt acelea ale coeziunii civice, formulelor 
de decizie colectivă, obligaţiilor şi caracteristicilor cetăţeanului, ş.a. 
 Pentru Aristotel cetatea înseamnă totalitatea corpului cetăţenesc 
şi numai atât, deci străinii, femeile, sclavii, nu fac parte din cetate. 
Cetăţenii sunt cei care în mod esenţial controlează chora, stăpânesc 
pământul; proprietatea şi lucrarea lui fiind calitate cetăţenească, valoare 
esenţiala a cetăţii. Celelalte categorii, în principal străinii, sunt excluşi de 
la proprietatea asupra pământului.  

Fig. 3.10.  
Pericle, 
conducător de 
facto al Atenei la 
începutul 
războiului 
peloponeziac 

 

 
 

 
 

 Test de autoevaluare 3.2.  
Care este motivul pentru care Clistene decide să reorganizeze teritorial corpul cetăţenesc 
atenian? Formulaţi un răspuns scurt în spaţiul de mai jos.  
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
Răspunsul poate fi consultat la pagina 45 
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3.5. Secolul al IV-lea  
 
„Criza secolului 
al IV-lea”  
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la secolul al IV-
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Rostovtzeff  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claude Mossé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Pecirka  
 
 
 
 
 
 
 

  Veacul al IV-lea reprezintă pentru civilizaţia greacă epoca unor 
disfuncţionalităţi esenţiale. Forma specifică de articulare a acestei 
societăţi, cetatea, intră în criză. 
 Istoriografia secolului al XX-lea cunoaşte teorii succesive pentru 
înţelegerea acestei realităţi. Aceste teorii însă comit câteva erori de 
raportare importante, cum ar fi: neînţelegerea complexităţii de evoluţie a 
structurilor urbane în lumea greacă exprimată prin extrapolarea unor 
cazurimai bine cunoscute; conceperea mecanismelor sociale şi 
economice ale epocii clasice în Grecia ca fiind rezultatul unor deprinderi 
şi acţiuni asemenea celor moderne, fapt evident eronat, atâta vreme cât 
acţiunile şi deprinderile umane, mai cu seamă cele economice, sunt 
fundamental diferite în epocile premoderne faţă de epoca modernă; 
concentrarea precumpănitoare asupra realităţilor economice sau a celor 
politice fără a se acorda suficientă importanţă rolului mecanismelor 
mentale în declanşarea şi întreţinerea crizei, ş.a. 
 Prima tentativă explicativă de mare importanţă la care vrem să ne 
referim este cea a lui Mihail Rostovtzeff, The Social and Economic 
History of the Hellenistic World. Tentativa lui Rostovtzeff se construieşte 
pe imaginea generală a unei disproporţii economice importante între 
spaţiul metropolitan şi cel colonial, raport răsturnat în veacul al IV-lea 
faţă de secolul precedent. Zona pontică, principalul producător de grâu 
pentru lumea greacă, în acest veac pare a limita fluxul de „marfă” spre 
spaţiile metropolitane. Rostovtzeff utilizează o terminologie economică 
modernă (marfă, bancă, capital, profit, etc.) şi integrează informaţia unui 
mecanism explicativ de asemenea modernizat. Aceasta deformează 
realităţile veacului al IV-lea, veac ce funcţiona după totul alte 
mecanisme, fiind produsul unei cu totul alte mentalităţi, decât cea pe 
care o delimitează Rostovtzeff. 
 În anul 1962 C. Mosse îşi publica punctul de vedere asupra crizei 
veacului al IV-lea, punct de vedere care va deveni una dintre teoriile cele 
mai cunoscute privind această problemă. 
 C. Mosse credea, în anul 1962, că polisul devine disfuncţional în 
veacul al IV-lea, în primul rând datorită unei certe crize agrare, criză 
provocată de polarizarea proprietăţii funciare. Astfel, proprietăţile mai 
mari se extind treptat, înghiţind proprietăţile mai mici, vecine. Aceasta 
crează o stare de dezechilibru fundamental pentru cetate, deposedând 
de pământ un număr mare de cetăţeni care astfel pierd una dintre 
calităţile lor esenţiale, cea de proprietar de pământ. C. Mosse 
argumentează cu un caz mai bine documentat – Atena. 
 În anul 1972, reluând o teorie propusă de către Finley încă din 
1953, C. Mosse renunţă să mai considere criza cetăţii atenienilor ca fiind 
rezultatul polarizării proprietăţii funciare. Teoria rămânea în discuţie 
pentru alte cetăţi. 
 În anul 1975, cehul Jan Pecirka propunea o nouă soluţie pentru a 
explica criza veacului al IV-lea, în cazul special al Atenei. 
 Pentru el premisa o constituie caracterul anormal al acestei cetăţi, 
Atena fiind aşa cum am văzut deja, în primul rând datorită dimensiunilor 
sale o excepţie. 
 În viziunea elenistului de la Praga, criza polisului atenian este în 
mod esenţial rezultatul unui dezechilibru economic, dezechilibru cu 
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efecte speciale asupra valorilor fundamentale ale cetăţii. 
 Criza pare a fi una de creştere economică. Această creştere are 
însă loc în domenii netradiţionale pentru cetate, în primul rând 
dezvoltându-se meşteşugurile şi comerţul. De aceste activităţi se 
ocupau însă necetăţenii, metecii, îndeletnicirile cetăţeneşti fiind cele 
agricole. Aceasta face ca la Atena să apară o disproporţie evidentă între 
importanţa străinilor pentru cetate şi de fapt neapartenenţa lor la cetate 
(cetatea însemnând pentru Aristotel corpul cetăţenesc). 
 În viziunea lui Pecirka, pentru cazul particular al Atenei, criza de 
aici apare ca fiind în mod esenţial o criză a valorilor tradiţionale ale 
cetăţii, cu toate consecinţele instituţionale şi politice pe care o asemenea 
realitate le putea provoca. 
 Acest model a fost conceput pentru Atena şi orice tentativă de 
extrapolare a sa este total nejustificată. 
 În ultimă instanţă, criza veacului al IV-lea, criza cetăţii, este 
rezultatul unor cauze foarte diferite, iar formele sale de manifestare 
concrete nu sunt nici ele mai uniforme. 
 Există totuşi câteva realităţi generale ce exprimă criza, câteva 
simptome certe ale acesteia, evidente pentru ansamblul lumii greceşti. 
 Unul dintre acestea îl reprezintă recrudescenţa mercenariatului. 
 Mercenarii in lumea greacă reprezintă o realitate veche, atestată 
încă din veacul al VI-lea, mai ales la curţile unor regi orientali şi în primul 
rând la curtea Ahemenizilor. 
 Secolul al IV-lea va aduce însă o adevărată explozie a acestui 
fenomen. Mercenariatul ajunge să reprezinte o realitate socială 
dominantă, iar armatele de mercenari, o forţa politică de care trebuie să 
se ţină seama. 
 Mercenariatul nu poate să nu fie legat şi de apariţia unor tehnici 
militare, unele dintre ele ultraspecializate, necesitând deci 
ultraspecialişti, ca şi de schimbarea modalităţilor de purtare a războiului 
în teritoriu. 
 Astfel, infanteria uşoară şi formaţiunile de cavalerie înlocuiesc în 
multe situaţii războiul falangelor hoplitice. Pe de altă parte, veacul al IV-
lea aduce şi ideea apărării teritoriului rural al cetăţii, lupta împotriva 
fortificaţiilor (până atunci oraşele fortificate erau mai curând ocolite) 
schimbând fizionomia militară a acestei lumi, războiul cerând specialişti 
în construirea şi apărarea punctelor fortificate ca si specialişti ai 
asediului. 
 Armatele de mercenari ajungând la o forţă esenţială pentru 
echilibrul politic al veacului al IV-lea pot determina şi rolul unor 
personalităţi în acea lume, fie că este vorba de beneficiarii forţei 
mercenarilor (în primul rând tiranii ce reapar acum), fie că este vorba 
chiar de către comandanţii trupelor de mercenari. 
 Un foarte interesant text din acest veac, Poliorcetilicele lui 
Aeneas Tacticianul, discutând protocolul primirii ambasadelor, pune pe 
acelaşi loc pe ambasadorii trimişi de cetăţi, de tirani, sau de armate. 
 Puterea nemăsurată a unor asemenea generali poate fi lesne 
înţeleasă dacă evocăm numai cazul navarhului Lysandros, care în cea 
mai mare conservatoare dintre cetăţi – Sparta – beneficiind de trupele 
ce le are în directă subordine şi de amiciţia personală a Marelui Rege, 
reuşeşte să se substituie deciziei corpului civic. 
 Un caz foarte important pentru aceasta realitate nouă pe care 
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veacul al IV-lea o consacră, este Anabasis a lui Xenofon, text ce 
relatează campania celor 10000 de mercenari greci în slujba satrapului 
Lydiei, Cyrus cel Tânăr, în încercarea de a uzurpa autoritatea fratelui 
său Artaxerxes, Marele Rege. 
 După dezastrul de la Cunaxa şi moartea lui Cyrus, cei 10000 în 
încercarea de a se salva către mare, se organizează asemenea unei 
cetăţi. 
 Mercenariatul recrudescent în veacul al IV-lea exprimă şi o stare 
de evidentă tensiune în lumea greacă.  
 Un alt simptom al crizei îl reprezintă reapariţia semnificativa a 
tiraniei. Veacul al V-lea cunoscuse supravieţuiri tiranice izolate, mai ales 
în Sicilia. Secolul al IV-lea va readuce însă formula tiranică în multe 
cetăţi, inclusiv în Grecia metropolitană, făcând din acest fenomen o 
realitate semnificativă pentru elenitate. 
 Tiranii „recenţi” sunt comandanţi de grupuri mercenare, experţi 
într-ale războiului, unii dintre ei (de pildă Dionysios cel Bătrân al 
Syracuzei sau Iason din Pherai), beneficiind de aceste calităţi în 
instaurarea şi menţinerea autorităţii lor. 
 Şi tirania recentă, asemenea tiraniei clasice, este rezultatul unei 
stări de stasis, stare de tensiune care şi acum se manifestă în modul cel 
mai vizibil prin reapariţia lozincilor „tradiţionale” – „ştergerea datoriilor şi 
reîmpărţirea pământurilor”. 
 Tiranii acestui veac, prefigurează imaginea monarhului elenistic. 
Ei sunt fondatori de biblioteci şi protectori ai artelor, comportamentul lor 
are de cele mai multe ori o importantă componenta teatrală (de pildă, 
cazul lui Clearchos din Heracleea Pontică). 
 Este evident însă caracterul cu mult mai agresiv şi dimensiunile 
cu mult mai spectaculoase pe care autoritatea tiranilor veacului al IV-lea 
o cunoaşte faţă de cea a predecesorilor. 
 Criza cetăţii este în mod clar exprimata şi de starea de stasis ce 
obsedează contemporaneitatea. Astfel, Aristotel vorbeşte despre două 
cetăţi diferite, aflându-se în stare de confruntare, cetăţi cuprinse în fie-
care cetate. 
 Congresul de la Corint, congres arbitrat de către Macedonia după 
victoria lui Philip II de la Cheroneea, propune eliminarea stării de stasis 
ce cuprinsese întreaga lume greacă. 
 Pentru această stare de tensiune, societatea greaca a găsit ea 
însăşi o soluţie – pacea generalizată – în interior şi războiul extern, 
evident împotriva imperiului ahemenizilor. Succesiv campionii propuşi 
sunt Dionysos al Siracuzei, Iason din Pherai şi în cele din urmă Philip al 
Macedoniei. 
 În acest veac, succesiv Sparta (beneficiind la început şi de 
sprijinul persan), Atena (mai ales după ce va reconstitui liga de la 
Delos), Teba şi în cele din urmă regatul septentrional al Macedoniei, îşi 
vor adjudeca hegemonia elenităţii. 
 Modalităţile concrete în care criza se instaurează şi evoluează în 
cetatea greacă a veacului al IV-lea, diferă de la oraş la oraş, de la o 
zonă la alta. Cauzele sunt de multe ori diferite, valorile esenţiale ale 
cetăţii însă (coeziunea civică; implicarea corpului cetăţenesc în 
asigurarea militară a cetăţii; funcţionarea principiilor autonomiei polisului 
şi al autarhiei oikosului; articularea deciziei colective; asigurarea 
preponderenţei autorităţii economice a corpului cetăţenesc; funcţionarea 
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modalităţii fireşti de raportare a individului la cetate ca la mediul său 
natural de existenţă; ş.a.) valori în evidentă criză, reprezintă o realitate 
uniformă pentru întreaga lume greacă.  

  
 

 Test de autoevaluare 3.3. 
3.3.1. 
Care este punctul comun între diferitele teorii exprimate cu privire la criza secolului al IV-
lea? Formulează un răspuns în spaţiul de mai jos.  
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
3.3.2.  
Care pot fi cauzele eşecului de a elimina starea de stasis din polisul grec al secolului al IV-
lea? Formulează un răspuns în spaţiul de mai jos. 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Răspunsurile pot fi consultate la pagina 45.  
 
 
 
3.6. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare 
 
Testul 3.1.  
Absenţa încercării de reformare a corpului cetăţenesc la Sparta; schimbarea de regim 
politic la Atena; reforma socială aduce cu sine şi o reformă a exercitării puterii politice.  
 
Testul 3.2.  
Dorinţa de a sparge solidarităţile locale de care beneficia aristocraţia; în locul solidarităţii 
locale, bazată pe rudenie extinsă, cetăţenii sunt solidari cu corpul civic în ansamblul său, 
căci în acelaşi grup se află atenieni din regiuni diferite ale Atticei.  
  
