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Pitagora si o intelegere profunda a lumii
De multe ori tindem sa respingem necunoscutul sau legaturile mai putin ortodoxe ale spiritualitatii cu viata materiala, o
atitudine gresita deoarece putem invata imens din intelepciune anticilor. Alegand cu atentie franturile importante si
relevante pentru propria conditie spirituala avem o oportunitate unica de a ne defini multilateral in profunzime.
Dificultatiile pe care le vom intalni in astfel de incercari survin in capacitatea noastra de a discerne caracteristicile
fundamentale ale religiei sau filosofiei pe care o tratam de propriile reticiente cauzate in mare parte de conservatorismul
religie in care ne-am nascut. Totusi inainte de a intra in filosofia lui Pitagora as dori sa incep prin a va oferi un citat din
jurnalul lui Tolstoi care mi s-a parut interesant si profund in mesajul pe care il transmite publicului: “Atat de rar intalnim,
si inca si mai rar simtim, adevarata iubire, iubirea fata de iubire, iubirea nu numai fata de toti oamenii, dar si fata de tot,
de Dumnezeu. Doamne, ajuta-ma sa traiesc in aceasta iubire, vino si salasluieste in mine.”
Pitagora precum bine stiti a fost un matematician, geometru, muzician si gnostic care a trait in secolul al VI-lea in
Grecia. El s-a nascut in Samos, o insula din arhipeleagul Sporadelor, inconjurat de apele calzi si primitoare ale marii
Egee. Pitagora a fost unul din ganditorii care a influentat profund sirul logic al spiritului occidental in secolele care au
urmat dupa moartea sa, petrcuta in anul 497 i.e.n. Mostenirea sa este importanta datorita originalitatii si amplorii si
claritatea unei gandiri in care stiinta, muzica, matematica si religia formau un sistem coerent, clar si unitar. Activitatea sa
intelectuala s-a simtit in jurul anului 529 la Crotona, o colonie dorica din Italia de Sud unde fugise de furia tiranului ce
domnea in acel moment in Samos. In acest loc a fondat o confrerie, cu scop filosofic dar greu accesibila de oamenii de
rand care erau straini de orice lucru care nu le inbunatatea imediat calitatea vietii lor. Dupa esuarea unei revolte
orchestrata de membri scolii pitagoreice, marele maestru s-a refugiat la Metaponte.
Filosofia in linii generale prezentata lumii de catre Pitagora si discipolii sai are la baza unitatea lumii in care totul se
transforma si circula, incluzand in acest sistem si sufletul care se reincarneaza chiar si in alte specii. Este celebra o vorba
apartinand maestrului care include urmatoarea sintagma: “Nu-l bate! Este sufletul unui prieten, l-am recunoscut dupa
plansetele sale.” Pitagoricieni considerau ca sufletul este alcatuit din aer si din foc, lucru ce explica afinitatea acestora
pentru studiul traseului sufletului care urca spre stele. Un initiat si discipol dedicat gandirii pitagoreice trebuia in fiecare
seara sa-si faca un examen de constiinta si sa raspunda la urmatoarele trei vitale intrebari: Unde am dat gres? Ce bine am
facut? Ce am uitat sa fac si ar fi trebuit sa fac? Acestea trei aveau rolul interiorizarii si descoperirii potentialului interior
si modul unic cum acesta interactioneaza cu mediul inconjurator. Pana la urma pitagorismul era o etica, un cumul de
valori ridicat la grad de religie.
Muzica juca un rol important pentru Pitagora considerata mijlocul perfect pentru interpretarea dialecticii secrete a naturii.
Pitagora a descoperit ca intervalele muzicale depind de raporturile aritmetice dintre corziile intinse: 2/1 pentru octava,
3/2 pentru cvinta, 4/3 pentru cvarta. Dupa acesta descoperire el a enuntat principiul: “Totul este numar.”
Intelepciunea scolii pitagoreicene:
“2. Omule! Fii tot atat de cumpatat ca o albina. Ea nu si-a pus niciodata trompa pe carnea animalelor pentru a le suge
sangele.
7. Legiutori! Nu le lasati oamenilor de stat timp sa se obisnuiasca cu onorurile si puterea. Veti ajunge sa fiti inutili.
17. Legiuitorule! Ca sa-si ispaseasca o greseala sau o crima, poporul a recurs la fapte de religie. Tu creeaza fapte de
dreptate.

67. Omule! Fii cumpatat. Un trup prea gras nu poate decat sa slabeasca sufletul pana ce acesta va disparea.
168. Omule! Nu cauta in aer alti zei in afara astrelor. Ele sunt cele o mie de brate care arata directia.
556. Nu te teme de Dumnezeu, teme-te de oameni, deoarece ei sunt orbi.
426. Omule! Nu avea incredere in femeia care-si schimba culoarea parului, chiar daca o face ca sa-ti placa.”

SOCIETATEA SECRETA A LUI PITAGORA
Preselectia era extrem de riguroasa, astfel ca un individ care intra in atentia lui Pitagora pentru calitati deosebite
si-l facea diferentiabil fata de ceilalti membrii, era observat timp de trei ani, apoi era ridicat la rang de politician,
echivalent cu un novice in societatile initiatice actuale. Abia dupa ce trecea de primele doua nivele putea sa-l vada
pe Maestrul Pitagora la fata. Instruirea era extrem de riguroasa, astfel ca nimeni nu era sigur ca dupa opt ani de
munca asidua va face saltul spre al doilea rang. Cert este ca in anul 535 i.Hr., dupa unele surse, adeptii lui Pitagora
reusesc sa puna mana pe putere in Crotona fara a varsa un strop de sange, dupa ce, practic, oamenii lor ajunsesera
apriori in toate punctele-cheie datorita valorii lor umane si intelectuale. Organizatia lui Pitagora ramane la putere
cel putin 30 de ani cu Pitagora in frunte, dar care se pare ca nu a exercitat vreo demnitate publica, pana la moartea
sa, cand ar fi avut loc o rascoala si majoritatea capilor, inclusiv Pitagora, ar fi fost asasinati sau arsi de vii intr-un
incendiu devastator. Din acel moment, adeptii intra in semi-cloandestinitate. Organizatia renaste dupa aproape
400 de ani, avand o imensa influenta asupra unor curente filosofice importante si chiar asupra sectei esenienilor,
despre care se spunea in soapta ca l-ar fi instruit pe Iisus in perioada in care a disparut din viata publica, inainte de
rastignire
Pitagora nu a fost doar un mare filosof, matematician si om politic, ci si creatorul unei paradigme social-politice
extrem de avansate, chiar si pentru vremurile noastre. Lui ii sunt atribuite o serie de maxime. Nu putem sti cate
sunt originale si cate contrafacute pe parcursul secolelor, dar sa luam in considerare 10 dintre ele, care ar putea
alcatui un decalog al demnitarului actual, ros de coruptie si participant la o viata politica plina de angoasa si
murdarii
Un posibil decalog pentru politicienii romani
1. Poporule! Daca iti doresti o buna randuiala in ceea ce priveste politica, fereste-te de o organizatie fara vlaga, o
administratie fara putere si de luxul ospetelor. Acestea trei dau intotdeauna nastere vrajbei in viata civila si in
gospodarii si au ca urmare naruirea statului si a familiei.
2. Sa nu fii legiuitorul ori magistratul unui popor care se lauda cu mintea sa luminata.
3. Lucrul cel mai rusinos al unei stapaniri este pandirea si spionarea (iscodirea) oamenilor.
4. Toti suntem egali! Sa nu credeti insa ca neghiobul este egalul inteleptului.
5. Legiuitorule, baga de seama sa nu te inseli! Drepturile omului nu sunt la fel cu ale popoarelor din cauza ca
oamenii deveniti "popor" inceteaza a mai fi oameni.
6. Sa nu ai decat o casa!
7. Regii se apara unii pe altii.
8. Un Senat de 100 de capete e mult prea mult! Putini legiuitori, dar intelepti! Putini razboinici, dar viteji! Putin
"popor", dar multi cetateni!
9. Nimeni nu va putea fi un bun magistrat daca nu si-a condus cu mainile sale cel putin 3 ani "plugul" parintesc.
10. Supune-te legilor chiar daca sunt proaste! Nu te supune oamenilor daca nu sunt mai buni ca tine.
Indiferent daca aceste reguli apartin lui Pitagora sau au fost scrise sub influenta doctrinei lui, merita a fi retinute
pentru valoarea lor etica.