Testul 3.3.  
3.3.1. Relaţia dintre criza economică şi cea socială. Nesiguranţa economică duce la 
reapariţia crizei micii proprietăţi funciare, astfel că capacitatea cetăţenilor de a servi ca 
hopliţi se diminuează. Statul este obligat să apeleze la mercenari – categorie care se află 
în opoziţie cu valorile civice.  
3.3.2. Incapacitatea cetăţilor de a depăşi izolarea politică şi imixtiunile persane în viaţa 
politică din Grecia (mai ales prin finanţarea grupelor politice oligarhice).  
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3.7. Lucrare de verificare 3  
 
Alcătuiţi un eseu nestructurat (cu plan liber) în care să comparaţi evoluţia Atenei şi 
a Spartei în secolul al V-lea şi secolul al IV-lea. Porniţi în realizarea eseului de la cele 
două texte de mai jos.  
XXIV. Iar educaţia la spartani se prelungea până la maturitate, căci nimeni nu era slobod să trăiască după 
bunul său plac, ci ei trăiau în cetate ca într-o tabără, având bine statornicit şi felul lor de viaţă şi îndeletnicirile 
cu trebile obşteşti şi, îndeobşte, ei socoteau că nu sunt ai lor înşişi, ci ai patriei; şi, dacă nu li se orându-ise 
altceva de făcut, ei supravegheau copiii şi-i învăţau ceva folositor sau învăţau ei înşişi câte ceva de la 
bătrâni. Era, într-adevăr, belşugul de răgaz unul dintre lucrurile frumoase şi fericite pe care le-a pregătit 
Lycurg pentru cetăţenii săi, cărora nu le-a îngăduit de loc să se îndeletnicească cu vreun meşteşug pentru 
bani; ei n-aveau de loc nevoie de bani, care se strâng cu greu şi cu multă bătaie de cap, de vreme ce 
bogăţia la ei nu trezea nici un entuziasm şi n-avea nici o trecere. Iar hiloţii lucrau pentru ei pământul, plătind 
dajdia pomenită. Găsindu-se un spartan la Atena, pe când se ţineau procese, şi aflând că un cetăţean 
fusese osândit pentru lene şi mergea descurajat şi însoţit de prietenii săi, care şi ei erau cuprinşi de mânie şi 
revoltă, a cerut celor care-l cunoşteau să-i arate cine este cel care fusese condamnat pentru libertate. Atât 
de servilă socoteau ei că este îndeletnicirea cu meşteşugurile şi câştigarea banilor. Procesele la ei, cum era 
firesc, lipseau ca şi banii, deoarece la ei nu era nici prisos de belşug, nici lipsă, ci egalitatea în bunăstare şi 
viaţa înlesnită era adusă de viaţa modestă. Coruri şi dansuri şi petreceri şi îndeletniciri cu vânătoarea şi 
exerciţii în gymnazion şi lesne tot timpul dăinuiau la ei, când nu erau plecaţi la război. (Plutarh, Lycurg, XXIV, 
în Vieţi paralele, vol. I, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1960, trad. N. I. Barbu, p. 131 
 
În primul rând, susţin că-i drept ca tocmai sărăcimea şi oamenii de rând de la Atena să fie favorizaţi faţă de 
oamenii de neam şi avuţi, ţinând seama că demosul furnizează forţa navală şi a adus, deci, cetăţii puterea 
/.../ Aşa stând lucrurile, e firesc ca funcţiile publice să fie accesibile oricui fie cele trase la sorţi, fie cele 
comportând alegerea prin vot şi ca dreptul la cuvânt să aparţină oricui doreşte, fără vreo restricţie. Trebuie 
chiar să observăm că, existând multe asemenea funcţii de care după cum se află în mâini bune sau nu 
depinde securitatea sau primejduirea demosului, acesta, prudent, se abţine să participe la ele: aşa, de pil-
dă, nu crede că se cade să participe la magistraturi cum sunt strategia sau comanda cavaleriei. Oamenii de 
rând recunosc astfel că, evitând să exercite ei înşişi atari magistraturi şi lăsându-le în seama cetăţenilor de 
vază, îşi asigură propriile avantaje. Numai acelea dintre treburile statului care aduc o retribuţie şi sporesc 
avuţia privată sunt cu grijă păstrate de demos pentru sine. 
În al doilea rând, un lucru care nedumereşte pe mulţi anume că, în toate, se vădeşte o deosebită considera-
ţie pentru oamenii de nimic, pentru sărăntoci şi oameni de rând, şi nu pentru oameni aleşi; departe de a fi 
surprinzător, acest fapt este cheia de boltă a păstrării democraţiei. Căci prosperitatea şi numărul crescând al 
acestor săraci, al celor de rând, al acestor oameni de nimic întăresc democraţia. Dimpotrivă, o întorsătură a 
soartei în favoarea celor avuţi şi de neam bun implică instituirea unei puteri ferme împotriva demosului. În 
fapt, pretutindeni vârfurile societăţii sunt împotriva democraţiei. Aşa e şi firesc, de vreme ce în rândurile a-
cestei elite se află cea mai puţină nestăpânire şi nedreptate, dimpreună cu cea mai mare râvnă către cele 
folositoare, în vreme ce în rândurile demosului se află cea mai mare cantitate de ignoranţă, de anarhie şi 
ticăloşie, căci sărăcia este un îndemn puternic pentru o comportare josnică, spre a nu mai vorbi de lipsa de 
educaţie şi de ignoranţa provocată, la unii, de lipsa mijloacelor.  
S-ar putea obiecta că a fost o eroare faptul că s-a îngăduit tuturor să vorbească în adunare şi să participe la 
decizii şi că acestea ar fi trebuit să fie rezervate oamenilor celor mai de bine (dexiîtatoi) şi celor mai de vază 
(áristoi). Dar şi aici atenienii acţionează cu bună ştiinţă dând drept la cuvânt şi celor mai ticăloşi (poneroí). 
Căci, dacă am presupune că numai cetăţenii buni (chrestoí) ar avea drept la cuvânt sau la deliberare, ei ar 
folosi acest drept pentru cei asemeni lor, nu şi pentru cei de rând (demotikoí). Aşa, dimpotrivă, cum oricine 
are drept la cuvânt, şi un "nimenea", un om de nimic, se poate ridica şi născoci ceva în folosul său şi al celor 
ca el. S-ar putea pune întrebarea "ce soluţie utilă ar putea concepe un asemenea om- fie pentru el, fie 
pentru popor?" Dar demosul intuieşte faptul că ignoranţa, ticăloşia şi bunăvoinţa unui asemenea om îi sunt 
cu mult mai avantajoase decât virtutea, înţelepciunea şi ostilitatea unui om cinstit. 
Se poate ca un stat întemeiat pe asemenea instituţii să nu fie o cetate perfectă. Dar acestea sunt mijloacele 
cele mai sigure pentru menţinerea democraţiei. Căci demosul nu doreşte să renunţe la nişte legi proaste 
numai pentru ca cetatea să fie bine rânduită, puţin îi pasă de asta. De fapt, ceea ce voi numiţi "proastă 
rânduială" este tocmai izvorul puterii şi libertăţii demosului. Dacă, în adevăr, doreşti buna rânduială a 
treburilor publice, înainte de toate vei avea grijă ca doar oamenii cei mai de bine să dea legi. Ca urmare, 
oamenii de bine îi vor pedepsi pe cei josnici, vor lua hotărâri în numele întregii cetăţi şi nu vor mai admite ca 
toţi nebunii (mainîmenoi) să delibereze, să ia cuvântul, să participe la adunări. Sub asemenea legi 
binefăcătoare, în scurt timp demosul ar deveni sclav. (Pseudo-Xenofon, Statul atenienilor, I, 2-9, în Zoe 
Petre, Societatea greacă arhaică şi clasică, Bucureşti, Editura Universităţii, 1994, p.55-57). 
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Instrucţiuni privind testul de evaluare: 
a. daca este posibil, tehnoredactat, Arial 12, 1,5 rânduri, max. 5 pagini 
b. se trimite prin poştă tutorelui. 
c. se foloseşte în primul rând cursul dar pentru obţinerea unui punctaj ridicat este 
necesară parcurgerea bibliografiei indicate. 
Criteriile de evaluare sunt:  
- claritatea exprimării şi absenţa formulărilor nesigure,  
- şirul logic al argumentelor,  
- utilizarea bibliografiei.  
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Unitatea de învăţare Nr. 4 
 
LUMEA GREACĂ ÎN PERIOADA ELENISTICĂ 
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4.1. Obiectivele unităţii  
 
Familiarizarea cursanţilor cu etapele epocii elenistice  
Precizarea schimbărilor intervenite în lumea greacă datorită contactului cu lumea orientală  
Analiza unui text de epocă  
 
 
4.2. Alexandru cel Mare  
 
 
Fig. 4.1., 4.2.  
Două imagini 
arhetipale ale 
începuturilor 
elenismului: 
Alexandru cel 
Mare (sabia) şi 
Demostene 
(cuvântul)  
 

4.1. Alexandru cel Mare 4.2. Demostene (copie romană) 

   
Începuturile 
domniei lui 
Alexandru 

Tendinţa de a rezolva tensiunile interne lumii greceşti (element ce 
caracterizează în mod evident veacul al IV-lea) prin războiul împotriva 
Ahemenizilor (obsesia antipersană marcând mentalul colectiv grec încă 
din veacul al V-lea), va găsi în cele din urmă în persoana regelui Philip II 
al Macedoniei un prezumtiv campion. 

Dispariţia neaşteptată a regelui macedonean în urma unui 
asasinat de care poate că soţia lui, ambiţioasa Olimpia, nu era străină, va 
aduce în prim planul deciziei politice pe tânărul fiu al acestuia, Alexandru. 

Macedonia face parte dintre acele puţin numeroase zone elene 
sau de contaminare elenică, ce nu cunoscuseră ca formă de organizare 
statală structura general greacă (polisul) ci o formă de stat teritorial 
ethnos. 

Aceste state se plasează de obicei în Grecia septentrională (Epir, 

 



 Lumea greacă în perioada elenistică 

Proiectul pentru Învăţământul Rural 49 

unele părţi ale Thesaliei). 
În cazul regatului macedonean, curtea de la Pella, aristocraţia 

macedoneană deci, are un important rol în decizie, exercitând un control 
efectiv chiar şi asupra regelui. Regele este ales dintre membrii dinastiei 
regale în această formulă mixtă - ereditară şi totodată eligibilă – şi 
exprimă poziţia nu foarte autoritară pe care acesta o deţine. 

De fapt statul macedonean este construit pe echilibrul dintre rege 
şi hetairoi (tovarăşi), fiind în mod evident un stat aristocratic. 

În noul context al „păcii macedonene”, după bătălia de la 
Cheroneea şi Congresul de la Corint (338/337) asigurându-şi mai întâi 
limitele septentrionale (prin faimoasa campanie de scurtă durată în zone-
le tracice, context în care trece pentru o zi şi Dunărea), beneficiind şi de 
ample contigente macedonene şi greceşti, Alexandru poate porni în 
memorabila sa anabază. 
 

4.3. Alexandru şi Darius în bătălia de la Gaugamela (mozaic, Pella – Macedonia) 

 
Diferenţele dintre 
statul macedo-
nean şi cel 
persan 

Campania, ca de fapt ansamblul realităţilor ce ţin de 
personalitatea supradimensionată a regelui macedonean, a beneficiat 
de numeroase relatări antice şi moderne, cele antice având din 
nefericire (de cele mai multe ori) un evident caracter tardiv. 

Episodul acestei spectaculoase cuceriri a Orientului, conflict în 
care se întâlnesc o forţă minusculă dar atent şi coerent organizată, cu o 
forţă imensă, de fapt haotică, fără nici o structură coerentă şi fără 
decizie centralizată, a reprezentat încă din contemporaneitate locul de 
întâlnire a unui mare număr de tentative explicative. Cum de a fost 
posibil? 

Explicaţiile pot fi concentrate în două categorii principale – cele ce 
ţin de partea persană a confruntării şi cele ce ţin de realităţile din tabăra 
greco-macedoneană. 

Pe de o parte, imperiul Ahemenizilor, formulă extrem de 
eterogenă; acesta este incomplet iniţial şi tot mai puţin coerent articulară 
în cursul veacului al IV-lea; alăturând nenumărate realităţi ethno-
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culturale şi lingvistice diferite; locul de întâlnire al concurenţei unor 
numeroase elite locale; fără a beneficia de o structură administrativă şi 
militară funcţională; fără a avea măcar o limbă de comandă pe care să o 
poată înţelege toţi combatanţii; stat subminat şi de agresivele intrigi de 
palat, de disidiile dintre ei, o autoritate cît mai mare, poate chiar pe cea 
regală. 

La această se adaugă faptul că Imperiul Ahmenid pierduse, odată 
cu Artaxerxes III, pe cel care va fi fost ultimul Mare Rege eficient. 
Succesorul său, Darius III, se va dovedi excedat de dificultăţile pe care 
agresiunea greco-macedoneană le-a provocat. 

 
Fig. 4.4.  
Excelenţa milita-
ră ca atribut al 
monarhului 

4.4. Alexandru cel Mare (dreapta) în bătălie, sarcofag descoperit în Liban 

 
 

Campania din 
Orient 

Campania lui Alexandru în Orient, unul dintre episoadele cele mai 
comentate din întreaga istorie a Antichităţii, este de fapt rezultatul direct 
al eficienţei militare şi a abilităţii diplomatice a regelui macedonean, cel 
ca-re reuşeşte să îşi atragă unele elite locale (cazul Egiptului este 
elocvent), integrând pe această cale unele zone, pe altele cucerindule, 
dar toate acestea în contextul deosebit de semnificativ al dezagregării 
rapide a statului Ahemenizilor. 

La dispariţia sa, în anul 325, Alexandru lasă fără succesor 
recunoscut, o formulă politică insuficient consolidată, care includea, 
alături de Grecia, Macedonia şi alte spaţii septentrionale, întreaga Asie 
Mică, Egiptul, întinzându-se pe structura statului persan dispărut, din 
Mesopotamia şi Iran până în India. 

Rezultatul firesc a fost confruntarea diadohilor, generali ai lui 
Alexandru ce se consideră succesorii săi, atâta vreme cît casa regală nu 
mai avea decât alternative neconvingătoare, anume fratele retardat al 
regelui, Arhidaios, sau fiul său postum, rezultatul căsătoriei iraniene cu 
Rhoxana. 

Disputa începe între numeroase personaje, dintre care cele mai 
importante sunt: Antipatros, cel care preia Macedonia şi restul Europei 
greceşti; Ptolemeu, fiul lui Lagos, preluând satrapia Egiptului; Antigonos 
Monoftalmos, controlând Anatolia occidentală; Eumenes din Cardia, 
stăpânind Cappadocia şi Paphlagonia; Lysimah în Tracia şi Seleucos în 
Babilonia. 

Acestora li se vor adăuga ulterior alte personaje, fii ai diadohilor 
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de obicei, cei mai interesaţi fiind Cassandros şi mai ales Demetrios 
Poliorcetul. 

Această dispută va avea ca rezultat o nouă formulă geopolitică a 
Mediteranei orientale, împărţirea imperiului lui Alexandru provocând 
apariţia unui număr de noi state elene, controlate de elita greco-
macedoneană, disputate de către generalii Macedoneanului, state care 
în cele din urmă vor de stabilitatea zonei până când Roma le va include 
în propriul său imperiu. 

 
Fig. 4.5.  4.5. Alexandru cel Mare, copie după o statuie de Lisip 

 

 
 
 

Test de autoevaluare 4.1. 
Enumeraţi trăsăturile statului persan pornind de la textul de mai jos. Folosiţi spaţiul liber 
pentru a formula răspunsul.  
După ce săvârşi cele de mai sus în Persia, Darius înfiinţă douăzeci de guvernăminte pe care perşii le 
numesc satrapii. După ce le înfiinţă şi le rândui satrapi, aşeză birurile ce trebuia să-i plătească fiecare neam 
în parte şi statornici vecinii de pe lângă aceste neamuri; apoi, depăşind vecinii apropiaţi, le subordonă 
fiecăruia în parte alte neamuri mai îndepărtate. 
Guvernămintele şi vărsarea anuală a birurilor le rostui în felul următor: acelora dintre ele care-şi plăteau 
darea în argint, le porunci să plătească în talanţi de Babilon, iar celor ce plăteau în aur, în talanţi euboici. 
Talantul babilonic face cât şaptezeci de mine euboice. Pe vremea domniei lui Cyrus şi apoi sub cea a lui 
Cambyses, stăpânirea nu aşezase încă nici un bir, ci fiecare aducea daruri. Din pricina acestei statorniciri a 
birurilor şi din alte asemenea pricini, perşii spun că Darius a fost un negustor, Cambyses un despot, iar 
Cyrus un părinte; cel dintâi pentru că din toate scotea bani, al doilea, fiindcă era aspru şi nepăsător, iar cel 
de-al treilea, fiindcă era blând la fire şi se ostenea numai spre binele lor. (Herodot, Istorii, cartea III., 89, 
Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1961, vol. I, p. 268). 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
Răspunsul poate fi consultat la pagina 58. 
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4.3. Elenismul – structuri fundamentale  
 
Statele elenistice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Structuri socio-
economice ale 
statelor elenistice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statul lagid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Structuri agrare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dintre statele ce se vor constitui din cuceririle lui Alexandru, cele 
mai importante au fost Egiptul lagid şi Siria seleicidă. Între cele două re-
gate există însă diferenţe esenţiale. Statul seleucid, rezultatul al unei 
evoluţii complicate, integrând zone cu realităţi ethno-cultural diferite, 
realităţi cu grad limitat de compatibilitate, evoluează ca o structură 
eterogenă, dificil de administrat, stat ce pierde permanent teritorii şi are 
tot timpul disidii de graniţă. 

Egiptul lagid, spre deosebire de Siria, moşteneşte formule 
organizatorice deosebit de vechi, formule ce fuseseră integrate satrapiei 
persane. Pe de altă parte, regatul ptolemeic cunoaşte o structură ethno-
culturală uniformă. Toate acestea crează premizele unui stat eficient şi 
longeviv. Nu întâmplător Egiptul va fi ultimul dintre regatele elenistice 
inclus statului roman. 

Structura socio-economică a lumii elenistice cunoaşte câteva 
realităţi noi, realităţi pe care epoca clasică nu le cunoscuse. Astfel, în 
ceea ce priveşte proprietatea asupra pământului, acea formă de 
proprietate absolut esenţială pentru înţelegerea oricărei societăţi antice, 
lumea elenistică aduce o nouă formulă - proprietatea statului, 
proprietatea regelui deci, în virtutea „ dreptului de cucerire cu lancea”, 
drept moştenit de către regii elenistici de la Alexandru. Acesta complică 
structura relaţiilor agrare în statele elenistice, noua formă de proprietate 
(esenţială) adăugându-se proprietăţii depline, proprietatea cetăţeanului 
asupra pământului, tipul de proprietate specific cetăţii. 

Chiar şi din acest punct de vedere, formulele egiptene sunt cu 
mult mai coerente şi mai uniforme decât cele ale statului seleucid, 
regatul acesta cunoscând o extrem de mare varietate de tipuri ale 
proprietăţii funciare. 

Astfel, Egiptul lagid, cazul tipic al centralizării întregului teritoriu în 
jurul administraţiei regale, este statul în care basileul, în calitate de 
stăpân al întregului pământ (drept moştenit şi de către Ptolemei de la 
Alexandru), exercită cel mai strict şi eficient control asupra activităţilor 
agricole, acesta în condiţiile în care o bună parte din teritoriul se află 
nemijlocit în proprietatea statului, fiind lucrat de către grupurile de ţărani 
colectiv-dependenţi (basilikoi georgoi). Administraţia lagidă 
supravegheată întreţinerea canalelor de irigaţii, stabileşte data lucrărilor 
agricole, coordonează strângerea recoltei şi distribuţia acesteia, ş.a. 

Statul lagid intervine chiar cu elemente ce ţin de progresul 
tehnologic ( în veacul al III-lea) cum ar fi introducerea plugului cu brazdă 
de fier, probabil a unei maşini de treierat, a morii de apă, a presei de vin 
şi ulei, ş.a. Este probabil ca aceste soluţii tehnologice să fi cunoscut însă 
o răspândire relativ limitată. 

Treptat însă, obştea, nucleul acestei proprietăţi regale, intră 
într-un proces avansat de descompunere. 

Alături de ” pământul regal”, regele are posibilitatea de a conceda 
unele teritorii în schimbul unor obligaţii sau ca formă de recompensă. 
Ele puteau fi concedate unor persoane sau unor colectivităţi. Dintre 
aceste structuri funciare, aşa numitele „pământuri dăruite” sunt cele mai 
bine cunoscute datorită conservării arhivei lui Zenon (cca. 2000 de 
papiri), administratorul lui Apollonios, „ministru” al lui Ptolemeu II 
Philadelphos. 
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O asemenea formulă de conducere presupune transmiterea 
aproape integrală a drepturilor regelui asupra respectivei exploatări. 
Există însă o nuanţă de reversibilitate, un drept teoretic de control al 
monarhului şi asupra acestor domenii. Treptat se va înregistra o 
evidentă tendinţă de ereditare a acestor formule de conducere, dreptul 
de posesie evoluând către drept de proprietate. 

Domeniul lui Apollonios avea, aşa cum reiese din corespondenţa 
lui Zenon, cca. 2500 ha, undeva, în apropriere de Philadelphia. El 
beneficia de caravană de catâri şi flotă proprie pe Nil, ateliere de ţesături 
şi ateliere ceramice, produsele fiind desfăcute pe piaţa Alexandriei. 

Aceste terenuri „en doreai” nu sânt, de obicei, administrate direct 
de cei cărora le fuseseră concedate, ci de intermediari, uneori lăsate în 
grija unor notabili indigeni. 

Există şi alte categorii de loturi concedate, cum ar fi cleruhiile, 
loturi acordate militarilor în schimbul slujbei lor, loturi transmisibile numai 
o dată cu însărcinările războinice. Treptat şi această formulă va 
cunoaşte modificări esenţiale, înregistrându-se chiar şi soluţia aberantă 
a preluării lor de către fete. 

Mai sunt cunoscute pământuri emfiteutice, pământuri degradate, 
arendate cu scopul de a fi ameliorate, pe termen foarte lung. 

Asia seleucidă înregistrează formule cu mult mai variate de 
exercitare a proprietăţii asupra pământului, în primul rând datorită 
caracterului foarte eterogen al zonelor incluse ca şi a administraţiei 
acestui stat. 

Seleucizii aveau tradiţia (preluată de la statul persan) unei 
administraţii foarte tolerante şi diferenţiate, în contextul integrării unor 
spaţii extrem de diferite din punctul de vedere al relaţiilor ethno-culturale.

Şi regii sirieni moştenesc de la Alexandru întregul pământ al 
regatului lor în numele „dreptului de cucerire cu lancea”. Existenţa unei 
mari varietăţi de structuri agrare determină utilizarea unei formule de 
uniformizare – tributul (phoros), plătit de fiecare unitate, fie că este oraş, 
cetate, sat sau sanctuar. 

Statul sirian nu se amestecă în supravegherea producţiei, aşa 
cum se întâmplă în Egipt. 

Există şi în statul seleucid pământuri regale, lucrate de comunităţi 
colectiv dependente (ţăranii sunt numiţi în acest caz basilikoi laoi, 
oameni ai regelui), cum sunt înregistrate şi nenumărate forme de 
concesionare a pământului. 

Mediterana în epoca elenistică a cunoscut, spre deosebire de 
perioadele anterioare, o foarte mare varietate a formulelor urbane. 

Dincolo de supravieţuirea unor oraşe clasice greceşti, oraşe 
caracterizate de complementaritatea nucleului urban cu teritoriul agricol, 
sau de supravieţuirea unei deja extrem de variate formule clasic 
orientale (de la oraşe caravaniere la oraşe ce se dezvoltaseră în jurul 
unor sanctuare sau la marile aglomerări relativ haotice, cumulând mai cu 
seamă activităţi caracteristice sectorului terţiar), epoca elenistică 
cunoaşte o nouă formulă urbană – concentrările din jurul palatelor 
regale, formulă pentru care există precedente orientale, însă la o scară 
mult mai redusă.  

Din această categorie fac parte Pergamul şi mai ales Alexandria. 
Alexandria reprezintă o realitate spectaculoasă şi aberantă totodată. 

Aceasta anormală concentrare de populaţie (o buna parte din 
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suprafaţa oraşului fiind reprezentată de palat şi anexele sale, de la cele 
administrative şi militare până la bibliotecă şi Museion, cunoaşte o 
poziţie atât de specială încât romanii o considerau de fapt alăturată şi nu 
inclusă Egiptului (ad Aegyptum). 

Alexandria este în mod evident un centru de consum şi 
concentrare a serviciilor, fără a semăna deci, în nici un fel, cu oraşul 
clasic grec, loc de reşedinţă a unor agricultori. 

Acest oraş este de fapt singurul centru urban în regatul ptolemaic. 
Structura sa aulică şi în mod esenţial greacă face ca statul lagid să 
cunoască o falie deosebit de evidentă între mediul rural şi cel urban. 

Oraşul (deci în mod esenţial Alexandria) este în primul rând grec, 
satul, este în mod fundamental indigen. Acestei diferenţieri ethno-
culturale şi lingvistice i se adaugă încă două componente semnificative. 
Alexandria exprimă statul, administraţia, elita societăţii ptolemaice, 
mediul rural reprezentând soluţia direct productiva în această lume. Pe 
de altă parte, oraşul este locul de funcţionare (chiar şi limitată) a 
economiei monetare câtă vreme statul indigen nu utilizează moneda. 
Aceasta determină apariţia unui intermediar, cel ce converteşte pro-
dusele în bani, cel ce astfel facilitează funcţionarea sistemului fiscal 
ptolemaic, arendaşul de impozite (întotdeauna grec). Prezenţa 
arendaşului de impozite va agrava tensiunea dintre sat şi oraş. 

Este evident faptul că în ansamblu lumea elenistică cunoaşte o 
foarte mare varietate de formule urbane, neputând exclude dintre 
acestea cetatea tradiţională greacă. Spaţiul metropolitan şi nenumărate 
zone coloniale, confirmă funcţionarea cetăţii (polis) în secolele al III-lea 
şi al II-lea î. Hr. Chiar dacă cetatea greacă în epoca elenistică cunoaşte 
unele modificări structurale, ea reprezintă încă una dintre modalităţile de 
articulare socială, mai ales în spaţiul occidental al Mării Negre, în Grecia 
propriu-zisă şi în coloniile din Mediterana Occidentală. 

Ea îşi pierde însă, de cele mai multe ori, calitatea de formulă sta-
tală de sine stătătoare, fiind integrată (în grade diferite) unor mari state 
teritoriale. 

Raportarea istoriografică faţă de civilizaţia elenistică a fost 
deosebit de contradictorie în decursul timpului. 
Astfel, perspectiva ce a prevalat la un moment dat (de pildă în im-
punătoarea Social and Economic History of the Hellenistic World a lui M. 
Rostovtzeff) a fost aceea conform căreia epoca elenistică (şi implicit 
civilizaţia acestei perioade) reprezintă semnul cert al unei simbioze 
greco-orientale, rezultatul firesc al contaminării mediului socio-cultural 
oriental de civilizaţia greacă. 
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Fig. 4.6.  
Arta elenistică 
promovează o 
altă narativitate 
vizuală 

4.6. Nilul – copie romană a unei statui alegorice de perioadă elenistică 

 
 

 Astăzi, acestui punct de vedere, deşi îşi mai are adepţii săi, i se 
contrapune o altă perspectivă, esenţial diferită. 

Această perspectivă încearcă o percepere a civilizaţiei elenistice 
numai ca pe o fază în evoluţia civilizaţiei greceşti, fază provocată şi apoi 
favorizată de noul cadru geografic şi ethno-cultural în care elenitatea a 
avut a evolua după anabaza lui Alexandru. 

Există nenumărate argumente ce confirmă un asemenea punct 
de vedere. Ele ţin în mod fundamental de evoluţia formelor culturale 
greceşti. 

De pildă, dacă ne referim numai la cazul concret al sculpturii, 
constatăm ca, veacul al IV-lea, constituie mai degrabă momentul de 
cezură şi nicidecum călătoria orientală a grecilor şi aşezarea lor în 
spaţiul ahemenid. Toate direcţiile pe care sculptura pergamiană le va 
dezvolta sunt deja iniţiate în veacul al IV-lea. Acest secol a făcut ruptura 
între rigiditatea proporţiilor ideale şi personalizarea reprezentării. 
Personajele sculpturii greceşti a veacului al V-lea sunt trupuri ideale, 
cele care apar în sculptura veacului al IV-lea sunt cu mult mai aproape 
de diferenţierile umane reale. Veacul al IV-lea aduce interesul pentru 
portret; introduce patosul în sculptura elenă; caricaturizează 
personajele; reprezintă categorii de vârstă cărora veacul al V-lea nu le 
dăduse nici o importanţă, în primul rând copii şi bătrâni; arată o 
crescândă predilecţie pentru grupurile statuare; iniţiază reprezentarea 
nudului feminin; etc. 

Sculptura elenistica va face sa evolueze toate aceste tendinţe, şi 
încă multe altele, tendinţe inaugurate în veacul al IV-lea. 
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Fig. 4.7., 4.8., 4.9., 
4.10.  
Exemple de artă 
sculpturală 
elenistică  
 

4.7. Băiatul cu gâsca 

 

4.8. Bătrâna precupeaţă 

  
  

 
4.9. Spinario 

 

 

4.10. Detaliu din friza templului lui Zeus 
din Pergamon 
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Dar sculptura nu este decât un exemplu. Ei i s-ar putea adăuga 
multe altele. 

Pe de altă parte, o asemenea perspectivă, includerea civilizaţiei 
elenistice în ansamblul evoluţiei civilizaţiei greceşti numai ca o etapă 
nouă şi nu ca o formă de sinteză greco-orientală, este susţinută şi de un 
alt element ce marchează în mod semnificativ epoca. Este vorba despre 
realitatea existenţei a două formule culturale paralele, chiar două culturi, 
în lumea greaca a veacurilor III/I î. Hr. 

Există pe de o parte, o cultură a elitelor, uneori extrem de 
ermetică (poezia lui Callimach este elocventă în acest sens), adresându-
se unui public limitat, public în stare să recepţioneze un mesaj artistic 
codificat de fapt, cultură în exclusivitate greacă şi literară, iar pe de alta 
parte o cultură populară, orală deci, uneori indigenă, alteori greacă, fără 
însă ca cele două medii să se afle într-un contact real. 

Aceasta face ca destul de puţine formule culturale să fi afectat 
cultura greacă în Orient. Atunci când aşa ceva se întâmplă, explicaţia 
este de cele mai multe ori propagandistică, de pilda în Egipt unde 
Lagizii, în încercarea lor de a-şi revendica o „ascendenţă” faraonică 
recurg şi la asemenea soluţii „orientalizante”. 

Pe de altă parte, civilizaţia elenistică dobândeşte o importantă 
componentă aulică. Regii greci din Orient, construindu-şi propria lor for-
mulă politică, recurg uneori la modele orientale fără însă ca acesta să fi 
fost un fenomen spontan, ci numai o soluţie politică decisă şi controlată. 

O altă caracteristică, aproape şocantă pentru un privitor avizat, o 
reprezintă recrudescenţa iraţionalului. După o evoluţie spectaculoasă 
către o formulare tot mai clară a raţionalismului grec, odată ajunsă 
aproape de punctul decisiv, spiritualitatea elenă face un mare pas 
înapoi, iraţionalul inundând lumea elenistică. 

Larga răspândire a astrologiei exprimă şi ea aceasta nouă stare. 
Chiar dacă din punct de vedere cultural epoca elenistică 

reprezintă numai o nouă faza în evoluţia civilizaţiei greceşti, ea cunoaşte 
totuşi o schimbare esenţială. Cetatea nu mai este mediul natural de 
existenţă al individului (definiţia aristotelică a omului ca fiinţă politică – în 
sens etimologic), omul devenind cetăţean al lumii orânduite (cosmopolit 
– fără semnificaţiile peiorative ulterior dobândite). 

Aceasta este o adevărată „open society” (societatea deschisă), 
ea fiind consecinţă determinantă a cuceririi Orientului de către 
Alexandru. 
 