Despre viaţa lui Pitagora (580 î.Hr. – 500 î.Hr.) nu se cunosc decât puţine date, pe care le-a mijlocit tradiţia. Prima descriere
asupra operei lui Pitagora şi a şcolii sale de la Crotona (Italia de sud) apare abia la 130 de ani de la moartea sa, astfel încât a
fost pusă la îndoială însăşi existenţa lui.
Cei mai mulţi sunt de acord că Pitagora este originar din insula Samos, o insulă ioniană aproape de coastele Asiei Mici şi a fost
fiul unui anume Mnesarchos, un negustor bogat de inele şi al unei femei pe nume Parthenis.
În ceea ce priveşte obârşia lui Mnesarchos, aceasta a stârnit de asemenea neânţelegeri. După unii, el era din Samos;
Neanthes, în cartea a cincea din scrierea sa Mythica, spune că era sirian de obârşie, născut în Tyr, în Syria. Pe vremea când
locuitorii din Samos duceau lipsă de grâne, el a venit pe insulă ca să facă negoţ şi vânzând grâu cetăţii, a fost răsplătit cu
drepturi cetăţeneşti.
Neanthes mai spune că alţi autori socotesc că părintele lui Pitagora se trage din acei tirenieni care au colonizat insula Lemnos;
plecând apoi la Samos cu negoţul său, s-a aşezat acolo devenind cetăţean. Când Mnesarchos a străbătut marea ca să ajungă

in Italia, ţară ajunsă foarte bogată, Pitagora l-a însoţit pe când avea o vârstă foarte fragedă; mai târziu, el s-a întors în Italia.
Neanthes adaugă că el avea doi fraţi mai vârstnici, Eunostos şi Tyrrhenos. Apollonios, în cartea sa Viaţa lui Pitagora, aminteşte
şi numele mamei lui, Pythais, urmaşă a lui Anceu, întemeietorul cetăţii Samos. Alţii spun că s-a născut din zeul Apollon şi din
Pythais, însă Apollonios arată cu îndreptăţire că părintele lui era Mnesarchos.
Lycos, în cartea a IV-a din Istoriile sale, aminteşte că în privinţa patriei lui Pitagora au fost neînţelegeri şi adaugă: “Cât
priveşte patria sa şi cetatea căreia omul nostru i-a devenit cetăţean, nu trebuie să te tulburi de ţi se-ntâmplă să nu le
cunoşti. Căci unii spun că este din Samos, alţii, din Philos, iar alţii din Metapont”.
Întrucât din copilărie Pitagora era înzestrat pentru toate ştiinţele a fost lăsat să se întreţină în mod liber cu preoţii din Samos şi
cu savanţii care începeau, în Ionia, să pună bazele şcolilor în care predau principiile fizicii. Mnesarchos l-a dus la Tyr, acolo l-a
încredinţat chaldeenilor, de la care a învăţat o mulţime de lucruri. Plecând de aici, s-a îndreptat mai întâi către Ionia. La
optsprezece ani urmase deja cursurile lui Hermodamas din Samos, urmaşul bătrânului Creophilos, la douăzeci pe cele ale lui
Pherekydes din Syros. Purtase discuţii chiar şi cu Tales şi Anaximandru din Milet.
Toţi aceşti maeştri i-au deschis noi orizonturi, dar Pitagora nu era mulţumit pe deplin de niciuna dintre învăţămintele lor
contradictorii, el căuta legătura interioară a acestora, unitatea marelui Tot.
Pe fondul acestor nemulţumiri şi dornic de o cunoaştere mai profundă s-a hotărât să meargă în Egipt şi să se iniţieze acolo.
Antiphon, în tratatul său Despre viaţa celor iubitori de virtute, înfăţişează şi asceza lui Pitagora din Egipt. Atras, spune el, de
viaţa preoţilor egipteni şi dornic să o împărătăşească, Pitagora îl rugă pe tiranul Polycrates să-i scrie regelului Egiptului, Amasis,
prietenul şi oaspetele său, ca să-i îngăduie accesul la învăţăturile pe care le primeau cei ce urmau să ajungă preoţi. Sosit la
Amasis, el a obţinut cele necesare ca să fie primit în mijlocul celor din Heliopolis, după care a fost trimis la cei din Memphis, ca
la unii mai vârstnici decât el (în realitate, era un motiv al celor din Heliopolis), deoarece înţelepţii egiptenu nu aveau încredere în
greci, pe care îi considerau uşurateci şi nestatornici.
Din Memphis, sub acelaşi motiv, a fost trimis la cei din Diospolis. Aceştia, temându-se de rege, n-au mai putut să spună nimic,
dar s-au gândit să-l abată de la ţintă sporindu-i suferinţele şi supunându-l la încercări grele, fără nici o legătură cu traiul dus de
greci.
Pitagora ştia însă dinainte că nu va ajunge să deţină cunoaşterea dacât prin dominaţia totală a voinţei şi a întregii sale fiinţe.
Iniţierea sa a durat douăzecişidoi de ani, sub pontificatul marelui preot Sonchis.
El a depăşit toate încercările şi a ajuns atât de faimos, încât i-a fost îngăduit să aducă sacrificii zeilor după cum îi era voia
şi să participe la ritualurile lor, lucru care nu mai fusese permis niciodată unui străin.
Severitatea disciplinei egiptene din temple l-a ajutat să cunoască uriaşa putere a voinţei umane savant exersată şi antrenată,
aplicaţiile sale infinite atât asupra corpului, cât şi a sufletului.
Pitagora ajunsese în vârful sacerdoţiului egiptean şi se gândea poate să se întoarcă în Grecia, când războiul se năpusti asupra
bazinului Nilului. Despoţii Asiei aşteptau de mult timp momentul propice pentru a nimici Egiptul, deoarece asalturile lor repetate
timp de secole, rămăseseră fără rezultat.
Trupele aflate sub conducerea fiului învingătorului Babilonului, despotul persan Cambyse, au prădat templele din Memfis şi
Teba şi l-au distrus pe cel din Hammon. Faraonul Psammenit a fost adus în lanţuri în faţa lui Cambyse împreună cu fiica sa şi în
faţa lor a fost decapitat prinţul moştenitor al tronului împreună cu două mii de tineri egipteni[6].
La porunca lui Cambyse, Pitagra a fost transportat la Babilon cu o parte a sacerdoţiului egiptean şi închis acolo. În acea
perioadă, acest oraş uriaş pe care Aristotel l-a comparat cu o ţară înconjurată de ziduri (care aveau în total 85 de kilometri), se
afla sub dominaţie persană.
Dar norocul i-a surâs lui Pitagora chiar şi în această grea încercare; clerul templului Bel, l-a primit ca pe un frate întru
înţelepciune, iniţierea începută în Egipt a fost continuată aici.
Trei religii diferite se succedaseră în înaltul sacerdoţiu al Babilonului: anticii preoţi caldeeni, supravieţuitorii magismului persan şi
elita captivităţii evreieşti.
Aici Pitagora a putut să îşi lărgească oriontul deja vast al cunoştinţelor, prin studiul unor doctrine, religii şi culte a căror sinteze
erau păstrate încă de doar câţiva iniţiaţi. A aprofundat cunoştinţele magilor, moştenitori ai lui Zoroastru, care aveau reputaţia
de fi împins mult mai departe practica anumitor arte decât preoţii egipteni, despre care se spunea că deţin cheile universale ale
ştiinţelor sacre. Ei afirmau că deţin secretele menţinerii puterilor oculte ale naturii care se numesc foc pantomorf şi lumină

astrală. Magii numeau leul celest focul imaterial, agent generator de lectricitate, pe care puteau să îl stăpânească şi şerpi
curenţii electrici atmosferici şi magnetici ai pământului, pe care pretindeau că îi dirijează ca pe nişte săgeţi asupra oamenilor.
Astfel, Pitagora a introdus în Babilon toate arcanele magiei antice.
Pitagora a fost ţinut întemniţat la Babilon timp de doisprezece ani. După iniţierea egipteană şi caldeeană, ştia mai multe decât
orice alt grec, preot sau laic al timpului său, îşi depaşise toţi profesorii. Era deci timpul să se întoarcă în Grecia.
Pentru a putea fi eliberat era însă nevoie de ordinul regelui Persiei. Medicul acestuia, un grec numit Democede, a intervenit în
favoarea filosofului şi i-a obţinut eliberarea.

Lucrarea sa, „Pythagore et les Mystères”, apărută în anul 1964 în Paris, tradusă anul trecut la Editura Herald, ne
introduce în viaţa, legenda, dar şi învăţăturile Ordinului format de Pitagora, într-o încercare temerară de a explica
pe înţelesul contemporanilor impactul imediat al Misteriilor propovăduite şi încurajate de Pitagora, dar şi impactul
peste secole, în ceea ce, consideră autorul, reprezintă „întoarcerea spre acest Maestru al Iluminării pentru a găsi

la el calmul înţelesurilor şi pacea inimii”.
În limbajul ştiinţific, esoterismul (sau ezoterismul) reprezintă un concept filosofico-religios prin care se
desemnează cunoştinţe şi învăţături obţinute prin percepţia unor fenomene spirituale, accesibilă numai iniţiaţilor,
în opoziţie cu cunoaşterea exoterică, accesibilă tuturor oamenilor. După cum vom vedea, cunoaşterea pe care a
răspândit-o Pitagora a îmbinat cunoaşterea exoterică, pentru că a încercat ca lucrurile simple, care nu necesitau o
învăţătură îndelungată, să fie accesibile tuturor oamenilor, cu esoterismul, dezvoltând un Ordin de iniţiaţi, care,
pe diferite trepte de învăţătură, deveneau la rândul lor adevăraţi maeştri ai Misteriilor.
Cartea este structurată în două părţi mari, prima dintre acestea fiind „ Legenda şi istoria”, în care este descrisă
viaţa şi legendele care există încă în jurul numelui lui Pitagora, operele sale fundamentale, cu precădere în
domeniul filosofic şi religios, precum şi istoria Ordinului format de el, începând cu conceperea ideilor de
organizarea, cu modul de iniţiere şi cu persecuţiile care au dus la retragerea lui Pitagora din viaţa publică.
A doua parte a cărţii este „Misteriile pitagoreice”, o parte care tratează pe larg felul în care Pitagora s-a iniţiat în
Misteriile Antichităţii, caracterul Misteriilor propovăduite de el, felul în care se desfăşura liturgia şi secretele
pitagoriciene. Această a doua parte este exhaustivă, plină de exemple şi de citate, atât din operele lui Pitagora
care au supravieţuit timpului, dar în principal din operele principalilor discipoli şi adepţi ulterior al Ordinului pe
care l-a format în Crotona şi care s-a răspândit în toată lumea antică.
Pitagora (circa 580 î. Hr. – circa 500 î. Hr.) este originar din insula Samos, din Marea Egee, dar doctrina care i-a
luat numele a fost dezvoltată în oraşul Crotona din Italia de Sud, unde a emigrat după zeci de ani de peregrinări
prin lumea antică şi după ce a fost respins de locuitorii propriului oraş. Beneficiar al unei educaţii alese, îşi
depăşeşte foarte repede maeştrii în cunoştinţe şi inteligenţă, aceştia recunoscând că este o personalitate ieşită
din comun şi are nevoie de o schimbare: „ Nici facultăţile mele intelectuale, nici ştiinţa mea, rod al studiilor
îndelungate, nu egalează ceea ce pot observa în el…” (Thales).