Test de autoevaluare 4.2.  
Enumeraţi care sunt cauzele pentru care imperiul lui Alexandru cel Mare nu a rezistat. 
Utilizaţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului.  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Răspunsul poate fi consultat la pagina 58.  
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4.4. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare şi lucrarea de 
verificare 4 
 
Testul 4.1.  
Diversitatea populaţiilor, diversitatea sistemelor de impunere, caracterul fluctuant al politicii 
centrului faţă de provincii  
 
Testul 4.2.  
Diversitatea sistemelor politice înglobate în imperiu, diversitatea culturală a provinciilor, 
interesele divergente ale diferitelor părţi ale imperiului, tensiuni între diadohi.  
 
 
4.5. Lucrare de verificare 4  
 
Pe baza textului unităţilor de învăţare 2 şi 5 şi a bibliografiei, comparaţi sistemul 
politic grecesc cu cel oriental, apoi alcătuiţi un eseu liber pe tema moştenirii 
orientale a regatelor elenistice.  
 
Instrucţiuni privind testul de evaluare: 
a. dacă este posibil, tehnoredactat, Arial 12, 1,5 rânduri, max. 5 pagini 
b. se trimite prin poştă tutorelui. 
c. se foloseşte în primul rând cursul dar pentru obţinerea unui punctaj ridicat este 
necesară parcurgerea bibliografiei indicate. 
Criteriile de evaluare sunt:  
- claritatea exprimării şi absenţa formulărilor nesigure,  
- şirul logic al argumentelor,  
- utilizarea bibliografiei.  
Se acordă câte 30 % pentru fiecare criteriu. 
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Unitatea de învăţare Nr. 5 
 
ROMA REGALĂ ŞI REPUBLICA ROMANĂ 
 
 
Cuprins  
 
5.1. Obiectivele unităţii……………………………………………………………………….. 59 
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5.1. Obiective  
 
Familiarizarea cursanţilor cu principalele etape şi fenomene socio-economice şi politice din 
perioada regală şi republicană  
Capacitatea de analiză a unui text istoriografic antic (roman)  
Capacitatea de redactare a unui eseu nestructurat cu luarea în considerare a informaţiilor 
din unităţile de învăţare anterioare  
 
5.2. Roma regală  
 
Fig. 5.1.  
Roma la 
începuturile sale 
 

 
 
Tradiţie şi inter-
pretare istorio-
grafică modernă  
 
 

Istoria Romei regale şi ansamblul problemelor legate de originile 
cetăţii reprezintă locul de întâlnire al unui mare număr de teorii 
divergente. Explicaţia acestei dispute constă în primul rând în caracterul 
extrem de imprecis al informaţiei antice. 

De fapt disidiul s-a dezvoltat în jurul tradiţiei antice asupra 

5.1. Harta Romei la sfârşitul regalităţii  
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originilor Romei şi a evoluţiei acesteia în epoca regală.  
 
Aceasta tradiţie, în foarte mare măsura dependentă de mediile 

istoriografice greceşti (Dionysos din Halicarnas fiind numai cel care le 
sintetizează) este totodată implicată (şi deci dependentă) în disputele 
politice şi propagandistice ale sfârşitului veacului I î. Hr., atâta vreme 
cât, ascendenţele ilustre ale competitorilor politici erau esenţiale pentru 
construirea propriei lor autorităţi. (Titus Livius şi Vergilius exprimă în 
mod evident această realitate).  

 
Chiar credibilitatea acestei tradiţii a cunoscut o evoluţie 

caracteristică. Astfel, secolul al XIX-lea acredita informaţia literară, în 
spiritul şcolii pozitiviste mergând mult mai departe, până la precizarea şi 
discu-tarea unor detalii ale tradiţiei considerate ca fiind fapte istorice. 

 
Primele decenii ale secolului al XX-lea vor aduce negarea 

integrală a tradiţiei istorice. 
Deceniile postbelice au reuşit conturarea unei imagini cu mult mai 

complexe, discutând nuanţat tradiţia transmisă de către sursele literare, 
din perspectiva comparatismului indo-european şi a utilizării comparative 
a informaţiei arheologice şi lingvistice. 

 
Informaţia arheologică a confirmat existenţa unor prime forme de 

habitat în zona oraşului Roma, încă din prima jumătate a veacului al VIII-
lea î. Hr., ceea ce ar putea susţine plasarea atunci a episodului 
legendarei fondări a oraşului. 

Poziţia acestuia, într-unul dintre punctele cele mai importante 
pentru trecerea Tibrului, va favoriza evoluţia cetăţii arhaice. 

Este cât se poate de evident faptul ca ansamblul anecdoticii 
asupra timpurilor iniţiale nu poate fi acreditat. Există însă destul de 
nume-roase episoade susţinute numai parţial, de alte categorii de 
informaţie. 

 
Astfel, faimosul episod al răpirii sabinelor, urmat apoi de 

cooptarea sabinului Titus Tatius în calitate de coregent al lui Romuls şi 
implicit integrarea sabinilor în cetatea Roma, îşi găseşte de fapt o 
importantă susţinere în constatarea faptului că, cele mai timpurii surse 
epigrafice în latineşte utilizează o limbă cu certe influenţe umbro-
sabelice. 
 

Fig. 5.2., 5.3.  
Două ipostaze ale 
legendei celor 
doi gemeni, 
Romulus şi 
Remus 
 

5.2. Lupoaica de pe Capitoliu (artă 
etruscă) 

 

5.3. Monedă din perioada republicană 
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Extrem de interesantă este de fapt decodificarea pe care G. 
Dumezil a încercat-o (punctul său de vedere fiind ulterior aproape 
unanim acceptat) pentru cazul concret al primilor regi legendari ai 
Romei. Cunoscutul indo-europenist ajungea astfel la concluzia ca aceşti 
regi nu reprezintă altceva decât o formulă particularizată a tripartiţiei 
funcţiilor regalităţii indo-europene, cuplul Romulus – Titus Tatius 
reprezentând personificarea funcţiei de suveranitate magică şi 
suveranitate juridică, Tullus Hostilius simbolizând funcţia militară a 
regalităţii indo-europene, iar Ancus Marcius exprimând funcţia regală a 
aducătorului de belşug. 

Este deci o personificare a prerogativelor clasice ale regalităţii 
indo-europene, aceşti primi regi tradiţionali ai Romei încarnând astfel, u-
nul câte unul, atribuţiile şi calităţile regalităţii. 

Perioada celor trei regi etrusci ai Romei –Tarquinius Priscus, 
Servius Tullius şi Tarquinius Superbus – pare a fi de fapt epoca urbani-
zării cetăţii. Care sunt condiţiile şi formele de integrare etruscă a Romei, 
care sunt raporturile reale ale oraşului cu confederaţia etruscă, este 
astăzi imposibil de precizat. 

Dependenţa informaţiei literare de mediul grec nu este deloc 
secundară pentru înţelegerea epocii regale. Astfel există destul de 
numeroase momente care sugerează analogii cu istoria Greciei şi mai 
cu seamă cu istoria ateniană. 

În condiţiile absenţei informaţiilor asupra realităţilor latine şi a 
unei mult mai consistente cunoaşteri a realităţilor greceşti, într-un mediu 
intelectual în bună măsură elenofil, este foarte probabil ca informaţii şi 
contexte de istorie greaca să fi alunecat în istoria Romei, completând 
imaginea unor episoade obscure. Altminteri apar prea multe coincidenţe 
greu explicabile. Voi atrage atenţia asupra unei singure asemenea 
situaţii, cea dintre reforma soloniană la Atena şi reforma tulliană la 
Roma.  

 
Fig. 5.4.  
“Sarcofagul 
soţilor”, artă 
etruscă, aprox. 
520 î.Hr. 

5.4. Monument funerar etrusc 
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 Test de autoevaluare 5.1.  
Citiţi textul de mai jos şi motivaţi actul lui Romulus. Folosiţi spaţiul de mai jos pentru 
formularea răspunsului. 
“Mai e însă şi o altă legendă mai răspândită, anume că Remus ar fi sărit peste noile ziduri ridicate de 
Romulus cu gândul de a-şi bate joc de fratele său; Romulus s-a mâniat şi l-a ucis, rostind aceste cuvinte: 
"aşa să piară de aci înainte oricine va sări peste zidurile ridicate de mine!" Astfel a ajuns Romulus singurul 
stăpân pe putere. Cetatea Roma zidită de el a luat numele întemeietorului ei”. 
(Titus Livius, De la fundarea Romei, I. VII, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1959, vol. I, trad. Villan Janina, în 
Bogdan Murgescu (coord.), Istoria lumii în texte. De la începuturi până în zilele noastre, Ed. Corint, 
Bucureşti, 2000) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........
................................................................................................................................................ 
Răspunsul poate fi consultat la pagina 72 
 
 
5.3. Republica romană  
 
Apariţia 
Republicii 
romane 

Chiar şi asupra momentului instaurării republicii la Roma, 
discuţiile sunt deosebit de complicate. 

Tradiţia plasează episodul în ultimul deceniu al veacului al VI-lea. 
Există însă destul de numeroase argumente în favoarea datării acestui 
moment ceva mai târziu, în prima jumătate a veacului următor.  

 
Pe de altă parte, nu numai coincidenţa cronologică dintre 

contextul alungării lui Tarquinius Superbus şi cea a lui Hippias de la 
Atena, dar şi consistenţa anecdotică extrem de asemănătoare a celor 
două episoade, au provocat teoria conform căreia împrejurările la Roma 
(mai puţin documentate, beneficiind în cea mai mare măsură de relatări 
tardive) ar fi rezultatul unei translatări a anecdotei ateniene. 

Altfel spus, data fiind lipsa acută de informaţie pe care sfârşitul 
veacului al VI-lea şi începutul veacului al V-lea o cunoscuseră încă din 
Antichitate, istoriografia greacă sau cea de contaminare greacă, evident 
tardive, utilizează anecdotica ateniană, cu mult mai bine cunoscută, 
pentru a umple golul de informaţii asupra momentului alungării lui 
Tarquinius Superbus de la Roma.  

 
În ambele situaţii elementul care va declanşa revolta aristocratică 

va fi un abuz, nu al regelui sau al tiranului, ci al fiului sau fratelui acestu-
ia. Evoluţia evenimentelor va fi deosebit de asemănătoare, mergând 
până la implicarea unor alţi străini celor alungaţi, perşii în cazul lui 
Hippias şi etruscii în cazul lui Tarquinius Superbus.  

 
În acest foarte neclar context, în etape succesive pe care nu le 

cunoaştem prea bine, se vor contura instituţiile republicii romane, 
realitatea aristocratică iniţială fiind treptat înlocuită de o nouă realitate 
oligarhică, deplină în veacurile IV-III î. Hr. 
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Fig. 5.5. Monedă 
romană (as) din 
sec. II î.Hr.  

5.5. Pentru a nu fi influenţaţi, cetăţenii care votau treceau peste un podeţ, apoi primeau 
o bucată de lemn pe care scriau numele celui pe care îl votau şi puneau votul în urnă 

 
 
 
 
 
 
 
Instituţiile 
republicane 
romane  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reforma tulliană  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anualitatea şi 
colegialitatea 
magistraturilor  
 
 
 
 
 
 

 
Astfel republica timpurie, stat controlat de o elita de sânge, va 

evolua către o nouă formulă pentru care tot mai importantă va deveni 
averea, mai precis proprietatea funciară asemenea tuturor societăţilor 
arhaice. 

Sistemul „constituţional” al republicii romane presupune funcţiona-
rea unei categorii de instituţii – senatul, comiţiile şi magistraturile. 

Senatul exprimă de fapt în cel mai clar mod, controlul elitei asupra 
statului, concentrând în bună măsură autoritatea. Senatul îşi are 
antecedente regale, dar consistenţa autorităţii sale este una nouă. 
Autoritatea corpului senatorial este însă şi mai mare , atâta vreme cât 
clasa politică romană, relativ limitată numeric, există nu numai prin 
intermediul senatului, acelaşi grup fiind cel care are acces la magistraturi 
şi cel care, de fapt, controlează decizia în comiţii.  

 
Conform reformei tulliene, probabil şi ante datată de tradiţie, 

comiţiile centuriate, principala formulă de existenţă a adunării poporului 
la Roma, prevăd votul pe centurii, în ordinea acestora, ordine stabilită în 
funcţie de cens. Elita de sânge şi avere este deci cea care votează la 
început, numărul centuriilor care o reprezintă făcând de fapt inutil votul 
claselor inferioare. 

Republica romană este deci, în mod evident, o formă de stat 
aristocratic. 

Autoritatea elitei este exercitată în mod colectiv, sistemul fiind 
conceput astfel încât să evite orişice uzurpare a autorităţii de către o 
persoană sau de către un grup de persoane.  

 
În acest fel se explică sistemul anualităţii şi al colegialităţii celor 

mai multe dintre magistraturile republicii romane. De pildă, cea mai im-
portantă dintre magistraturile statului roman, consultul, dincolo de 
caracterul său anual, este exercitată de către doi consuli, fără ca cei doi 
magistraţi să deţină două sfere diferite (complementare ) ale puterii. 
Puterea pe care o deţin cei doi este una singură, ceea ce le şi permite 
fiecăruia intervenţia în zona de autoritate şi decizie a celuilalt. Acest 
sistem blochează arbitrariul şi mai ales posibilitatea unui magistrat 

 



Roma regală şi Republica Romană 

64  Proiectul pentru Învăţământul Rural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menţinerea 
autorităţii 
senatoriale 
  

roman de a face ca autoritatea pe care deţinerea respectivei magistraturi 
i-o dă să fie permanentizată sau extinsă, blochează deci posibilitatea 
uzurpării autorităţii colective, a categoriilor suprapuse de la Roma în 
beneficiul individual sau în beneficiul unor grupuri restrânse. 

Treptat se concretizează o ierarhizare strictă a magistraturilor ro-
mane, membrii clasei politice având a urca treptele acestei ierarhii, una 
câte una.  

 
Acest sistem deosebit de elaborat vizează eliminarea de fapt a 

oricărei posibilităţi de deturnare a autorităţii colective a clasei 
senatoriale, chiar şi atunci când statul roman recurge la instituţii 
speciale, utilizate de obicei în momente de criză acută, concentrând 
numai pentru 6 luni autoritatea în persoana unui dictator şi această 
magistratură excepţională se află de fapt sub controlul corpului 
senatorial. Astfel, dictatorul poate decide de unul singur, dar caracterul 
limitat în timp al mandatului său ca şi responsabilitatea magistratului în 
faţa senatului (atunci când mandatul se încheia) şi mai ales existenţa 
unui „comandant al cavaleriei”, personaj auxiliar dictatorului, 
supraveghind totodată acţiunile acestuia, reprezintă certe elemente de 
limitare a autorităţii acestei magistraturi excepţionale, de conservare a 
controlului colectiv al puterii în interiorul elitei senatoriale. 
 

Conflictul dintre 
patriciat şi plebe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secesiunea 
plebei de pe 
Muntele Sacru 
(Aventin)  
 
 
 
 
Apariţia 
tribunatului  
 
 
 
 

Mai bine de un secol după instaurarea republicii, societatea 
romană va suporta convulsiile provocate de o tensiune permanentă (în 
veacurile al V-lea şi al IV-lea î. Hr.) – cea dintre patriciat şi plebe.  

 
Distincţia dintre patriciat şi plebe este în mod fundamental una de 

natură juridică şi culturală. Desigur, ea are şi o importantă componentă 
socială, dar aceasta este mai de grabă discontinuă, atâta vreme cât 
există o categorie bogată a plebei, categorie tot mai consistenta şi tot 
mai activă în cursul veacului al IV-lea. 

Revendicările plebei vor fi deosebit de complexe iniţial, în primul 
rând datorita amestecului de revendicări sociale şi politice, solicitate de 
segmente distincte ale plebei romane. Treptat plebea bogată va reuşi o 
canalizare a solicitărilor plebeene în sensul propriei sale integrări reale 
în decizia politică a cetăţii. 

Formele pe care conflictul dintre patriciat şi plebe le va lua sunt 
deosebit de variate, cea mai tranşanta şi cea mai eficientă dintre soluţiile 
utilizate constituind-o faimoasa secesiune plebeană pe colina Aventin.  

 
Rezultatul secesiunii din anii 494/493 î. Hr., context în care 

plebea romană se retrage pe Muntele Sacru, îl va reprezenta 
constituirea unei magistraturi cu o consistenţă specială – tribunatul 
plebei. Această magistratura exprimă formula de contracarare plebeana 
a deciziei patriciene, atâta vreme cât magistratura colegială a celor doi 
tribuni ai plebei (câţi erau iniţial) va fi contrapusă magistraturii supreme 
în republica romană, consulatul, magistratură deţinută în exclusivitate de 
patricieni. 

Tribunii plebei aveau, pe de o parte, calitatea de a se opune ori-
căror decizii, indiferent care erau factorii a căror decizie astfel era anu-
lată, oricărei hotărâri care afecta măcar interesele unui singur plebeu. 

Acest drept de veto era practic nelimitat atâta vreme cât este des-
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tul de dificil sa ne imaginăm o decizie pentru republica romană care să 
nu fi afectat şi interesele plebei. 

Pe de altă parte, tribunii sunt la Roma persoane sacrosancte, 
inviolabilitatea lor fiind garantată prin pedeapsa uciderii fără judecata a 
oricărei persoane care le-ar fi lezat autoritatea.  

Dar această singură soluţie instituţională nu era suficientă pentru 
detensionarea raporturilor dintre patriciatul şi plebea Romei. 

Mai întâi dreptul de căsătorie intre patriciat şi plebe, drept barat 
de impedimente culturale şi mai apoi accesul la calitatea consulară, ba 
chiar mai mult, obligativitatea deţinerii unuia dintre cele două mandate 
consulare de către un plebeu, vor constitui principalele puncte ale 
revendicărilor elitei plebeene la Roma, în a doua jumătate a veacului V-
lea şi la începutul veacului al IV-lea. 

În anul 445 î. Hr., prin Lex Canuleia de conubio patrum et plebis, 
se va anula interdicţia căsătoriei dintre patriciat şi plebe, fapt care va 
crea posibilitatea reconstruiri elitelor la Roma, favorizând apariţia unei 
noi aristocraţii patriciano-plebeene. 

În anul 367 î. Hr., prin legile Liciniae Sextiae, devine posibil 
accesul la consulat al plebei romane, pentru ca două decenii mai târziu 
unul dintre consuli să aparţină obligatoriu unei familii plebeene. 

Astfel, realităţile instituţionale ale republicii romane confirmă tot 
mai evident autoritatea unei noi elite, patriciano-plebeană.  

Contemporan cu aceste dezvoltări sociale şi instituţionale ale 
cetăţii, Roma evoluează din poziţia de cetate cu autoritate strict limitată 
asupra propriului său teritoriu agricol la calitatea de putere locală, 
zonală, italică şi în cele din urmă mediteraneana, dobândind chiar 
poziţie de stăpân necontestat al întregului bazin mediteranean. 

Caracterul coerent sau caracterul haotic, conjunctural, al 
expansiunii circum-mediteraneene a Romei, a constituit încă din 
Antichitate locul de întâlnire al unui mare număr de puncte de vedere, 
uneori contradictorii chiar. 

Este cât se poate de probabil ca expansiunea mediteraneeană a 
Romei să fie într-o oarecare măsură exprimată de ambele sugestii. 
Există momente în care Roma reacţionează la o agresiune reuşind chiar 
includerea sub propria sa autoritate a agresorului, mai cu seamă în 
diferitele etape ale cuceririi Italiei.  

Pe de altă parte, din secolul al II-lea î. Hr., putem vorbi despre o 
coerenţă a acţiunilor senatului, coerenţă explicabilă în primul rând 
datorită nivelului destul de ridicat de coeziune a corpului senatorial. 
Senatul devine chiar şi locul unor dezbateri teoretice în legătură cu 
integrarea spaţiilor circummediteraneene în statul roman, aşa cum s-a 
întâmplat de pildă în legătură cu situaţia Cartaginei, la mijlocul secolului 
al II-lea. 
 

Fig. 5.6. Elefantul 
a fost cheia 
primelor succese 
punice 
Războaiele 
punice 
 
 
 
 

5.6. Cupă romană (sec. III î.Hr.)  
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 Cartagina, principalul adversar al Romei în Mediterane centrală şi 
occidentală, pierzându-şi controlul asupra Siciliei ca şi supremaţia în 
Mediterana centrală, după primul război punic (264-241 î. Hr.); 
transformată într-o putere africană locală după cel de-al doilea război 
punic (218-201 î. Hr.); va deveni obiectul unei faimoase dezbateri în 
senatul roman. 

 
Punctele de vedere atunci susţinute erau în mod esenţial două: 

pe de o parte teoria după care autoritatea şi existenţa Cartaginei trebuia 
conservate pentru a păstra un adversar real Romei, o forţă militară 
concurentă în stare să „ţină în formă” cetatea latină, punct de vedere 
susţinut de grupul din jurul lui Scipio Nasica, iar pe de altă parte de 
punctul de vedere al adversarilor acestora, punct de vedere care pro-
punea distrugerea definitivă a cetăţii a cetăţii şi odată cu ea a forţei 
armate a Cartaginei. În cele din urmă cel de-al doilea punct de vedere 
va convinge. 

 
Astfel, la capătul celui de-al treilea război punic (149-146 î. Hr.) 

Cartagina dispare iar locuitorii ei sunt vânduţi ca sclavi, teritoriul cetăţii 
feniciene devenind provincia romană Africa. Acesta este numai un 
exemplu asupra felului în care pot fi identificate momente în care decizia 
politică şi militară nu numai că este destul de coerentă, dar chiar are 
veleităţi de consecinţă politică, exprimând disputa asupra unor principii 
în interiorul elitei senatoriale. 
 

Fig. 5.7. 
Expansiunea 
romană  

5.7. Harta expansiunii romane în primele secole republicane 
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Concomitent cu instaurarea autorităţii romane asupra Mediteranei 
occidentale prin eliminarea concurenţei feniciano-cartagineze din Africa 
şi peninsula Iberică, Roma are a se confrunta în răsăritul Mediteranei cu 
nenumărate realităţi politice pe care anabaza lui Alexandru le provocase 
de fapt.  

 
Principalii concurenţi elenofoni ai statului roman erau regatul 

macedonean, cel seleucid şi Egiptul lagid, acesta din urmă având mai 
puţine veleităţi hegemonice şi totodată o structură internă cu mult mai 
coerentă, ceea ce îl va face şi cel mai longeviv competitor al Romei în 
această parte a lumii. 

Alături de aceste structuri statale Roma va avea de integrat şi 
realităţi mai puţin spectaculoase, dar uneori mai dificil de asimilat – 
cetăţi, ligi şi state de dimensiuni mai mici, unele dintre ele fiind numai 
superficial elenizate.  

 
Faţă în faţă cu această extrem de discontinuă realitate politică, 

Roma va încerca, de multe ori cu real succes, să folosească 
neînţelegerile dintre statele greceşti în propriul său interes. Pergamul şi 
Rodosul vor deveni pioni importanţi ai acestui joc politic. 

Pe de altă parte semne ale unei concurenţe politice există şi în 
acţiunea statului roman faţă de elenitate, poate mai clar decât în politica 
occidentală a Romei.  

 
Discursul elitei romane este cel al unităţii politice a statului roman, 

formulă coerentă şi eficientă, fără a fi afectată de tensiuni interne, ordine 
care este contrapusă dezordinii greceşti, stare naturală a elenităţii. 

Aceasta este explicaţia eficienţei militare a Romei faţă în faţă cu 
adversarii săi greci, din punctul de vedere al aceleiaşi elite.  

 
Un faimos colaboraţionist grec, istoricul Polibiu din Megalopolis, 

este cel care va desăvârşi această teorie. Perspectiva sa este deosebit 
de importantă dacă ţinem seama că Polibiu este un membru marcant al 
cercului scipionilor, foarte aproape deci de actul deciziei politice.  

 
Astfel spus, Roma nu numai că teoretizează disidiile dintre greci, 

eventual amplificându-le imaginea, ba chiar le stimulează practic şi le 
utilizează politic şi militar. 

Astfel, regatul seleucid este de fapt eliminat din disputa asupra 
Mediteranei, ba chiar mai mult, Roma devine hegemon al spaţiilor 
mediteraneene prin pacea de la Apameia (188 î. Hr.); Macedonia este şi 
ea eliminată de la calitatea de competitor al Romei, după victoria lui L. 
Aemilius Paulus de la Pydna (168 î. Hr.); Grecia continentală intră de 
fapt sub autoritatea Romei încă din 196 î. Hr., atunci când consulul T. 
Quinctius Flamininus proclamă la jocurile istmice, la Corint, „libertatea” 
oraşelor greceşti faţă de regatul Macedoniei, înlocuind-o astfel cu 
autoritatea romană; Pergamul intră în anul 133 î.Hr., sub controlul 
statului roman printr-o prevedere testamentară, ultimul său rege, Attalos 
al III-lea lăsându-l moştenire senatului şi poporului roman; Egiptul lagid, 
va fi definitiv inclus zonei de autoritate constantă a Romei numai după 
bătălia de la Actium (31 î. Hr.) ş. a. 
Roma, utilizând o foarte mare varietate de mijloace, reuşeşte să 
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construiască o imagine continuă a spaţiului mediteraneean, incluzând, 
pas cu pas, toate ariile riverane.  
 

Semnele crizei 
interne  

Dificultăţile instituţionale cu care statul roman are a se confrunta, 
în contextul acestei spectaculoase extinderi a zonei sale de autoritate, 
va determina recuperarea în multe cazuri la unele soluţii intermediare de 
control a ariilor nou anexate, înainte ca ele să devină provincii romane, 
teritoriul roman propriu-zis deci (de pildă cazul Macedoniei împărţită în 
patru zone de control militar sau cel al aşa-zisei autodeterminări a 
oraşelor din Grecia propriu-zisă, precedând toate constituirea, mai bine 
de un secol mai târziu, a provinciilor romane). 

În ansamblu expansiunea circummediteraneeană a Romei va 
avea consecinţe fundamentale nu numai pentru spaţiile astfel incluse 
autorităţii statului roman ci şi pentru Roma însăşi. 

De fapt, simplificând, criza republicii roman, realitate evidentă în a 
doua jumătate a veacului al II-lea şi mai ales în decursul veacului I î. Hr., 
este rezultatul expansiunii mediteraneene a Romei. 

Astfel, statul roman cunoaşte semnele evidente ale unei acute 
crize sociale, rezultat al unei tot mai accentuate polarizări ale societăţii. 
 

Fig. 5.8. Soldaţi 
romani din timpul 
Republicii 

5.8. Legionari romani din timpul Republicii 

 
 

Criza internă; 
cauze şi efecte 

Pe de altă parte, războaiele eficiente, aducând prăzi extrem de 
bogate (în primul rând comandanţilor), integrând noi teritorii cu statutul 
de ager publicus, teritorii parcelate şi acordate spre utilizare (cu drept de 
posesie doar) membrilor elitei senatoriale şi unor cavaleri romani, 
aducând pe piaţa romana un mare număr de sclavi, concentraţi şi ei în 
proprietatea unui număr limitat de familii. 

Pe de altă parte, semnele acute ale unei accentuate crize agrare 
în Italia, criză ce afectează în egală măsură pe cetăţeni şi pe aliaţii lor 
italici, criză care determină prăbuşirea proprietăţii mici şi a celei mijlocii, 
nelucrată de atâta vreme datorită campaniilor îndepărtate pe care 
proprietarii lor le în beneficiul republicii romane. 

Aceste parcele nelucrate sunt o pradă pentru domeniile vecine, 
mai bogate şi mai atent (şi consecvent) lucrate.  

 
Criza socială, aşa cum menţionam deja, este accentuată de 

pătrunderea masivă pe piaţa romană a forţei de muncă servile, rezultat 
al războaielor mediteraneene ale Romei. 
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Aceasta este o realitate nouă pentru lumea mediteraneeană, 
până atunci sclavii existaseră fără ca ei să fi reprezentat, numeric şi ca 
importanţă socială, o realitate determinantă.  

 
Acestei polarizări spectaculoase a averii în lumea romană, polari-

zare care are ca efect imediat concentrarea unei imense mase de pau-
peri în oraşul Roma, grup ce va juca un rol determinant în desfăşurarea 
crizei veacului I, i se adaugă imensele dificultăţi instituţionale ale statului 
roman. 

De fapt, criza socială şi cea instituţională sunt direct legate. Atunci 
când Tiberius Sempronius Gracchus încearcă reformarea unor echilibre 
sociale la Roma (133 î. Hr.) sursele antice nu sunt foarte clare asupra 
motivaţiilor acestei tentative, de natură pur socială sau de natură 
militară. 

În ceea ce priveşte încercarea de reformă a fratelui său mai mic, 
Caius Sempronius Gracchus (123 î. Hr.) acţiunea pare a avea un 
caracter mai de grabă social. 
 
 

Fig. 5.9. Schema 
unei tabere 
militare romane 
(castru) de 
campanie 

5.9. Schema unui castru de campanie 

 
 
Începutul crizei 
Republicii  
 
 
 
 
 
 
 
Cauze interne  
 
 
 
Cauze externe  
 
 
 
 
 
 

 
De fapt la Roma dreptul de a fi recrutat nu îl aveau decât cetăţenii 

contribuabili şi nu cei lipsiţi de proprietăţi (pământ). Prin împroprietărire 
reformatorul determina şi o creştere a numărului contribuabililor şi 
implicit a masei de recrutare, dincolo de detensionarea societăţii. 

Dacă problema socială nu va fi de fapt rezolvată, C. Marius va 
reuşi o reorganizare eficientă a armatei de mercenari şi punând-o la 
dispoziţia directă a comandanţilor săi. Astfel, Marius a creat premisa 
„tehnică” a războaielor civile. 

Dificultăţile instituţionale ale statului roman sunt însă cu mult mai 
mari, atâta vreme cât instituţiile republicane fuseseră de fapt programate 
pentru administrarea unei cetăţi şi nicidecum a unui imperiu. 

Pericolele externe nu sunt nici ele mai puţine – de la cirubri şi 
teutoni (la sfârşitul veacului al II-lea î. Hr.) la regele numid Iugurta sau 
Mithridates al VI-lea al Pontului (în veacul I). 

Dificultăţile sociale nu erau mai puţine în oraşele italice aliate 
Romei şi pe lângă acestea, elita oraşelor aliate se simţea neîndreptăţită 
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Războiul aliaţilor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cele două tabere 
politice, optimaţii 
şi popularii  
 
 

de neacordarea drepturilor cetăţeneşti în condiţiile în care, aliaţii 
participaseră eficient la integrarea Mediteranei în statul roman. 
Rezultatul a fost „războiul aliaţilor” (91-89 î. Hr) cu toate implicaţiile sale 
militare şi sociale. 