Jean Mallinger

Se spune că adevărata cunoaştere Pitagora a aflat-o în călătoriile sale, începute cu insulele din apropiere, cum ar
fi Delos sau Creta, apoi Siria şi, cel mai important, Egipt. Acolo el a locuit mult timp – aproape douăzeci şi doi de
ani – şi s-a iniţiat perfect în limba şi scrierea acestei ţări. Amasis, faraonul ce domnea atunci, i-a facilitat accesul
la Colegiile sacerdotale de la Memphis şi de la Heliopolis, i-a intermediat apropierea spre înalta cultură egipteană,

Misteriile anticel, admirabilele liturghii, cultura ştiinţifică, atestată de numeroasele papirusuri de astrologie şi
medicină. De altfel, valoara acestor cunoştinţe se vor vedea peste ani, când contemporanii lui îl vor descoperi
strălucind nu numai în metafizică, ci şi în astronomie, în acustică şi în ştiinţa Numerelor, primele fundamente ale
ştiinţei Naturii.
Nu orice lucru bun, are şi un sfârşit la fel de bun. După un război cu perşii, protectorul său faraon este învins şi
Pitagora este luat prizonier şi dus la Babilon. Însă forma sa atletică, pentru care a rămas celebru în lumea antică,
îl ajută să supravieţuiască şi toată perioada captivităţii (doisprezece ani) a petrecut-o în studiu şi în reculegere,
aprofundându-şi planurile de reformă universală. După peste 34 de ani, se întoarce la Samos, pe care o găseşte
coruptă şi incapabilă de reformare, şi se îndreptă spre Crotona, în Italia, unde îşi începe împlinirea adevăratului
scop al vieţii sale şi anume desăvârşirea omului.
Primul său discurs în Crotona a fost în faţa unui mare număr de adolescenţi, cărora le-a spus lucruri neobişnuite
acelor timpuri. După ce le-a făcut un elogiu asupra studiului, care trebuie să fie scopul tuturor eforturilor tinereţii,
după ce le-a amintit necesitatea Moralei, care trebuie să rămână o preocupare constantă, le-a arătat bogăţia fără
seamăn a Prieteniei, prima dintre virtuţile omeneşti, cea mai mare comoară pentru un tânăr: „Un prieten este un

alt sine-însuşi”. De asemenea, le-a dat una dintre definiţiile devenite celebre ale Prieteniei: „ Când sunt cu
prietenul meu, nu mai sunt singur, dar nici nu suntem în doi”.

Pitagora

Influenţa sa a fost atât de mare, mai cu seamă după discursurile în faţa conducătorilor cetăţii şi discursului către
femei şi copii (o noutate a acelor vremuri), încât la Crotona a înfăptuit o adevărată revoluţie, iar curând totul s-a
extins la oraşele învecinate, Locres, Sybars sau Rhegium. Opera lui Pitagora poseda o dublă originalitate. În
primul rând, spre deosebire de alţi maeştrii, Pitagora se adresează masei poporului, asemănător cum o va face
mai târziu Biserica, predică mulţimii, comunică direct cu ea. O învaţă primele elemente ale moralei, organizând
ceea ce putem numi o propagandă exoterică, prima etapă în lupta pentru o lume mai bună.
În al doilea rând, după ce se termină această etapă pregătitoare, se va opera o selecţie severă şi numai cei mai
buni vor fi chemaţi de Pitagora să devină apropiaţii săi, care vor afla o revelaţie treptată a Misteriilor şi a
Adevărului, subiecte care vor rămâne întotdeauna străine masei neînţelegătoare, care nu poate depăşi stadiul
etic. Şi, în acest fel, se dezvoltă Ordinul pitagoreic: Maestrul va fi singurul său veghetor, doar el va face selecţia
celor aleşi, cu deplină severitate. Doar discipolii care îi vor oferi toate garanţiile intelectuale şi morale şi care nu
ezită să părăsească totul (familie, poziţie socială, activităţi profane) vor fi consideraţi demni de a intra în Ordin.
Membrii Ordinul format în acest fel de Pitagora se supuneau unor principii stricte, care nu puteau fi încalcate în
niciun caz, aceasta ducând la excludere. În primul rând, Pitagora îşi împărţea iniţiaţii sau ezotericii în patru grade
distincte:
-Gradul Preparator: Gradul zero: exotericii (auditorii liberi, care urmau lecţiile publice ale Maestrului).
-Patru grade distincte de iniţiere pentru ezoterici:

1. Noviciat – Gradul I: Acusmaticii (ei erau supuşi probei tăcerii, deveneau „ ascultătorii”, „acusmaticii”primilor lor
maeştri).
2. Măiestri –Gradul II: Mathematicii
-Gradul III: Sebasticii
-Gradul IV: Politicii (care erau împărţiţi în două clase: Economii şi Legislatorii).
Membrii Fraternităţii Pitagoreice practicau viaţa în comun. Încă de la intrarea lor în Ordin, îi încredinţau acestuia
toate bunurile lor. Economii le luau în posesie şi le administrau cu grijă. Dacă, decepţionând speranţele maeştrilor
lor sau făcând obiectul unei decizii de excludere, un membru al Ordinului se vedea silit să se retragă, Economii îi
restituiau contribuţia, mult sporită cu rodul unei gestiuni pricepute.
După ceremonia Salutului Soarelui, iniţiaţii făceau plimbări matinale în pădurile sacre; după această comuniune
cu forţele ascunse ale Naturii, se strângeau în Templele lor – exista unul pentru fiecare grad – şi urmau cursurile
şi conferinţele obligatorii, ţinute de instructori specializaţi. După-amiaza era consacrată studiului individual,
plimbărilor în grupuri mici, pe parcursul cărora discutau între ei temele considerate dimineaţă (excepţie făceau
novicii, care erau obligaţi întotdeauna să respecte răcerea). De două ori pe zi trebuiau să se supună unui sever
examen de conştiinţă şi să îşi vadă astfel nivelul progresului lor spiritual şi moral. Acesta
numea Psihostazia, sau cântărirea sufletului. Acest rit era specific egiptean.

se

Nu toate principiile ce trebuiau respectate erau la fel de uşor de înţeles pentru omul modern. Unele sunt cu
adevărat ciudate, altele revoluţionare: „Nu aveau voie să îşi ţină piciorul stâng peste piciorul drept, nici să se

bărbierească sau să îşi taie părul în zi de sărbătoare. Nu aveau voie să folosească lemn de chiparos pentru a face
sicrie. Anumite alimente le erau interzise; astfel că nu puteau mânca legume cu boabe. Nu erau sfătuiţi pentru
ouă: le era recomandată abstinenţa de la orice fel de mâncare cu carne. Dacă tuna, trebuiau să atingă
pământul.”
În urma conflictelor armate ale timpului, mai ales cele dintre Crotona şi Sybaris, Pitagora a decis să renunţe la
cursurile pentru exoterici şi s-a închis într-o retragere profundă, iar ulterior, după campania lui Cylon impotriva
Ordinului, ai cărui membri au fost vânaţi de autorităţile timpului, Pitagora dispare în mod misterios şi nu mai
apare niciodată. Împrejurările în care el a murit nu au fost descoperite niciodată, dar Ordinul care l-a înfiinţat,
Misteriile sale nu au avut acelaşi sfârşit, după părerea lui Jean Mallinger, aceastea încă au adepţi, încă produc
efecte.

Pitagora la Louvre

Principalul său obiectiv a fost acela de a elibera oamenii de tutela materiei, pentru a progresa către perfecţiune şi
a apropia personalităţile de lumea spirituală, lucru care poate fi realizat doar printr-o dublă purificare: aceea a
trupului, la care se va ajunge prin lustraţii şi rituri şi aceea a sufletului, care va fi dobândită prin rugăciuni şi
eficacitatea liturghiilor.

Opera lui Pitagora mărturiseşte o dublă originalitate: aceea de a fi o sinteză armonioasă a conţinutului tuturor
Misteriilor importante practicate în timpul său – fiindcă, sub formele lor multiple, el le-a cunoscut chiar din
mijlocul lor: a fost prezent mulţi ani în mijlocul egiptenilor, a călătorit în Creta, în Babilon şi în Grecia; şi aceea de
a le fi răspândit, printr-o organizare nouă, pe continentul european. El a reuşit să îmbine, într-un compendiu logic
şi substanţial, marile tradiţii esoterice ale timpului său. El le va comunica unui număr ales de discipoli, iar aceştia
nu vor mai trebui să facă anevoioase călătorii pentru a primi Lumina, nici să alerge în acest scop din sanctuar în
sanctuar; vor primi în Ordin plinătatea înţelepciunii.
El nu a imitat nici Egipul, nici Grecia, nici tradiţiile latine, nici pe cele zoroastriste. Pitagora şi discipolii săi vor
practica un cult privat, îşi vor împlini riturile în secretul Templelor lor, în afara oricărei prezenţe străine, chiar în
afara influenţei propriilor conducători ai cetăţilor unde se aflau. Iar când au refuzat infleunţele acestora, au fost
interzişi şi urmăriţi, dar au reuşit să supravieţuiască veacurilor. A fost un Ordin ştiinţific, care a vrut să reformeze
moravurile şi guvernările, speculaţiilor filosofice le-a dat o bază adesea realistă, datorită grijii lui constante pentru
obiectivitate.