Pe de altă parte, noile concentrări de sclavi vor avea şi efecte 
„agresive” pentru statul roman – cele două războaie servile din Sicilia şi 
războiul lui Spartacus chiar în Italia. 

Existau însă şi alte semne ale crizei instituţionale, cum ar fi 
pericolul tot mai important pe care piraţii îl reprezentau pentru 
Mediterana sau ascensiunea hispană a lui Sertorius. 

Dar realitatea cea mai evidentă pentru acest deosebit de tulbure 
veac o reprezintă încercările constante de reaşezare a puterii şi de 
reformulare a modalităţilor de exercitare a acesteia. 

Începutul secolului I î. Hr., cunoaşte conturarea a două grupări, 
destul de imprecise ca doctrina şi atitudine politică, în mod evident 
fluctuante, partida optimaţilor şi partida popularilor (pentru care realităţi 
romane ca auctoritas şi amicitia sunt absolut definitorii). 

Dincolo de aceasta însă, secolul I cunoaşte o tot mai accentuată 
personalizarea puterii, personalizare de cele mai multe ori construită pe 
autoritatea militară. Generalii romani victorioşi îşi utilizează în mod 
consecvent popularitatea pentru consolidarea autorităţii în stat. Ei devin 
în mod evident „dinaşti militari” (cum îi numea sir Ronald Syme). Puterea 
este controlată de un grup extrem de puţin numeros de cetăţeni romani, 
elită care de multe ori funcţionează plecând şi de la criterii şi alianţe 
matrimoniale. În interiorul acestei elite are loc disputa pentru deturnarea 
pu-terii în interes personal sau în interesul unui grup foarte limitat. 

Contextul este cel al unei tot mai acute disfuncţionalităţi a 
formularisticii tradiţionale a puterii în republica romană. Astfel, 
consulatele repetate ale lui C.Marius, proclamarea dictaturii pe viaţa a lui 
L.Cornelius Sulla, aberanta ascensiune politica a lui Cnaeius Pompeius, 
cel care sare peste treptele ierarhice până atunci absolut obligatorii sau 
ajunge consul sine collega în anul 52, ca şi instituţionalizarea celui de-al 
doilea triumvirat, constituie toate semne ale unei certe blocări a 
sistemului constituţional al republicii romane. 

În acest context, utilizând armate romane împotriva altor armate 
romane, mărşăluind în fruntea legiunilor romane asupra Romei, cei mai 
abili dintre competitori vor reuşi chiar şi o concentrare eficientă a mai 
multor magistraturi deturnându-le astfel sensul. 

C.Iulius Caesar şi apoi fiul său adoptiv, C.Iulius Caesar 
Octavianus, vor reuşi să răstoarne republica în monarhie, păstrând însă 
aparenţele republicane ale statului roman. 
 

Fig. 5.10.  
Principalii actori 
ai trecerii de la 
republică la 
imperiu 
 
 
 
 
 
 
 

6.10. Partenerii lui Caesar în primul triumvirat, Pompei (stânga) şi Crassus 
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Fig.5.11., 5.12., 
principalii 
beneficiari ai 
crizei 
republicane: 
Caesar şi 
urmaşul său 
adoptiv, 
Octavianus 

 
5.11. C. Iulius Caesar 

 
 

5.12. C. Iulius Caesar Octavianus 

 
 

 

Test de autoevaluare 5.2.  
Citiţi textul de mai jos şi argumentaţi limitele jurisprudenţei republicane în condiţiile 
extinderii statului roman şi al modificării structurilor socio-politice. Folosiţi spaţiul de mai jos 
pentru formularea răspunsului.  
Tabla I, [...] 
4. Celui avut să-i fie garant unul avut; celui sărac oricine. 
6. Dacă s-au împăcat, să declare. 
7. Dacă nu s-au împăcat, să aducă cauza în comiţii sau în for înainte de amiază, apoi ambii prezenţi să o 
expună. 
8. După amiază, să se adjudece cauza pentru cel prezent. 
Tabla a II-a [...] 
3. Dacă cineva comite ziua un furt şi este prins în flagrant delict, să fie biciuit şi dat celui pe care l-a păgubit; 
dacă este sclav, să fie biciuit cu vergi şi aruncat de pe stâncă; dacă este minor, să fie biciuit după judecata 
pretorului şi să despăgubească partea vătămată; dacă se vor fi apărat cu arme, (victima) să strige după 
ajutor şi să implore, după care, dacă-i va omorî (pe hoţi), să nu fie pedepsită. [...] 
6. Dacă cineva taie arbori care nu-i aparţin, să plătească pentru fiecare 25 de aşi1 . [...] 
Tabla a III-a [...] 
2. Nimeni să nu ceară o dobândă la împrumut mai mare de 1%2 , dacă cineva o să facă altfel, să plătească 
drept pedeapsă de patru ori pe atât. [...] 
Tabla a IV-a [...] 
2. Tatălui să i se dea dreptul de viaţă şi de moarte asupra fiului şi cel de a-l vinde de trei ori; dacă tatăl îşi va 
vinde fiul de trei ori, fiul să fie declarat liber de tată. 
3. Dacă cineva se naşte în zece luni de la moarte (a tatălui) să fie considerat legitim. 
Tabla a V-a 
1. Aşa să fie drept, cum a lăsat persoana (decedată) prin testament referitor la avere sau la tutelă.[...] 
Tabla a VII-a[...] 
4. Cine va fi scuturat sau va fi luat noaptea roade produse cu plugul, dacă este major, să fie jertfit zeiţei 
Ceres prin spânzurare; dacă este minor, să fie biciuit potrivit deciziei pretorului3 şi să plătească paguba 
dublu. [...] 
7. Dacă cineva se răsteşte la altcineva, îl insultă verbal sau îi scrie vreo înjurătură atingându-i consideraţia, 
să fie bătut cu vergi. [...] 
15. Dacă un patron îşi fură clientul, să fie sacrificat. 
Tabla a VIII-a [...] 
3. Să fie veşnic obiceiul celor cinci picioare4 distanţă, între proprietăţi. [...] 
6. Dacă un fruct cade pe terenul vecinului, dreptul de a-l culege să fie al stăpânului. 

                                                 
1. as, reprezenta o unitate ponderală şi monetară la romani, din care uncia era 1/12 
2. în realitate, o dobândă de 1,1% pe an, în latină unciarum fenus, adică dobândă unciară, unde adjectivul e derivat de la 
uncia şi, în cazul dobânzii, reprezintă o douăsprezecime la sută pe lună 
3. la Roma, de la începutul secolului al IV-lea î. Hr., magistrat însărcinat cu jurisdicţia civilă (lat. praetor) 
4. unitate de măsură pentru lungime, variind în jurul a 30 cm 
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Tabla a IX-a 
1. Să nu se facă legi privind doar unele persoane. 
2. Dacă un judecător sau arbitru numit va primi bani, să fie pedepsit cu moartea. [...] 
7. Dacă cineva care comite noaptea un furt este omorât, va fi fost ucis pe drept. 
Tabla a X-a 
1. Nici un mort să nu fie îngropat sau ars în oraş 5 .[...] 
Tabla a XI-a [...] 
2. Dreptul de căsătorie al patricienilor cu plebeii să fie interzis. 
Tabla a XII-a 
1. Dacă cineva dedică un lucru privat zeilor (adică făcând bun public din bun privat) ca pedeapsă va plăti 
dublu. [...]  
(Legea celor XII table1 , în P. F. Girard, Textes de droit romain, Paris, 1937, în Bogdan Murgescu (coord.), 
Istoria lumii în texte. De la începuturi până în zilele noastre, Ed. Corint, Bucureşti, 2000) 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 
 
5.4. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare şi lucrarea de 
verificare 5  
 
Testul 5.1.  
Actul de trasare a unei incinte este şi un act sacru, de stabilire a unei incinte magice. Apoi, 
încălcarea unui zid, fie el şi simbolic, este considerat un act de agresiune. Ca atare, 
Remus a atacat cetatea, iar Romulus a apărat-o.  
 
Testul 5.2.  
Concentrarea deciziilor în Roma şi nevoia de a confirma deciziile prin intermediu votului 
popular; modificarea statutului economic al plebeilor (care devin tot mai bogaţi); dorinţa 

                                                 
5. de observat, pe lângă această interdicţie veche rămasă în vigoare până la finele Imperiului Roman, şi coexistenţa, în 
vremea elaborării acestor legi, a două rituri de înmormântare: inhumaţia şi incineraţia. 
1. izvor unic al dreptului public şi privat roman, la începutul Republicii, această culegere a fost alcătuită cel mai devreme 
prin anii 451-449 î. Hr. şi, după ce a fost votată de comiţiile centuriate (adunarea poporului roman), a fost făcută publică 
prin imprimarea pe 12 table de bronz, de unde şi numele, şi expusă în Forul roman. Aceste legi au continuat să fie urmate 
în dreptul roman şi în secolele următoare, prevederile lor fiind în vigoare până în sec. VI d. Hr. inclusiv, şi rămânând până 
azi un izvor de drept 
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patricienilor scăpătaţi de a-şi reface averea prin căsătorii cu familii plebee bogate; 
diversitatea tradiţiilor juridice locale.  
 
5.5. Lucrare de verificare 5  
 
Pe baza textului unităţii de învăţare şi al bibliografiei alcătuiţi un eseu în care să prezentaţi 
relaţia dintre evoluţia statului roman în timpul republicii şi criza secolului I î.Hr. Punctele de 
atins sunt următoarele: expansiunea romană în peninsulă, mutaţiile economice şi sociale, 
schimbarea raportului de forţe dintre patricieni şi plebei, încercările de soluţionare paşnică 
a conflictului, criza secolului I î.Hr., urmările imediate ale crizei.  
 
Instrucţiuni privind testul de evaluare: 
a. dacă este posibil, tehnoredactat, Arial 12, 1,5 rânduri, max. 5 pagini 
b. se trimite prin poştă tutorelui. 
c. se foloseşte în primul rând cursul dar pentru obţinerea unui punctaj ridicat este 
necesară parcurgerea bibliografiei indicate. 
Criteriile de evaluare sunt:  
- claritatea exprimării şi absenţa formulărilor nesigure,  
- şirul logic al argumentelor,  
- utilizarea bibliografiei.  
 
 
5.6. Bibliografie  
 
P. Cousin, R. Bloch, Roma şi destinul ei, Ed. Meridiane, 1988  
H. C. Matei, Enciclopedia antichităţii, Ed. Meronia, 1995  
Vlad Gh. Nistor, Redefinind sfârşitul. Cetate şi Imperiu, Ed. Nemira, 2000  
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6.1. Obiective  
 
Identificarea trăsăturilor statului roman în perioada imperiului  
Precizarea elementelor care au dus la prăbuşirea lumii romane în Europa apuseană  
Redactarea unui eseu liber pe o temă dată 
 
6.2. Primele dinastii imperiale 
 
Începuturile 
Romei imperiale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atributele 
autorităţii lui 
Augustus 
mimează forma 
republicană  
 
 
 
Magistraturile lui 
Augustus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bătălia de la Actium marchează nu numai integrarea Egiptului în 
zona de autoritate romană ci şi sfârşitul războaielor civile la Roma. Caius 
Iulius Caesar Octavianus devine astfel singurul arbitru al întregii lumi 
romane, persoana în stare să concentreze şi să restructureze 
formularistica puterii, dându-i o consistenţă monarhică. 

Spiritul general al opiniei publice romane, în republica târzie, avea 
încă o importantă componentă antimonarhică, susţinută de propaganda 
senatorială a egalitarismului elitelor. Elitele însele erau formal ostile unei 
uzurpări a autorităţii colective a clasei politice romane, acceptând totuşi, 
în condiţii limită, concentrarea „accidentală” a puterii la un moment dat. 

De aceea, Octavianus, urmând sugestii politice iniţiale încă de 
tatăl său adoptiv, va construi o nouă formulă monarhică ce mima 
republica. 

De fapt, începând din anul 27 î.H., Octavianus va reuşi să 
concentreze autoritatea cumulând atribuţiile mai multor magistraturi 
ordinare şi extraordinare, de multe ori fără deţinea propriu-zisă a 
magistraturii. 

Bazele instituţionale ale autorităţii sale (real monarhice) vor fi 
constituite în timp prin deţinerea unei comenzi militare excepţionale 
(imperium majus), a puterii tribuniciene (tribunicia potestas) şi a calităţii 
de mare pontif (pontifex maximus), calitate preluată numai în anul 12 î.H., 
la moartea lui Lepidus. 

Tot în anul 27 î.H., Octavianus va dobândi apelativul de Augustus, 
ulterior numindu-se cu cele trei nume tradiţionale, Imperator Caesar 
Augustus, formând astfel o nouă gintă, ginta Caesarilor. 

La acestea se adaugă diferite magistraturi ordinare deţinute în 
diferite momente – consulatul, censura, ş.a. 

Augustus nu acceptă censura ereditară dar acceptă dreptul 
ereditar de a putea însemnele consulare iar în anul 2 î.H., dobândeşte un 
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Administrarea 
provinciilor  
 
 
 
 
 

nou apelativ, cel de părinte al patriei (Pater Patriae). 
Succesiv, comenzile militare pe care Octavianus (apoi Augustus) 

le-a deţinut au fost diferite prin consistenţă-imperium consular, 
proconsular şi din anul 23 î.H.. acel imperium majus, momentul fiind cel 
dobândind puterea tribuniciană. Augustus nu are puterea de legiferare 
(eventual de „iniţiativă” legislativă) şi nu are putere de decizie 
judecătorească decât asupra armatei, a peregrinilor şi a provinciilor, 
putere exercitată prin intermediul legaţilor imperiali. 

Provinciile cu probleme militare, provinciile de graniţă deci, se află 
sub autoritate nemijlocită a principelui, autoritate exercitată prin 
intermediul unor legaţi imperiali de rang senatorial. 

O situaţie specială este cea a Egiptului, aflat în realitate în posesia 
personală a împăratului, provincie guvernată de un prefect, cavaler 
roman, egalul prefectului Romei (magistratură nou creată de asemenea). 

Augustus este auxiliat de un Consilium principis, format din 
apropiaţi ai împăratului. 

Augustus a reuşit astfel constituirea unei noi realităţi instituţionale 
republicană (într-o bună măsură) schimbându-i însă esenţa, statul roman 
devenind în mod evident o monarhie. 

Această monarhie însă, menaja susceptibilităţile republicane ale 
opiniei publice romane. 
 

Fig. 6.1. Templul 
păcii, ridicat de 
Augustus ca 
simbol al 
instaurării păcii 
romane 

6.1. Ara pacis augustae 

 
 

Dinastia Iulia-
Claudia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Politica 
fluctuantă a lui 
Tiberius  
 
 

Dinastia Iulia-Claudia, dinastia succesorilor lui Augustus, 
reprezintă în mod evident perioada cea mai controversată din întreaga 
istorie a Principatului. 

Sursele antice, în covârşitoarea lor majoritate de obedienţă 
senatorială, exprimă reacţia tardivă dar violentă a clasei politice romane 
faţă de restauraţia monarhică pe care Augustus o iniţiase. 

La aceasta se adaugă tentativele şocante ale câtorva iulio-
claudieni de instaurare a unei monarhii declarate, de certă influenţă 
orientală. 