Numere, reguli de viaţă şi competenţă

ÎNVĂŢĂMÂNT BAZAT PE COMPETENŢĂ ÎN ŞCOALA LUI PITAGORA ŞI IDEILE LUI PITAGORA 2010
Din rândul lecţiilor matematice date elevilor spre rezolvare, exerciţiile lui Pitagora nu ar trebui să
lipsească nicidecum. După el, „zeii nemuritori” ai lumii divine se manifestă sub forma numerelor.
Numerele formează, ba chiar mai mult - ele sunt legile universului. Lecţia de matematică, care acum, –
după cum se pare, – este în primul rând instrumentul transmiterii informaţiilor, prin îmbogăţirea cu
ideile lui Pitagora se transformă într-un eveniment magic, strălucitor şi vibrant. Aceasta se referă în mod
personal la fiecare om, căci deja prin calitatea propriei radiaţii, fiecare individ participă la stabilirea
rezultatului. Dar oare ce aduce viitorul? Un rezultat pozitiv, ori negativ?
Suntem responsabili pentru toate evenimentele viitoare ale întregului Pământ, şi suntem conştienţi de
responsabilitatea noastră actuală decisivă, care-ţi taie parcă respiraţia. Pe lângă aceasta, examenele
captivante ale volumului şapte al celebrului roman Harry Potter reprezintă doar un joc prietenos de
copii, pe o plajă însorită.
Actualmente miza este: „totul sau nimic”, şi nimeni nu este scutit de asta.
Auzim din şcoli, că copiii de astăzi nu ştiu să numere şi să silabisească ca cei din trecut. Învăţătorii şi
profesorii se află şi ei printre cei vizaţi în această problemă, posedând din ce în ce mai puţină experienţă
în acest sens. Cauza acestor lipsuri se caută în reformele din ultimile decenii ale învăţământului, care
pun accentul pe câştigarea competenţei, a priceperii.
În loc de predarea cunoştinţelor de bază în domeniul limbii, al socotitului şi al istoriei, timpul acordat
învăţării este folosit pentru pregătirea unor prezentări ori pentru exersarea unor tehnici de vorbire. Din
această cauză, tânărul de astăzi, fără a fi jenat de asemenea banalităţi ca silabisirea corectă, gramatica,

datele istorice, împărţirea ori calcularea procentului, poate transmite colegilor săi prin cele mai moderne
mijloace electronice virtuale orice colecţie de informaţii luate de pe internet.
Întrebarea rămâne însă deschisă cu privire la corectitudinea acestor informaţii.
ŞCOLI SPIRITUALE
În toate timpurile şi în toate civilizaţiile, învăţământul a primit critici. Ne întâlnim la tot pasul în lumea
întreagă cu istorisiri şi tablouri ori fotografii despre copii de vârstă şcolară şi despre adulţi care primesc
lecţii. Subiectele învăţării, cât şi obligaţiile faţă de criteriile culturale, diferă însă intens în timp şi în
spaţiu geografic. Oamenii se schimbă, astfel se schimbă şi învăţământul, cât şi disputele pe marginea
acestuia. S-ar putea spune: acest fapt nu reprezintă nimic nou.
Totuşi, s-ar părea că există un altfel de învăţământ care nu se schimbă niciodată. Acesta diferă de
sistemele de învăţare actuale publice. Este vorba despre învăţământul cu privire la misteriile vieţii. Aici,
materiile tratează invariabil teme ca: omul ca microcosmos, relaţia sa cu macrocosmosul, originea sa,
sufletul său nemuritor.
Acest fel de învăţământ se oferă în Şcolile de Misterii, care au existat în fiecare secol, şi există şi în
prezent pe Pământ, fiind conduse de fraternităţi, de „preoţi şi preotese”. Acest învăţământ n-a fost
public, activitatea sa s-a petrecut în secret, cu uşile închise, pentru un număr mai mic sau chiar mai
mare de elevi, însă mereu adresându-se imaginaţiei omului căutător.
O astfel de şcoală a fost şi cea a lui Pitagora.
PITAGORA ŞI ŞCOALA PITAGOREICĂ
Pitagora s-a născut în jurul anului 550 î.e.n. pe insula greacă Samos. Biografiile ne înştiinţează că la o
vârstă fragedă a plecat deja în Egipt ca să înveţe de la preoţii din Memphis şi Theba. După aceea, învaţă
astronomie la chaldeeni, iar la fenicieni geometrie, unde îşi însuşeşte şi ritualurile mistice ale magiei lor.
Se spune că a primit iniţierea în diferite Şcoli de Misterii. După studiile sale, Pitagora se întoarce pentru
scurt timp pe insula Samos, dar din cauza unor probleme politice îşi părăseşte pentru totdeauna
ţinuturile natale şi se mută la Croton, în Italia de Sud. Aici a pus bazele şcolii sale, care a rămas activă
timp de 400 de ani.
Această şcoală a avut două secţii: o parte publică şi o şcoală de Misterii închisă. Conform acestui fapt au
existat şi două grupuri de elevi: „auditorii” şi „succesorii” ori „urmaşii”. Auditorii au frecventat şcoala
publică şi au învăţat teoria muzicii şi matematica.
Urmaşii au trăit într-o comunitate închisă şi au avut acces la Şcoala de Misterii. Învăţarea lor a început cu
anii de tăcere. Subiectele învăţate au fost printre altele: doctrina reîncarnării, mistica numerelor sau
numerologia, doctrina Gnozei, matematica şi muzica. Aici s-a predat adevărul, că omul are origine
divină şi trebuie să se întoarcă la originea sa. În Şcoala de Misterii ţelul învăţării a fost absolvit atunci
când elevul avansat a fost capabil să termine ciclul reîncarnărilor.
Urmaşii au fost vegetarieni şi au trăit după regulile severe ale Versurilor de Aur (vezi în chenar) ale lui
Pitagora. Pentru prima dată în istorie, printre ei s-au numărat şi femei, ca de exemplu soţia şi cele trei
fiice ale lui Pitagora.

PITAGORA: NUMERELE REPREZINTĂ BAZA
Învăţătura numerelor a ocupat locul de frunte. Numerele au reprezentat baza sistemului de învăţare
pitagoreic. „Zeii nemuritori”, cunoscuţi de noi din diferite istorisiri şi mituri, după Pitagora, sunt în
realitate numere. Ei reprezintă legile universului şi ale creaturilor sale. În Kabbala găsim cunoştinţe

asemănătoare.
Numerele sunt de fapt formaţiuni energetice vii, a căror ordine ierarhică este exprimată prin figuri
matematice. Ele creează şi determină condiţiile de viaţă în microcosmos şi în macrocosmos.
După Pitagora, numărul 10 reprezintă baza întregii creaţii. Asta se datorează faptului că numărul 10 se
compune din părţi denumite de Pitagora „Tetraktis”, adică din patru numere: 1+2+3+4=10. Acest
Tetraktis a fost un simbol sacru, şi a cuprins misteriul creaţiei şi al reînnoirii perpetue.
Cele patru nivele ale acestui simbol sacru au fost explicate de Pitagora în felul următor:
1. Monada, este simbolul unităţii, al stării de viaţă de dinaintea creării.
2. Diada, reprezintă prima mişcare din procesul creaţiei: împărţirea în două polarităţi a Monadei, care în
Orient poartă numele de Yin şi Yang.
3. Triada, simbolizează unirea celor două polarităţi printr-o forţă intermediară.
4. Tetrada, este simbolul universului creat; din punct de vedere material, este reprezentat prin cele patru
elemente: focul, aerul, apa, şi pământul.
Aceste cunoştinţe, în şcoala lui Pitagora au fost ţinute sub secret sever şi au fost divulgate doar
„urmaşilor”.
ŞCOALA LUI PITAGORA S-A SFÂRŞIT, DAR IDEILE PREDATE ACOLO AU RĂMAS
Forurile oficiale, după cum se întâmplă de obicei, nu s-au bucurat de ideile propagate în şcoala lui
Pitagora. O învăţătură despre divinitatea lăuntrică proprie şi despre modelarea corectă a creaţiei prin
numerele matematice vii şi dătătoare de viaţă, contravine, se opune posesorilor puterii, al căror ţel este
să ţină omenirea în neştiinţă. Şcoala din Croton a fost supusă astfel atacurilor permanente, şi după 400
de ani de la fondarea ei, a fost incendiată şi a ars din temelii.
De asemenea, de-a lungul secolelor, mulţi dintre adepţii lui Pitagora au fost omorâţi. Dar poţi distruge
doar oamenii şi clădirile, nu şi ideile.
Astfel, ideile lui Pitagora influenţează de secole diferitele tradiţii neoplatonice, hermetice, kabbalistice şi
gnostice.
Apollonius din Tiana, filozoful neoplatonian al secolului 1, a spus de exemplu regelui Persiei
următoarele: „Aş face cunoştinţă cu plăcere cu ştiinţa magilor tăi, ca să mă asigur că cunoştinţele lor
sunt într-adevăr aşa de mari şi de temeinice precum se vorbeşte. În ceea ce mă priveşte, eu urmez
învăţăturile lui Pitagora din Samos.” Opera cea mai importantă a acestui urmaş al lui Pitagora este
Nuktemeronul.
Dar nici muzica noastră nu ar putea exista fără „armonia sferelor” a lui Pitagora. Pitagora a introdus
astfel, printre altele, şi învăţătura despre intervale: octava, cvinta şi cvarta. Cunoştinţele sale muzicale au
fost aplicate chiar şi de Johann Sebastian Bach (1685-1750).
PITAGORA ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL BAZAT PE COMPETENŢĂ
Ceea ce în trecut a fost predat doar sub păstrarea strictă a secretului, astăzi se află la îndemâna oricui
prin internet. Azi nu se mai practică în prealabil modul corect de viaţă - cel puţin un an sau chiar mai
mulţi, - de exemplu pe baza Versurilor de Aur ale lui Pitagora, înainte să se primească iniţierea în legile
naturii.
Azi, deschiderea spre publicul larg a internetului este considerată „democratică şi transparentă”.
Pericolele care derivă din neştiinţa acestor ucenici de vrăjitori, al căror număr este în continuă creştere,
sunt îndepărtate astfel vederii publicului prin aceste noţiuni care par pentru oricine pozitive.

Poate este momentul potrivit să intervenim şi să facem o recomandare ministerelor educaţiei actuale: să
nu împiedice divulgarea secretelor cosmosului şi ale creaturilor acestuia încastrându-le într-un sistem
de învăţământ reglat. Dacă se simte deja nevoia pentru tranformarea predării matematicii, atunci de ce
nu am include şi doctrinele lui Pitagora în materialul de studiu? Acestea ar putea fi numite cu adevărat
„competenţe”.
Versurile de Aur ale lui Pitagora reprezintă cea mai valoroasă scriere a şcolii pitagoreice, care este
editată din nou şi din nou, până în zilele noastre. Gândurile de bază ale acestuia sunt următoarele:
1. Străduieşte-te să-ţi dezvolţi mai mult tăria sufletului decât a trupului.
2. Fii convins de faptul că lucrurile care necesită mai multă osteneală contribuie mai mult la virtute decât
desfătările.
3. Toate patimile sufletului se opun cu duşmănie mântuirii sale.
4. Este foarte obositor să parcurgi în acelaşi timp drumuri diferite de viaţă.
5. Este important să-ţi alegi o viaţă virtuoasă. Dacă te obişnuieşti, va fi mai uşor. Bogăţia nu este o
ancoră sigură, renumele şi mai puţin. Nici trupul, nici stăpânirea, nici stima nu-ţi oferă siguranţă. Toate
acestea sunt efemere şi nu au o putere trainică. Ce anume este atunci ancora sigură? Atenţie,
generozitate şi forţă. Acestea nu pot fi clintite de nicio furtună. Este lege divină faptul că virtutea este
singurul lucru care are forţă, şi toate celelalte sunt fără de valoare.
Numărul unu, ca origine, le cuprinde pe toate celelalte numere, fără ca vreun altul să-l cuprindă pe el. El
generează toate numerele, fără ca vreun număr să-l genereze pe el. (Corpus Hermeticum, Cartea a 7-a,
versetul 27)
Orice număr provine din unitate, din origine şi din rădăcina tuturor lucrurilor [...].
Numărul unu reprezintă unitatea cu Spiritul, cu Tatăl, cu Absolutul, cu Logosul, cu Originarul. [...]
Dacă omul se întoarce la unitate, la unicul şi indivizibilul, atunci este pus faţă în faţă cu numărul doi.
Atunci el, cel legat cu unitatea, ajunge într-o relaţie nouă cu materia ancestrală. Din această cauză, în
Gnoza hermetică, numărul doi poartă numele de „mamă”.
Numărul trei reprezintă legătura plină de iubire dintre Unu, cel Absolut şi materia ancestrală, adică
dintre Tată şi Mamă, deci înseamnă unirea celor doi.
Patru, manifestă bogăţia conceperii. Dacă entitatea care se află în legătură cu Tatăl, se va lega şi cu
materia ancestrală cosmică, atunci se naşte ceva. Atunci se manifestă plenitudinea conceperii.
Repercusiunea acesteia va fi numărul cinci, noua conştiinţă [...].
Şase este numărul dovedirii. Prin forţa de lumină a noii conştiinţe, întreaga stare de viaţă a candidatului
este dovedită şi ajunge în armonie cu Logosul.
Din această cauză, numărul şapte este numărul sanctificării, care este urmat de numărul opt, care este
ridicarea perfectă în ceruri, intrarea în viaţa eliberatoare. [...].
În nouă se sărbătoreşte apoi victoria adevăratului om-divin.
Astfel toate cele nouă numere se află în legătură unul cu celălalt într-un proces de dezvoltare luat de
nouă ori. Astfel vă arătăm din nou necesitatea întoarcerii în unitatea originară, în origine, şi în rădăcina
tuturor numerelor. Cine vrea să intre în întregul proces al vieţii eliberatoare trebuie să înceapă cu
începutul, deci cu întoarcerea la unitate, dar nu la modul abstract, ci foarte concret. Poate găsiţi aceste
lucruri foarte interesante. Recunoaşteţi logica lor şi le socotiţi înţelese. Dar ce folos aveţi din înţelegerea
acestora dacă rămâneţi doar la atât? Este vorba în primul rând de a le înfăptui!
Nu este vorba despre cuvinte abstracte, ci despre o faptă concretă.

Grecia antica este denumirea data teritoriilor unde a luat nastere si s-a dezvoltat civilizatia vechilor greci.

Caracteristici generale
Bazele solide ale civilizatiei europene se pun in Grecia. Oamenii Eladei au marea capacitate de a deschide drumuri
noi in economie, filosofie, stiinta, arta etc. Colonizand bazinele Mediteranei si Marii Negre, ei contribuie la
raspandirea civilizatiei si la interferentele etno-culturale. "Inventatori ai politicii", vechii greci creeaza sistemele de
conducere “ oligarhic si democratic “, promoveaza individualismul si drepturile civice si incearca sa edifice statul,
cetatea-polis
“
ca
exponent
al
intereselor
cetatenilor
“,
pe
baze
rationale.
Prin epoca elenistica, grecii au dat nastere celei dintai civilizatii de sinteza, de cuprindere "universala" din istorie.
Atena
si
Sparta:
viata
publica
si
privata

Grecia antica a inaugurat in istorie formulele superioare de organizare politica “ practic, a "inventat" politica, reguli
de drept referitoare explicit la proprietatea privata, conducere reprezentativa si libertate juridica. Pe fundalul unei
dezvoltari a agriculturii, comertului, mestesugurilor, a circulatiei monetare, s-a constituit polisul “ cetatea-stat, ca
unitate de teritoriu, locuire, institutii, valori juridice, religioase, morale etc. Intreaga viata publica si privata a vechilor
greci se derula in jurul ideii de cetate, garantie a drepturilor civile, a averii si persoanei fizice. In legatura cu
cetatea-stat, a luat nastere si s-a implinit si calitatea grecilor de cetateni, mai exact de oameni liberi, proprietari,
purtatori de arme, membri ai unei comunitati de traditii, valori materiale, morale si religioase, de aspiratii etc.
"Polisul este acolo unde se afla corpul civic". Politeia reprezenta ansamblul de institutii dintr-un polis. Patrios
politeia echivala cu dreptul cutumiar al stramosilor. Strainii (periecii sau metecii) nu aveau drepturi politice, iar hilotii
(populatii dependente de Sparta) si sclavii (prizonieri de razboi, datornici etc.), folositi la muncile agricole in mine,
ateliere mestesugaresti, flota, erau considerati aproape animale; celelalte populatii neelene erau numite barbari.
Grecii traiau organizati in triburi, fratrii, familii (genos) si vorbeau, pana in secolul II i.Hr., dialecte diferite. Puterea
politica a evoluat de la autoritatea regilor la cea a aristocratilor agrari, pentru a atinge stadiul in care averea se va
impune in locul originii sociale si a prestigiului religios si militar.
In acest context de institutii si traditii, s-au intemeiat si polisurile de referinta ale Greciei, Sparta si Atena, in
secolele IX ” VIII i.Hr., prima in Peloponez, cea de a doua in Attica. Ele au fost rivale redutabile la hegemonia
Eladei, Sparta “ ca stat oligarhic, militarist, cu baza economica agricola, dominata de aristocratia funciara
traditionala, Atena “ ca democratie, mare putere maritima, cu resurse materiale impresionante, agricole,
"industriale", financiare, condusa de o aristocratie cu putere financiara.
Viata publica in ambele orase-stat se desfasura in cadrul cetatii (activitati politice, religioase, sportive, spectacole,
razboaie). Institutiile de putere se asemanau in mod formal; cele militare erau aproape identice si porneau de la:
•
obligatia
tuturor
cetatenilor
de
a
presta
serviciul
militar;
•
organizarea
pentru
lupta
pe
principiul
structurilor
de
fratrie,
trib
si
teritoriale;
• divizarea armatei in infanterie (grea “ hopliti), cavalerie si flota.
Un rol insemnat revenea ritualurilor religioase (in cinstea zeilor cetatii), spectacolelor, ceremoniilor de initiere,
teatrului. Spatiul public al cetatii era dominat la spartani de razboi si zei, la atenieni de politica, afaceri, teatru etc.
Numai barbatii liberi aveau dreptul de a alege si de a fi alesi, de a detine si transmite proprietati.
Viata privata in Sparta si Atena evolua in jurul familiei, condusa autoritar de barbati. Femeile aveau in grija
gospodaria si educatia copiilor, mai ales a fetelor, si, uneori, purtau armele. Controlul statului se exercita mai
evident la Sparta, prin norme morale si comportamente fixate de Licurg (secolul IV i.Hr.). Atena cultiva, intr-o
oarecare masura, "libertinismul".