Există însă personaje discontinue din punctul de vedere al 
atitudinii faţă de formularistica şi conţinutul autorităţii imperiale. Astfel, 
Tiberius, care începe printr-o politică de moderatio, încercând să refuze 
cât mai multe dintre elementele ce intrau în componenţa puterii imperiale 
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Caligula şi Nero: 
încercarea de 
impunere a unor 
elemente 
orientale 
 

(de pildă calitatea de pater patriae) fără a o vida însă total de autoritate 
(păstrează imperium majus şi tribunicia potestas), ajunge să îşi schimbe 
atitudinea către sfârşitul vieţii dovadă fiind numeroasele procese de 
lezare a maiestăţii, probabil iniţiate sub influenţa lui Sejanus. 

Chiar dacă Tiberius ar fi încercat o soluţie republicană (aşa cum 
cred unii) senatul nu mai era capabil de reacţie. 

Spre deosebire de Tiberius, Caius Caesar (Caligula) şi Nero par a 
fi încercat o soluţie monarhică mult mai consistentă, amândoi fiind în mod 
evident contaminaţi de tradiţii regale elenistice. 

Caligula recurge chiar la auto-deificare. Mentalităţi şi atitudini 
orientale intră în cotidian la Roma. Încercând să impună chiar senatului o 
nouă modalitate de raportare formală la persoana principelui, 
prosternarea (proskynesis) în faţa personajului imperial. 

Tentativele lor erau aberante din punctul de vedere al atitudinii 
romane, al obiceiurilor şi tradiţiilor clasei politice de la Roma şi din 
această cauză toate sursele de influenţă senatorială (covârşitoare ca 
pondere) îi consideră pe Caligula şi Nero ca fiind psihopaţi. 

Această tradiţie va influenţa şi raportarea modernă faţă de iulio-
claudieni, numai ultimele decenii putând disocia ideile originale de 
propaganda senatorială a veacului I A.D. 

Vespasian şi instaurarea dinastiei Flavilor exprimă reacţia 
conservatoare a elitei senatoriale. 
 

Fig. 6.2., 
Tiberius, poate 
cea mai 
controversată 
personalitate a 
dinastiei Iulia-
Claudia 

6.2. Tiberius, bust din epocă 

 
 

Dinastia Flaviilor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vespasian  
 
 
 
 
 

Contextul instaurării Flavilor este acela al unui prim război civil de 
proporţii în istoria Romei imperiale. 

A.D. 68 reprezintă momentul primei intervenţii a armatelor din 
provincii în disputa pentru imperiu. Până atunci, în timpul dinastiei iulio-
claudiene susţinerea împăraţilor sau confirmarea lor revenise în 
exclusivitate gărzilor pretoriene, trupe cu o reală pondere în decizia 
politică a primei jumătăţi a veacului I A.D. 

Instaurarea dinastiei Flavilor apare astfel ca o adevărată restaura-
ţie aristocratică a ordinii, spiritul fiind cel al elitei tradiţionale romane. 

Vespasian va fi foarte riguros organizator al finanţelor statului şi un 
atent administrator, atitudinile sale politice generale provocând însă 
conturarea unei noi opoziţii. 

Această opoziţie, pe care Vespasian încearcă să o lovească prin 
actul alungării filosofilor (stoici) şi a astrologilor din Roma, era în cea mai 
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Domitian  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mare măsură constituită din grupul neronienilor din senatul roman. O par-
te a elitei din Roma fusese în mod evident contaminată de ideologiile şi 
doctrinele aulice ale Orientului. 

Autoritarismul agresiv al lui Domitian, cel de-al treilea şi ultimul 
dintre Flavi, autoritarism exprimat de numeroasele procese de les 
maiestate ca şi de ostilitatea mediilor senatoriale (cel mai elocvent 
exemplu îl reprezintă Tacitus) va duce în cele din urmă la o nouă 
coeziune a aristocraţiei romane şi la sfârşitul dinastiei inaugurate de către 
Vespasian. 

Domitian se proclamase şi el (cu mult prea devreme pentru 
capacitatea de adaptare a opiniei publice romane) stăpân şi zeu 
(Dominus et Deus). 

Pe de altă parte, întregul veac I A.D., cunoaşte o tot mai evidentă 
tensiune între ordinul senatorial (clasă cu o certă dominare socială şi 
poate economică) şi ordinul ecvestru (categorie cu tot mai mare influenţă 
politico-administrativă în lumea romană). 

În ceea ce priveşte opoziţia senatorială faţă de autoritatea 
Principelui, ea nu este (cu câteva excepţii) rezultatul unei structuri real 
republicane ci numai forma de rezistenţă a clasei politice faţă de 
arbitrariul monarhic, faţă de orişice tentativă de orientalizare a 
consistenţei puterii imperiale. 
În ceea ce priveşte puterea imperială, până la Docletian nu există nici 
măcar tendinţe de schimbare a consistenţei juridice a acesteia. Sânt însă 
foarte diferite, de la împărat la împărat, metodele practice de exercitare a 
atribuţiilor care formal rămăseseră cele stabilite de către Augustus. 
 

Fig. 6.3. Templul 
lui Vespasian şi 
Titus, dedicat a-
cestora de către 
Senat 

6.3. Templul lui Vespasian şi Titus 

 
 

Dinastia 
Antoninilor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinastia Antoninilor (96-192 A.D.) reprezintă probabil perioada 
maximei coerenţe a statului roman. Este perioada unei relative stabilităţi 
politico-militare, a intensificării procesului de urbanizare şi de romanizare 
în cele mai multe spaţii europene şi mediteraneene incluse imperiului. 

Traian, Hadrian sau Antoninus Pius, mimând cu abilitate jocul 
augustan, reuşesc să integreze consistenţei puterii imperiale elemente 
inovatoare care de cele mai multe ori încep prin a funcţiona numai în 
câteva provincii orientale ale imperiului. 
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Asistăm astfel la treptata divinizare a împăratului în funcţie, la 
început în provinciile orientale, apoi şi în provincii occidentale, implicând 
la început numai divinităţi tradiţionale latine (Jovius, Herculius) apoi şi 
divinităţi elene (sub Hadrian) sau orientale, contemporane cu 
reelaborarea protocolului curţii imperiale tot prin preluarea unor elemente 
orientalizante. 

Este semnificativă şi importanţa pe care o capătă în epoca 
Antoninilor cuplul imperial ca şi apariţiile tot mai frecvente ale femeilor 
membre, ale dinastiei în propaganda imperială sau în emisiunile 
monetare. 

Marcus Aurelius va avea de suportat prima mare invazie a 
popoarelor germanice asupra statului roman, invazie ce a prilejuit 
războaiele marcomanice (166-180 A.D.). 

Tot Marcus Aurelius după victoria sa împotriva parţilor şi a 
armenilor (161-166 A.D.), ii va acorda lui Avidius Cssius o comandă 
excepţională asupra întregului Orient, inclusiv Egiptul, acordându-i un 
imperium majus. 

Acest act va facilita şi uzurparea generalului, în anul 175 A.D., 
prima uzurpare de lungă durată din istoria imperiului. 

Instaurarea lui Septiumius Severus, primul împărat roman 
provenind dintr-o familie nelatină romanizată (şi nu ca Traian fiu de 
colonist roman născut în afara Italiei) va aduce la Roma dinastia 
Severilor (193-235 A.D.). 

Contextul ascensiunii imperiale a lui Septimius Severus este cel al 
unui război civil, el însuşi fiind sprijinit de legiunile din Illiricum, Niger de 
legiunile din Siria iar Clodius Albinus de cele din Occident. 

Autoritatea primului dintre Severi pare a fi aceea a unui dinast 
militar care nu se sprijină însă pe foarte periculoasele cohorte pretoriene 
ci pe legiunile illiiriene. 

În timpul acestei dinastii autoritatea imperială este în mod evident 
tot mai mare, formularistica ei în tot mai bună măsură evoluează către 
modelul oriental de concentrare dinastică. 

Epoca Severilor marchează declinul evident al autorităţii senatului, 
care îşi pierde cele mai multe prerogative, iar pe de altă parte, al ordinului 
senatorial în calitatea sa de clasă politică, personajele de rang senatorial 
fiind excluse de la calitatea de guvernatori ai multora dintre provinciile 
cele mai importante şi de la numeroase comenzi militare. 
 

Fig. 6.4. Zidul lui 
Hadrian din 
nordul Angliei 
marchează 
începutul 
defensivei 
Imperiului 
roman 

6.4. Zidul lui Hadrian din nordul Angliei 
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Fig. 6.5. Harta 
Imperiului 
roman la 
apogeul său 

 
 

Test de autoevaluare 6.1.  
Care este principala modificare de politică externă din timpul dinastiei Antoninilor şi care 
sunt motivele. Formulaţi un răspuns de maximum trei fraze. Folosiţi spaţiul de mai jos 
pentru redactarea răspunsului.  
…………………………………………………………………………………………………….......
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
Răspunsul poate fi consultat la pagina 87. 
 
6.3. Criza secolului al III-lea şi încercările de reformare 
 
Criza secolului 
al III-lea  

În acelaşi timp, rolul clasei ecvestre în statul roman devine unul cu 
mult mai important la sfârşitul veacului al II-lea şi la începutul veacului 
următor. 

Momentul dispariţiei lui Severus Alexander (235 A.D.) va avea o 
semnificaţie specială în istoria Romei - va marca începutul anarhiei 
militare, a crizei veacului al III-lea, criză căreia îi va pune capăt numai 
ascensiunea imperială a lui Diocletian (284 A.D.). 

Aceşti 50 de ani vor cunoaşte invazii barbare ca şi războaie civile; 
coexistenţa mai multor împăraţi ca şi succesiunea unor provincii; 
devalorizarea monetară ca şi o decădere sensibilă a nivelului civilizaţiei 
urbane; haos administrativ ca şi convulsii religioase; etc. 
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Fig. 6.6. Zidurile 
lui Aurelian, 
unul din 
sistemele de 
fortificare a 
Romei 

6.6. Ultima fortificare de amploare a Romei 

 
 
Diocleţian şi 
Constantin cel 
Mare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efectele limitate 
ale reformelor 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ascensiunea imperială a lui Diocletian (284 A.D.) va fi cea care va 

pune capăt epocii „ anarhiei militare”.  
 
Diocletian îşi propusese refacerea de ansamblu a edificiului 

imperial. Reformele sale vor încerca în primul rând reorganizarea statului, 
a instituţiilor sale fundamentale. 

În acest sens importantă este noua raportare faţă de calitatea 
imperială, raportare care i-a făcut pe interpreţii moderni să vorbească 
despre Diocletian ca despre fondatorul dominatului. De fapt, Diocletian 
vine în completarea numeroaselor tentative anterioare ce încercaseră 
„orientalizarea” caracterului puterii imperiale. El va fi numai cel care va 
izbuti să înlăture ideea egalităţii aparente dintre împărat şi ceilalţi 
cetăţeni, persoana imperială devenind în mod oficial Dominus et Deus. 

Pentru o mai eficientă exercitare a autorităţii, Diocletian va 
constitui sistemul tetrarhic sistem prin care puterea era exercitată de 
către patru împăraţi colegi fără ca autoritatea propriu-zisă să fie disjunsă, 
cei patru fiind numai copărtaşi ai unei autorităţi unice.  

 
Constantin (306-337 A.D.) va completa, din multe puncte de 

vedere iniţiativele lui Diocletian, existând însă şi o realitate asupra căreia 
perspectivele celor doi s-au dovedit fundamental diferite - problema 
creştinismului. 

Reformele lui Diocletian şi Constantin nu vor reuşi decât o refacere 
conjuncturală a statului roman. 

Veacul al IV-lea şi mai ales veacul al V-lea vor cunoaşte dese 
invazii barbare completate de aşezarea unor grupuri barbare în imperiu, 
prăbuşirea sistemului economic şi monetar roman, secesiunea unor 
provincii şi a unor grupuri de provincii, uzurpări repetate ale calităţii 
imperiale, disfuncţionalităţi instituţionale majore, conflicte ideologice şi 
religioase, perturbări sociale, confruntări dinastice, războaie civile, ş.a. 

Toate acestea vor face ca de fapt statul roman să dispară în 
Occident în a doua jumătate a veacului al V-lea (data tradiţionala fiind 
anul 476) în timp ce în Orient acesta va evolua într-o nouă formă, profund 
elenizată - imperiul bizantin. 
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Fig. 6.7., 6.8., 
Tetrarhia a eşuat 
în impunerea 
unei conduceri 
colegiale, iar 
moneda de aur 
emisă de 
Constantin nu a 
reuşit să refacă 
economia 
imperiului 

6.7. Grupul statuar al tetrarhilor 6.8. Solidus de aur din timpul lui 
Constantin cel Mare 

 
 

 
 

 
 
 

Test de autoevaluare 7.2. 
Descrieţi măsurile de reformă luate de Diocleţian şi Constantin cel Mare, apoi alcătuiţi un 
eseu scurt, de o jumătate de pagină, în care să formulaţi posibilele cauze ale eşecului 
acestora. Veţi înmâna acest eseu tutorelui odată cu lucrarea de verificare. Folosiţi spaţiul 
de mai jos pentru formularea răspunsului.  
…………………………………………………………………………………………………….......
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………….......
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………….......
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
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6.4. Prăbuşirea imperiului în Europa apuseană 
 
Fig. 6.9., Palatul 
lui Teodoric de 
la Ravenna 
(mozaic din 
biserica San 
Apollinare 
Nuovo) 

 
 

Teorii cu privire 
la sfârşitul 
Imperiului 
roman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Împărţirea 
Imperiului  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semnificaţia 
anului 395 d.Hr.  
 

Dispariţia statului roman în Occident şi supravieţuirea acestuia în 
Orient constituie încă o realitate extrem de incitantă. Tentative succesive 
de delimitare a momentului de sfârşit al Antichităţii şi de început al Evului 
de Mijloc în istoria Europei şi-au găsit întotdeauna contra-argumente 
consistente. Există deci numeroase şcoli care au propriile lor puncte de 
vedere asupra felului în care, ca şi asupra momentului în care, Europa 
reuşeşte să facă saltul de la Antichitate la Evul Mediu. 

Astfel, faimosul an 476 pe care îl invocă orice tentativă didactică 
drept momentul de sfârşit al statului roman în Occident nu mai are de 
multă vreme pentru antichizanţi o consistenţă reală. De fapt, în 476 nu s-
a întâmplat nimic altceva decât transmiterea insignelor imperiale de la 
Roma la Constantinopole. În Italia, ca şi în celelalte dioceze occidentale, 
autoritatea statului roman dispăruse de fapt în urmă cu câteva decenii. 

Anii 364 şi 395 au fost şi ei succesiv aduşi în discuţie, 
considerându-se că sciziunea imperiului roman poate constitui la limită, 
un moment important în disoluţia statului. Cele mai multe dintre punctele 
de vedere didactice s-au concentrat asupra anului 395, succesiunea 
împăratului Theodosius (prin moştenirea Orientului de către Arcadios şi a 
Occidentului de către Honorius) dobândind o importanţă specială. 

 Realitatea este însă aceea că, în anul 364, prin cooptarea 
împăratului Valens în calitate de coleg al fratelui său mai mare, 
Valentinian, pentru prima oară imperiul va avea doi împăraţi cu autoritate 
egală şi cu zona de exercitare a acesteia delimitată, unul guvernând 
Occidentul şi celălalt Orientul. 