Democratia ateniana respecta urmatoarele principii: egalitatea tuturor cetatenilor in fata legii (isonomia); libertatea
individuala; libertatea cuvantului; participarea la guvernare. Platon caracteriza acest regim ca o guvernare

aristocratica, exercitata cu aprobarea demosului. Era o democratie directa, cu intrebuintarea votului direct, dar
limitata la teritoriul unui oras-stat si la categoria barbatilor liberi, cu excluderea femeilor, metecilor, sclavilor etc.
Modelele de organizare politico-administrativa din Sparta si Atena se regasesc, cu adaosuri originale, desigur, si in
alte polisuri grecesti. In Grecia propriu-zisa, orasele-stat mai puternice erau: Teba, Corintul, Argosul. Pe tarmul
asiatic al Marii Mediterane, grecii fondasera cetati prospere precum: Milet, Efes, Halicarnas. In alte parti ale
Mediteranei se evidentiau: Cumae, Crotona, Tarent, Sibaris, Cirene, Naucratis, Masalla. La Marea Neagra fiintau:
Byzantion, Trapezunt, Chersones, Tomis, Histria, Callatis, Mesembria. Intreaga lume greceasca impartasea valori
culturale, institutii si aspiratii politice comune. Pentru prima data in istorie aparea in Europa, in bazinele Marii
Mediterane si ale Marii Negre, o asemenea unitate de inalta civilizatie; integrarea intr-un sistem economic unitar a
furnizat Greciei produsele alimentare de baza, sclavi, materii prime pentru "industrie" si o piata de desfacere
stimulativa pentru metropole. Economia de bani a spart tiparele economiei inchise de "supra venituri".
Difuzarea valorilor vechii Elade pe spatii intinse, in Antichitate, a fost rezultatul si unei "mari colonizari", realizate in
secolul VIII i.Hr. Razboaiele dintre orasele-stat, cresterea populatiei, conflictele sociale au determinat contingente
de cetateni sa-si paraseasca locurile natale si sa intemeieze colonii. Prin intermediul lor, grecii au intrat in legatura
cu popoarele Asiei, Africii, Europei Centrale, de Est si de Vest, au stimulat relatiile dintre culturi, pana atunci
izolate, au edificat adevarate rute de navigatie si piete comerciale; procesele de intrepatrundere etno-culturala si
de civilizatie au inceput, in consecinta, sa se intensifice pe Vechiul Continent.
Totusi, unitatea statala a Eladei nu s-a putut infaptui prin forte exclusiv proprii. Rivalitatile dintre polisuri si dintre
"partidele" politice au impiedicat constituirea unei "mari puteri" grecesti. La un moment dat, aceasta tendinta parea
sa fie stimulata din exterior de amenintarea persana. In fata ei, Atena si Sparta, urmate de majoritatea cetatilor
elene, si-au pus in comun resursele militare, castigand asa-numitele Razboaie medice (490“479 i.Hr.), in urma
marilor victorii de la Marathon (490 i.Hr.) si Salamina (480 i.Hr.). Dar Razboiul peloponeziac (431“404 i.Hr.), purtat
de Atena si Liga de la Delos (alianta patronata de metropola din Attica) impotriva Spartei si a Ligii peloponeziace a
aruncat, din nou, lumea greaca in haosul razboiului civil. Victoria Spartei din 404 i.Hr. a determinat coalizarea
celorlalte polisuri contra ei si, in final, afirmarea Tebei ca putere hegemona in Grecia continentala, in intervalul
371“362 i.Hr.
Abia Regatul Macedoniei, sub Filip al II-lea si Alexandru Macedon, va unifica Elada, prin cucerire (336 i.Hr.).
Imperiul creat ulterior de Alexandru cel Mare (331“323 i.Hr.) in Europa de Sud-Est, Asia si Africa de Nord avea sa
dea nastere "lumii elenistice" pe temeliile careia se vor fonda regatele Antigonizilor, Seleucizilor, Ptolemeilor.
Sparta si Atena isi vor pierde atunci definitiv importanta politica, dar vor ramane si dupa cucerirea romana (secolul
II i.Hr.) simbolurile a doua moduri de organizare si exercitare a puterii politice: oligarhia si democratia.
Cronologie

• Secolele XI i.Hr. “ IX i.Hr.: "Secolele intunecate" “ invazia si asezarea populatiilor elenice in Grecia si Asia Mica.
Asimilarea
fondului
civilizatiei
miceniene
(secolele
XVI
i.Hr.
“
XII
i.Hr.);
• Secolele VIII i.Hr. “ VI i.Hr.: Epoca arhaica. Fondarea cetatilor-stat, "Marea colonizare greaca", economie agrara,
comert, mestesuguri, activitate financiara, "piata elena" in bazinele Marii Mediterane si Marii Negre;
• Secolele V i.Hr. “ IV i.Hr.: Epoca clasica. Apogeul democratiei si "imperiului maritim" atenian. Razboaiele cu persii
si razboiul peloponeziac dintre Atena si Sparta. Cucerirea si unificarea Greciei sub dinastia macedoneana. Spiritul
civic
si
formarea
constiintei
unitare
a
Eladei
(panelenismul).
• Secolele IV i.Hr. “ I i.Hr.: Epoca elenistica. Crearea de catre Alexandru cel Mare a "imperiului universal"
macedonean. Monarhia greco-orientala de natura divina. Civilizatia elenistica de sinteza greco-orientala. Cucerirea
lumii grecesti de catre Roma si punerea bazelor celei dintai civilizatii unitare a vechii Europe.
Reformele in Atena
•
Dracon
(sfarsitul
secolului
VII
i.Hr.):
-introducerea
legilor
scrise
si
a
justitiei
de
stat,
cu
pedepse
excesive;
-ocuparea functiilor publice, in exclusivitate, de catre proprietarii de pamant fara datorii.
•
Solon
(inceputul
secolului
VI
i.Hr.):
-interzicerea
privarii
de
libertate
personala
pentru
neplata
datoriilor;
-infiintarea
tribunalului
poporului
(Heliaia)
si
a
sfatului
(Boule);
-reformele sale puneau bazele unei puternice paturi mijlocii de proprietari agricoli, negustori, marinari, mestesugari
si
limitau
puterea
aristocratiei.
•
Clistene
(secolului
V
i.Hr.):
-impartirea
populatiei
in
10
triburi;
-sfatul
alcatuit
din
500
de
membri,
alesi
cate
50
de
fiecare
trib;
-colegiul
specialistilor
militari
“
10
strategi;
-introducerea
ostracizarii
“
exilul
pe
10
ani.
•
Pericle
(secolul
V
i.Hr.):
-reducerea
atributiilor
Areopagului
(aristocratic);
-salarizarea
functiilor
publice;

-dreptul
cetatenilor,
indiferent
de
origine
si
avere,
de
a
ocupa
magistraturi
in
stat;
-triumful democratiei (exercitarea puterii politice de catre popor prin dreptul sau de a alege liber si de a fi ales in
organele conducerii statului).
Forme
de
guvernare
in
Grecia
antica

Grecii
au
fost
inventatorii
politicii,
ca
arta
a
gestionarii
afacerilor
cetatii.
• Monarhia (monos “ unul, arkhia “ autoritate) a caracterizat epocile preclasice (dinaintea secolului V i.Hr.),
regalitatea intrunind atributele puterii religioase, militare si politice. Descendenta de sange, obligatoriu mitica, si
prestigiul
personal
contribuiau
la
mentinerea
autoritatii
monarhului.
• Aristocratia (aristos “ cel mai bun) a urmat, indeobste, monarhiei si a reprezentat guvernarea unei categorii
sociale
privilegiate
(mari
posesori
de
pamanturi).
• Oligarhia (oligoi “ numar restrans de oameni). Puterea apartinea unui grup sau unei familii - in general,
aristocratice
-,
agricole
sau
agrar-comerciale.
• Democratia (demos “ popor). Este specifica multor orase-stat in Epoca Clasica a secolului V. Aristocratia de
avere
imparte
puterea
cu
poporul.
• Tirania (putere cucerita prin forta de un uzurpator). Institutia provenea din Asia Mica si desemna o dictatura
detestata, in ciuda unor reforme remarcabile, si de popor si de aristocrati, cum a fost cea a atenianului Pisistrate in
secolul VI i.Hr. "Pentru o cetate, nu este nimic mai rau decat un tiran. Sub acest regim legile nu sunt aceleasi
pentru
toti.
Un
singur
om
guverneaza:
proprietarul
legii".
(Euripide)
• Monarhia elenistica. Regele era asimilat, in traditia orientala, cu un zeu. Formula va fi preluata de Imperiul
Roman, inca din secolele I i.Hr.“I d.Hr.
Marturii
• Plutarh:"Ei (spartanii) traiau in cetate ca intr-o tabara, avand bine statornicit si felul lor de viata si indeletnicirile cu
trebile obstesti si, indeobste, socoteau ca nu sunt ai lor insisi, ci ai patriei (...) Iar hilotii lucrau pentru ei pamantul,
platind
dajdia
pomenita".
• Pericle: "È˜i in ce priveste numele, cand guvernam tinand seama nu de un numar mic, ci de majoritatea, acest
regim
se
numeste
democratie".
• Tucidide: "Era nevoie de un regim democratic pentru ca cei saraci sa aiba un refugiu si cei bogati un frau."
• Aristotel: "Baza regimului democratic este libertatea... Acum libertatea consta in a fi pe rand supus si guvernant,
fiindca in acceptiunea populara justitia este egalitatea in drepturi a tuturor".
Educatie

Vechii greci s-au preocupat indeaproape de problemele moralei si politicii, razboiului si artei. Politicul si razboiul,
aflandu-se in primul plan al atentiei lor, s-au cristalizat de timpuriu modele de educatie a tinerelor generatii spre a
se asigura functionarea normala a cetatii. In Epoca homerica, dinaintea constituirii polisurilor clasice, educatia
imbraca forme traditionale, militare si religioase. Treptat, influenta legaturilor de sange s-a redus si, odata cu
diversificarea preocuparilor politice si juridice, orizontul educational s-a largit considerabil, fara ca respectul fata de
stramosi, eroi si zei sa fie, insa, vreodata abandonat. In Epoca clasica, acolo unde rolul statului ajungea covarsitor,
precum in Sparta, valorile se impuneau prin prestigiul lor mitic si prin ascultare de legi; in alte polisuri, in special la
Atena,
individul
avea
o
libertate
de
alegere
si
exprimare
mult
mai
mare.
Sparta cultiva valorile razboinice ale ascetismului, disciplinei, dezvoltarii fortei fizice. Astfel, comportamentul militar
si social se standardizau si gandirea cutezatoare isi gasea cu greu formele de exprimare.
Cetatea se ingrijea de educatia fetelor si a baietilor. Se asigurau cunostinte minime de scris si citit. Fetele si femeile
trebuiau sa stie sa apere cetatea atunci cand barbatii se aflau in campanie. Baietii se intruneau, de la 7 ani, in
tabere militare, fiind antrenati pentru lupta, prin exercitii fizice, disciplina severa, spirit de grup, descurajarea
initiativelor personale, exprimarea sintetica si la obiect a opiniilor (laconismul).

Calitatile militare determinau, in mare parte, statutul de cetatean. Fuga de pe campul de lupta sau nerespectarea
disciplinei antrenau automat decaderea din pozitia privilegiata de cetatean. Pentru aceasta ravnita pozitie, sistemul
educational nu insista, totusi, pe dezvoltarea elocintei, a artei dialogului si discursului. In Sparta "gandeau" inteleptii
si aristocratii, iar cetatenii le aprobau opiniile si le exercitau, in stil militar, ordinele. O morala stricta reglementa
comportamentul social si familial, barbatul conducand precum un comandant. Spectacolele de teatru si, mai ales,
comedia nu aveau trecere, poezia eroica si jocurile sportive dominand universul cultural spartan, alaturi de
ceremoniile religioase.
In Sparta se impamantenise, deci, un model educational specific "statului cazarma", in care supunerea
neconditionata fata de superiori, disciplina, retinerea in manifestarea sentimentelor, precautia in relatiile cu
autoritatile, dispretul criticii si al comportamentului liber devenisera trasaturi caracteristice ale profilului moral al
cetateanului.
La polul opus Spartei, cetatea Atena facea din educatie o arma redutabila pentru formarea unui cetatean complet,
cu o constructie fizica si intelectuala armonioasa, capabil sa fie luptator, administrator al treburilor publice, ganditor,
comerciant, artist etc.; nu inseamna insa ca atenienii ignorau pregatirea militara sau dezvoltarea aptitudinilor
sportive si fortei fizice, unita, desigur, cu "ascutimea mintii".
Educatia se aplica diferentiat. Baietii isi incepeau educatia la 8 ani, sub supravegherea pedagogilor. De fete se
ingrijeau mamele, in gineceu. Exercitiile fizice ale baietilor se desfasurau in palestre si constau din antrenamente si
probe de lupta, alergare, sarituri in lungime, aruncarea discului si a sulitei (pentatlon). Pe langa exercitiile fizice, se
cultiva simtul muzical, pentru ca, pana la 14 ani, copiii sa deprinda si cititul, scrisul, socotitul si gramatica. Efebia,
un fel de scoala militara, asigura pregatirea tinerilor cu varste cuprinse intre 18“20 ani. Tinerii intrau apoi in fratriii,
asociatii militare bazate pe relatii de prietenie si sprijin reciproc in lupta si in agora.
In Atena si in alte polisuri, unde democratia se afla la loc de cinste, se acorda o atentie speciala studierii politicii,
stapanirii cuvantului, cunoasterii logicii si expunerii argumentate a ideilor si opiniilor. Daca in Sparta invatatura
inalta ramanea un privilegiu al oligarhiei, un monopol si o putere a sa, in Atena a gandi, a rationa se impuneau,
deopotriva,
si
pentru
aristocrati
si
pentru
demos.
Experienta Atenei in materie de educatie este unica in Antichitate. In centrul educatiei se punea formarea omului
ca entitate superioara. Perfectionarea fizica, intelectuala si artistica era idealul cetatii din Attica. Initierea spre
atingerea idealului fericirii se realiza in trepte, in cicluri scolare primare, secundare si superioare, cu sau fara
interventia statului. Educatia cetateanului continua si dincolo de varsta scolii, prin intermediul institutiilor
democratiei, ce puneau in centrul lor "omul ca fiinta politica".
In acelasi timp, societatea greaca, in ansamblul ei, a introdus, pentru prima data in istoria civilizatiei, marile
dezbateri asupra sistemelor de valori. Adevarul, fericirea, justitia, frumusetea, armonia, legea, statul ca organizare
perfectibila, egalitatea intre cetateni, respectul proprietatii si al individului sunt tot atatea valori comune atat Eladei,
cat si lumii de astazi. Necesitatea introducerii de reguli morale in comportamentul politic si in viata de zi cu zi este
un important principiu al vechilor greci. Ideile de patrie si patriotism, restranse pentru secole de polis, s-au nascut
tot in Antichitatea greaca si au fost cultivate prin educatie. Din acele vremuri vin si conceptiile inalte despre pace ca
ideal al oamenilor, precum si cele despre unitatea si unicitatea omenirii, strafulgerari ale mintilor luminate ce
treceau dincolo de mentalitatea comuna a separarii umanitatii in greci si "barbari".
Academia
din
Atena “
prima
"È˜coala
superioara
politica"
din
Europa

Fondata de Platon, "Academia a avut ca prima functie formarea pe baza rationala a oamenilor de stat de care avea
nevoie cetatea (...). Ea a avut un imens succes, primind multi tineri indragostiti de stiinta si intelepciune din toate
colturile lumii grecesti si inspirand numeroase constitutii «platoniciene». Ea va supravietui 1000 de ani fondatorului
ei,
È˜coala
nefiind
inchisa
decat
in
529
d.Hr."[1]
Principalele
scoli
de
educatie
din
Elada,
doctrinele
si
valorile
cultivate
de
ele
• Cinismul “ intemeiata de Antistene (440 “ 366 i.Hr.); viata austera, intelepciunea conduc la fericire, cosmopolitism,
negativism.
• Hedonismul “ intemeiata de Aristip din Cirene (435 “ 360 i.Hr.); scopul vietii este obtinerea placerii (hedone).
Dezvoltat
de
Epicur.
• Scepticismul “ intemeiata de Piron din Elis (360 “ 370 i.Hr.). Omul nu poate avea o opinie despre lume, deoarece
cunoasterea
este
limitata.
• Sofismul “ intemeiata de Protagoras, Gorgias, Socrate etc. (secolele V “ IV i.Hr.). Scopul vietii rezida in cautarea
intelepciunii
(Sophia).
• Stoicismul “ intemeiata de Zenon din Citium (320 “ 264 i.Hr.). Fatalism; viata trebuie traita in conformitate cu
natura si legile divine; inlaturarea pasiunilor; scopul vietii consta in fericirea obtinuta prin energie si virtuti.
Marturii
• Aristotel: "Cele patru lucruri cu ajutorul carora oamenii obisnuiesc sa faca educatia erau stiinta de carte,
gimnastica,
muzica
si
desenul".
•
Heraclit:
Cunoasterea
de
sine
si
intelepciunea
sunt
la
indemana
tuturor
oamenilor.