Spre deosebire de 364, anul 395 va aduce drept unic element de 
noutate tensionarea relaţiilor între Orient şi Occident, stare conflictuală 
care va degenera chiar în război în unele momente. Nu este vorba 
despre formele tradiţionale de război civil pe care statul roman le 
cunoştea încă din republica târzie ci este vorba despre o nouă formă de 
ostilitate între două realităţi coerente, statale în devenire, Imperiul de 
Răsărit şi Imperiul de Apus. Diferenţa sensibilă între această nouă 
realitate şi confruntarea haotică pentru deţinerea autorităţii asupra 
întregului imperiu sau numai asupra unor provincii ale acestuia, îi va face 
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pe mulţi istorici să considere anul 395 drept moment esenţial în: a) 
scindarea imperiului roman şi b) procesul de disoluţie a statului roman în 
Occident. 

Realitatea care premerge acestei schimbări politice este însă una 
cu mult mai complicată, ţinând nu numai de evoluţia recentă a Orientului 
faţă în faţă cu Occidentul, ci şi de fundamentele culturale, instituţionale şi 
mentale diferite ale celor două părţi ale statului roman.  

Şi din această perspectivă, problema sfârşitului Antichităţii a 
constituit un subiect atractiv încă din Renaştere. Epoca Luminilor care va 
beneficia de personaje ca Edward Gibbon este cea care va da o nouă 
consistenţă preocupării mediilor savante pentru “istoria declinului şi a 
prăbuşirii” statului roman. Pozitivismul veacului al XIX-lea şi succesiunile 
istoriografice aproape nevrotice ale secolului al XX-lea vor face din istoria 
antichităţii târzii locul de întâlnire al unor teorii pe cât de diferite pe atât de 
colorate. 

Inventarierea argumentelor crizei statului roman este una extrem de 
facilă atâta vreme cât ea presupune, în fapt, enumerarea tuturor 
simptomelor, de la pericol militar, război civil, descompunerea vieţii 
economice şi a civilizaţiei urbane, prăbuşirea sistemului de comunicaţii, 
până la conflict social, instabilitate publică sau confruntare religioasă. 

Statul roman cunoaşte deci, în secolul al IV-lea şi al V-lea, un 
număr important de “agresiuni”, de la invaziile barbare permanente şi 
deosebit de consistente (invazii care determină de multe ori chiar şi 
ruperea unor provincii din componenţa imperiului), la nenumăratele 
uzurpări şi la conflictele dintre diversele armate ce susţineau împăraţi 
concurenţi; de la disfuncţionalităţi economice şi monetare până la 
blocarea aproape totală a comunicaţiilor, atât a celor terestre cît şi a celor 
maritime; de la conflicte sociale tot mai agresive până la grave 
disfuncţionalităţi instituţionale, sau până la o adevărată blocare a 
sistemului birocratic imperial; s.a. 

Evidenţierea excesivă a unuia sau a altuia dintre aceste argumente 
va face ca multe dintre teoriile asupra sfârşitului imperiului roman să ca-
dă în derizoriu.  

Numai o analiză lucidă şi ponderată a elementelor constitutive ale 
crizei poate determina o explicaţie articulată a sfârşitului statului roman în 
Occident şi a supravieţuirii acestuia în Orient. 
 

Fig. 6.10.  
Coroană a unui 
rege barbar, 
realizată într-o 
tehnică tipică 
epocii 
migraţiilor 
(cloisonne) 

6.10. Coroană germanică 

 
 

 
 
 
 
 
 
Disoluţia 
administraţiei  

În demersul nostru doi paşi ni se par esenţiali: 
a) o propunere coerentă pentru momentul sfârşitului şi 
b) posibila recunoaştere a unei singure explicaţii esenţiale a 

acestui proces. 
 
a) Statul roman îşi pierde coerenţa administrativă în cazul totalităţii 
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teritoriilor aflate formal în obedienţa sa încă din secolul al IV-lea. Prima 
situaţie flagrantă a desprinderii în fapt de sub autoritatea centrală a unor 
teritorii o reprezintă constituirea autorităţii gotice a lui Fritigern la sud de 
Dunăre în anul 376, moment în care putem vorbi despre existenţa unei 
realităţi politice germane ariene, în interiorul imperiului roman nicean. 

În ultimele decenii ale veacului al IV-lea mai ales după bătălia de la 
Adrianopole, asemenea realităţi se vor multiplica. 

La începutul secolului al V-lea însă, tendinţa pierderii unor 
importante teritorii de sub autoritatea centrală romană va deveni tot mai 
evidentă. Este vorba, pe de o parte despre zone ce vor intra sub 
autoritatea unor regi barbari, pe de altă parte despre spaţii care vor 
evolua către secesionism fără ca în desprinderea acestora să fie 
implicată infiltrarea unor elemente alogene. 

Cazul cel mai elocvent pentru prima categorie îl reprezintă 
constituirea statului got al lui Athaulf în Aquitania, în anul 418.  

Exemplele pentru cea de a doua tendinţă sunt mult mai numeroase 
în primii ani ai secolului al V-lea. Trebuie evidenţiat exemplul african, 
tendinţa secesionistă a acestei provincii evidentă încă din secolul al IV-
lea, accentuându-se în secolul al V-lea. Cazul lui Heraclian, cel care 
reuşeşte de fapt să scoată provinciile din nordul Africii de sub autoritatea 
Romei, este elocvent.  

Pe de altă parte, şirul uzurpărilor zonale inaugurate în spaţiul 
hispano – gallic, de către Magnus Maximus în 383, va fi continuat în 
secolul al V-lea de către Constantin al III-lea.  

Pentru aceeaşi zonă britanno – gallo – hispanică, mişcarea socială 
şi secesionistă a baccauzilor, sesizată pentru prima dată la sfârşitul 
secolului al III-lea, cu dezvoltări spectaculoase în secolul al V-lea, 
reprezintă probabil cel mai evident argument în favoarea teoriei lipsei de 
autoritate a statului roman în Occident.  

b) Criza statului roman în Occident reprezintă fără nici o îndoială 
rezultatul unor foarte diferite cauze cumulate. Cum am menţionat deja, 
atenţia excesivă acordată uneia dintre componentele crizei nu poate de-
cât să denatureze imaginea ansamblului.  

Din acest punct de vedere, elocventa este perspectiva exclusivista 
a istoricului André Piganiol, cel care acordă responsabilitatea 
dezarticulării statului roman în Occident unui singur element – invaziile 
germanice. 

Cu siguranţă, deplasarea către imperiu a populaţiilor germanice în 
valuri succesive (proces accentuat după jumătatea secolului al III-lea, cu 
evoluţie sinuoasă în cursul secolelor al IV-lea şi al V-lea), proces însoţit 
de certe tendinţe de sedentarizare în locuri, momente şi cu obiective di-
ferite a populaţiilor invadatoare, constituie unul dintre factorii explicativi 
fundamentali ai crizei statului roman în ultimele sale secole de existenţă.  

Barbarizarea societăţii romane nu produce însă numai secesiunea 
unor zone sau instabilitatea politică şi administrativă a altora. Ea 
determină uneori concentrarea eforturilor de influenţare a deciziei în 
interiorul curţii imperiale din partea unor grupuri de comandanţi barbari, 
fenomen contemporan cu tendinţa certă de segregare pe criterii rasiale, 
culturale şi regionale în interiorul grupurilor de comandă ale armatei 
romane. Acest fenomen, mai greu sesizabil la nivelul informaţiei literare şi 
epigrafice de care dispunem, reprezintă, cu siguranţă, o realitate cu mult 
mai interesantă şi chiar mai importantă pentru procesul de disoluţie a 
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statului roman în Occident decât fenomenul cu urmări demografice, 
culturale şi lingvistice al aşezării barbare între limitele statului roman.  

Cele două argumente cumulate fac din barbari unul dintre 
elementele fundamentale în explicarea sfârşitului autorităţii romane în 
Occident. De aici până la absolutizarea şi esenţializarea argumentului 
barbar este însă un pas important pe care unii istorici l-au făcut, dar pe 
care noi nu îl considerăm oportun.  

Există nenumărate alte elemente care au contribuit la disoluţia 
statului roman. Fenomene sociale majore, disfuncţionalităţi economice 
fundamentale, haosul ideologic şi religios al societăţii romane târzii, 
neconcordanţele administrative şi dezorganizarea militară a statului 
roman, ca şi multe alte asemenea elemente, având rolul lor în dispariţia 
statului roman în Occident şi în evoluţia aberantă a statului roman în 
versiunea sa elenizată în Orient. 

De fapt se remarcă în secolele al IV-lea şi al V-lea o relativă 
stabilitate a provinciilor orientale, spre deosebire de extrem de 
tumultoasă existenţă a provinciilor occidentale. 

Schimbarea esenţială, cea care se face în ultima instanţă 
responsabilă pentru evoluţia diferită a celor două părţi ale imperiului, ni 
se pare a se fi produs într-o perioadă foarte clar circumscrisă cronologic: 
284 – 335 d.Ch.  

Aceasta este perioada în care valorile fundamentale ale lumii 
mediteraneene vor suporta o răsturnare iremediabilă.  

În secolul al III-lea statul roman funcţiona, încă, în mod esenţial în 
conformitate cu modelul augustan. Valorile principatului conservaseră 
mult din spiritul de cetate al instituţiilor republicane.  

Complicaţiile succesive pe care lumea romană le va avea de 
suportat o dată cu sfârşitul epocii de aur a Antoninilor vor face ca, pas cu 
pas, din punct de vedere instituţional, statul roman să piardă elementele 
ce dăduseră consistenţa sistemului augustan. Creşterea semnificativă a 
rolului militar şi social al ordinului ecvestru în epoca Severilor, 
proporţional cu scăderea importanţei ordinului senatorial, reprezintă un 
argument al crizei Principatului, criză manifestă deci încă de la sfârşitul 
secolului al II-lea.  

6.11. Imaginea unui mare proprietar funciar (sec. III d.Hr.) 

 
Evident, secolul al III-lea va determina multiplicarea “aberaţiilor” cu 
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care statul augustan are a se confrunta. Haosul deciziei politice, 
determinat în primul rând de dispariţia ierarhiilor militare tradiţionale, 
contextul războiului civil generalizat ca şi disfuncţionalităţile de ansamblu 
ale statului roman vor face ca valorile tradiţionale augustane să se 
găsească pentru prima oară într-o stare profundă de criză. 

Simplificând, putem considera că statul roman, constituit ca o 
realitate civică, evoluând către imperiu dusese cu el valorile iniţiale ale 
cetăţii. Schimbarea dimensiunilor şi a structurilor geografice şi 
demografice ale Romei nu au provocat şi schimbarea mentalităţilor 
politice fundamentale sau funcţionarea esenţială a instituţiilor statului 
(republica târzie fiind expresia cea mai concludentă a acestei 
continuităţi). Inventarea Principatului reprezintă o modalitate extrem de 
abilă de instituire a unei puteri monarhice fără afectarea violentă a 
valorilor şi instituţiilor tradiţionale romane. Imperiul timpuriu încearcă 
conservarea modelului augustan. Treptat însă, alterarea unor instituţii va 
fi tot mai evidentă, criza secolului al III-lea constituind apogeul acestui 
proces.  

 
Primele trei secole de istorie imperială romană au reprezentat în 

mod esenţial o formă de prelungire a valorilor, tradiţiilor şi raporturilor 
instituţionale şi interumane iniţiale, republicane. 

Cetatea supravieţuia în expresia ei esenţială într-o parte sau în alta 
a imperiului.  

Bulversarea realităţilor pe care criza secolului al III-lea a determinat-
o va pregăti răsturnarea pe care epoca Diocletian-Constantin o 
reprezintă. 

Aparent, reformele anilor 284 – 335 constituie o încercare izbutită 
de prelungire a existenţei statului roman. Reaşezarea administrativă şi 
reorganizarea militară, reformele cu caracter economic social sau fiscal, 
chiar şi implicarea în conflictele religioase par a fi avut în cazul ambilor 
împăraţi un unic scop – salvarea statului roman.  

Este adevărat că ansamblul acestor reforme, multe dintre ele greu 
de atribuit unui a sau altuia dintre protagonişti, vizează de fapt înlăturarea 
tuturor argumentelor conjuncturale care făcuseră posibil haosul secolului 
al III-lea.  

Esenţială este, însă, schimbarea consistenţei autorităţii imperiale pe 
care epoca lui Diocletian şi a lui Constantin o aduce. Argumentul cel mai 
vizibil este cel comportamental; salutul persoanei imperiale nu mai este 
unul obişnuit, acordat unui alt cetăţean roman, ci, încă în vremea lui 
Diocletian, curtea instaurează moda orientală a prosternării în faţa 
personajului imperial.  

Diocletian păstrează, însă, distincţia dintre persoana împăratului şi 
calitatea imperială. Cazul cel mai concludent este cel al retragerii lui 
Diocletian, în mai 305, moment în care în mod formal împăratul redevine 
un simplu particular.  

Constantin merge însă cu mult mai departe. În vremea sa, persoana 
împăratului devine sacră. Un argument elocvent îl reprezintă şi 
translatarea tot mai vizibilă a autorităţii de la personaje cu atribuţii în 
administrarea statului roman către personaje ale căror obligaţii sunt 
legate de existenţa cotidiană a împăratului. 

Semnificaţia acestei răsturnări este fundamentală. După mai bine 
de trei secole de existenţă monarhică, statul roman pierde definitiv 
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ultimele reminiscenţe ale coeziunii şi egalitarismului civic. Cetatea ca 
modalitate de agregare a grupurilor umane şi valorile ei fundamentale 
sunt astfel înlocuite de perspectiva excesiv ierarhică pe care Diocletian şi 
Constantinienii o vor consacra definitiv.  

Orientul şi valorile sale înlocuiau tradiţiile civice ale spaţiului greco – 
roman, o dată cu aceasta producându-se şi procesul ireversibil al 
disoluţiei statului roman în diocezele occidentale. 

În Occident această nouă formulă va supravieţui, deci, cu greu şi 
pentru puţină vreme. În Orient, ea va funcţiona încă o mie de ani, în 
primul rând datorită adaptării rapide a instituţiilor romane la tradiţiile 
comportamentale ale acestei lumi. Orientul învinsese Occidentul. 
 

 
 
 
6.5. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare 
 
Testul 6.1.  
Principala modificare o reprezintă renunţarea la politica de extindere teritorială şi trecerea 
la o perioadă de consolidare. Cauzele sunt limitele sistemului militar roman, care nu putea 
acoperi cu eficienţă toate graniţele, o serie de înfrângeri sau victorii foarte greu obţinute, 
tensiunile interne dintre împăraţi şi Senat, începuturile crizei economice a imperiului.  
 
 
6.6. Lucrarea de verificare 6  
 
Pe baza textului unităţii de evaluare şi a bibliografiei, realizaţi un eseu liber în care 
să prezentaţi cauzele prăbuşirii Imperiului roman şi urmările acestui proces.  
 
Instrucţiuni privind testul de evaluare: 
a. dacă este posibil, tehnoredactat, Arial 12, 1,5 rânduri, max. 5 pagini 
b. se trimite prin poştă tutorelui. 
c. se foloseşte în primul rând cursul dar pentru obţinerea unui punctaj ridicat este 
necesară parcurgerea bibliografiei indicate. 
Criteriile de evaluare sunt:  
- claritatea exprimării şi absenţa formulărilor nesigure,  
- şirul logic al argumentelor,  
- utilizarea bibliografiei.  
 
 
6.7. Bibliografia 
 
P. Cousin, R. Bloch, Roma şi destinul ei, Ed. Meridiane, 1988  
H. C. Matei, Enciclopedia antichităţii, Ed. Meronia, 1995 
Vlad Gh. Nistor, Redefinind sfârşitul. Cetate şi Imperiu, Ed. Nemira, Bucureşti 2000 
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