• Hegel: "Sofisii au impartasit invatatura in ce priveste intelepciunea, stiintele in general, muzica, matematica etc...
Ei au indeplinit o functie de cultura. Nevoia de a se decide pe baza gandirii in ce priveste imprejutarile si nu numai
pe baza de oracol sau de obiceiuri, de pasiuni si de sentimente momentane, aceasta nevoie de reflexie a trebuie
sa se nasca in Grecia (...). In locul scolilor ei au practicat invatamantul ca pe o meserie a lor, formand o categorie
sociala aparte. Calatorind din oras in oras, tineretul li s-a atasat si a fost format de ei".
• Ernest Stere: "Socrate a fost marele pedagog al grecilor. El si-a concentrat efortul spre stabilirea normelor in
functie de care pot fi recunoscute valorile morale".
È˜tiinta
si
arta

Pe langa institutii, politica, democratie, educatie si spirit civic, Grecia antica a lasat mostenire Romei si, mai apoi,
Europei moderne o stiinta cutezatoare si o cultura stralucitoare. Ambele aveau ca element central al preocuparilor
cunoasterea si slavirea omului, in conformitate cu idealurile umanismului elen; ambele se raportau direct la
progresul gandirii abstracte si speculative (incurajata de inventarea unui alfabet propriu in secolul VII i.Hr.).
Gandirea stiintifica a grecilor s-a cristalizat in secolele VII “ VI i.Hr., detasandu-se, treptat, de cea religioasa. Spiritul
lor critic, preocuparea pentru intelegerea omului naturii si Universului i-au determinat sa incerce depasirea
explicatiilor traditionale oferite de religie; tendinta catre alte cai de cunoastere a adevarului, frumosului, fericirii,
justitiei si ordinii s-a accentuat in perioadele de intensificare a conflictelor interne din polisuri si a luptelor pentru
hegemonie
in
Elada,
din
secolele
V
“
IV
i.Hr.
Daca explicatia clasica a aparitiei si existentei lumii se bazase timp de secole pe miturile homerice, pe actiunea
zeilor, in fruntea carora trona familia patriarhala a lui Zeus, spiritul stiintific punea la indoiala schema divina
incremenita in "ordine", incapabila sa impiedice razboaiele, molimele, omorurile si numeroasele nedreptati umane.
O parte dintre greci, bantuiti de teama si neliniste, s-au orientat atunci spre misterele de origine orientala sau spre
zeitati precum Orfeu, Cybele, Sabazios, Dyonisios, in speranta atingerii unui prag superior al fericirii, prin initiere
sau intr-o "viata de apoi". Altii, insa, nu au incetat sa caute raspunsuri rationale, straduindu-se sa ajunga, prin
abstractizarea gandirii, la principiile ce reglementau viata si moartea, existenta Universului, destinul oamenilor.
Pentru ei, stiinta, unita, pe atunci, cu filosofia, trebuia sa suplineasca religia oficiala, acceptata doar ca un simplu
exercitiu de ritual.
Ionienii Thales din Milet, Anaximene, Anaximandru si Heraclit din Efes identificau ca elemente fundamentale ale
naturii si cosmosului apa, aerul, infinitul (materie nedeterminata), focul. De la Heraclit, lumea incepea sa fie
perceputa in relatie cu devenirea si lupta creatoare. Lupta contrariilor si unitatea lor fundamentala explicau natura
fiecarui lucru (dielectrica). Pitagora, la randul lui, fundamenta o adevarata filosofie a naturii si matematismului
sistematic. "Totul este numar", considera acest matematician, fizician, filosof si "zeu", omul in jurul caruia s-a creat
in secolul VI i.Hr. o miscare (eterie) politico-militara, cu numeroase caracteristici de secta ascetica si purificatoare
(in sudul Italiei si Sicilia). Democrit din Abdera sustinea o cosmogonie mecanicista cu rezonante divizibile si
imuabile “ atomii in vesnica miscare.
Aparitia sofistilor, in secolul V i.Hr., a echivalat cu o "revolutie" in gandirea elenica, ei introducand spiritul critic,
ideea de eficienta a actiunii, antidogmatismul manifest. Invatati precum Protagoras din Abdera, Gorgias din
Leontini, Prodicos din Cos, Hippias din Efest puneau omul in centrul reflectiei filosofice, in locul zeilor si al
"principiilor fondatoare". Sofist si, totodata, antisofist, Socrate s-a straduit sa "predice" indoiala creatoare, sa
condamne superstitiile, incultura, viciile concetatenilor, sa fundamenteze o metoda de gandire (rationala) si o etica
in spiritul ideii ca fericirea oamenilor sta in virtutea luminata de ratiune.
In secolul IV i.Hr., Platon, filosof de la care ne-au ramas importante lucrari (dialogurile Phaidon, Republica, Legile
etc.), pornind de la metoda lui Socrate “ al carui elev a fost “ a creat dialectica si a facut sinteza intre rationalism si
spiritualismul lui Pitagora. In sistemul sau Ideile erau o realitate absoluta si imuabila, inaccesibila cunoasterii
rationale. Opera politica ne infatiseaza, la maturitatea tarzie, un Platon dezamagit de tentativele de infaptuire a
"statului ideal" (condus de filosofi), dar capabil sa ne transmita mesajul ca scopul statului este sa asigure ordinea,
dreptatea.
Discipol al lui Platon, Aristotel (Metafizica, Politica, Fizica, Despre suflet etc.) a ridicat rationamentul (inductie si
generalizare) la rangul de "cale a cunoasterii" stiintifice. Omul este perfectiunea lumii vii, iar politica are drept scop
fericirea lui prin justitie.
Sofistii, Socrate, Platon si Aristotel au operat mutatia esentiala in gandirea filosofica a Antichitatii: omul este
obiectul exclusiv al gandirii filosofice, directie de gandire transmisa ca mostenire spiritualitatii moderne europene.
Artele au largit, la randul lor, orizontul preocuparilor intelectuale ale grecilor si au dat glas gusturilor si
sentimentelor lor. Ca si manifestarile religioase ori sportive, artele nu puteau fi separate de polis, mult timp
exprimandu-se in stransa dependenta de religie si politica.
Vorbind, la inceputuri, mai multe dialecte, grecii si-au creat o limba comuna in epoca elenistica (secolele IV “ I
i.Hr.), denumita "Koine".

Arta dramatica, de pilda, si-a avut izvoarele in procesiunile religioase, cu precadere in cultul lui Dionysos. In jurul
sanctuarelor sale se desfasurau procesiuni, cu recitari, muzica si dans, de origine asiatica. Initial, pe scena
apareau doar corul si un singur actor. Tragedia a atins culmile perfectiunii prin operele lui Eschil (s-au pastrat insa
doar fragmente)sau prin creatiile rafinatului Sofocle (Antigona, Orestia, Oedip etc.) si ale sensibilului Euripide
(Electra, Medeea), apreciat de Aristotel drept "cel mai tragic dintre poeti" si preluat creator de Corneille si Racine.
Spre deosebire de tragedie “ axata pe temele solide ale eroismului si nedreptului destin uman “ comedia functiona
ca un neindurator "formator" de opinie publica, biciuind, cu Aristofan (Cavalerii, Viespile, Adunarea femeilor), viciile
"demagogilor" si ridicolul unor zei. Comedia de "moravuri", in special, a inflorit in secolele V “ IV i.Hr., in contextul
manifestarii individualismului si erodarii valorilor traditionaliste.
Poezia si muzica au marcat indeaproape viata publica si privata a vechilor greci. Iliada si Odiseea, atribuite
legendarului Homer, echivalau cu un fel de "Biblie a grecilor", exaltand eroismul, virtutile razboinice, viata
"cavalereasca". Prin opera lui Homer s-a cimentat unitatea culturala a Greciei si s-au educat generatii de tineri in
spiritul elenismului. Hesiod, prin Munci si zile si Teogonia, cultiva idealurile omului simplu, ale agricultorului, caruia i
se datorau, in perioadele de liniste, stabilitatea si prosperitatea cetatii.
È˜tiinta a inregistrat in Grecia antica performante remarcabile in planul teoretic; in cel al experimentului si
tehnologiilor, o autentica dezvoltare s-a constatat abia in epoca elenistica. Totusi, Elada a propulsat stiinta ca mod
de cunoastere a omului, a lumii si a Universului printr-o serie de descoperiri epocale.
Pictura, sculptura, arhitectura au evoluat de la maniera hieratica din epoca arhaica la atitudini din ce in ce mai
corespunzatoare realitatilor umane. Corpul omului si omul, in general, au stat in centrul atentiei artistilor.
Clasicismul a propulsat o arta oficiala, triumfala, generos subventionata de stat.
Pictura, sculptura si arhitectura si-au unit eforturile pentru edificarea de mari complexe de cult ale cetatii, elemente
de etalare a puterii, prestigiului si soliditatii acesteia. In secolele elenismului, insa, creatorii au dat frau liber
exprimarii sentimentelor omenesti si surprinderii trupului uman in cele mai diferite ipostaze. A fost o reactie la
clasicismul artei oficiale; in aceeasi epoca, au aparut si mari protectori particulari ai artelor, in concurenta cu statul.
Romanii vor organiza, asimila si imbogati zestrea stiintifica si culturala a Eladei, turnand temelii de nezdruncinat
civilizatiei europene.
Muzele

Cele 9 muze adorate si slujite in Grecia antica:
• Clio “ istorie;
• Thalia “ comedie;
• Melpomene “ tragedie;
• Terpsihora “ dans;
• Erato “ elegie;
• Polimnia “ poezie lirica;
• Urania “ astronomie;
• Calliope “ elocinta;
• Euterpe “ muzica.
Biblioteca din Alexandria
Capitala intelectuala a elenismului, Alexandria a fost dotata cu doua biblioteci de catre regele Ptolemeu al II-lea
(283 “ 246 i.Hr.). In cea mai importanta biblioteca, ce functiona in legatura cu Muzeul (la inceput dedicat cultului
Muzelor), se pastrau 700.000 de papirusuri; ea a cazut prada focului in 47 i.Hr. Cea de-a doua biblioteca a fost
distrusa in 391. Aici s-au pastrat cele mai importante texte in limba greaca si s-a cristalizat limba unitara a epocii
elenistice.
È˜tiinte
• matematica: Pitagora (secolul VI i.Hr.) si Euclid (secolul III i.Hr.) puneau bazele geometriei plane.
• fizica: Arhimede (secolul III i.Hr.) dezvolta mecanica fluidelor si geometria; a fixat legile fundamentale ale
hidrostaticii;
a
inventat
numeroase
masini
de
razboi.
• astronomie: Aristarh din Samos (secolul III i.Hr.) afirma existenta sistemului heliocentric si il anticipa cu secole pe
Copernic;
a
incercat
sa
masoare
distanta
de
la
Pamant
la
Luna.
• istorie: Herodot (484 “ 425 i.Hr.), "parintele istoriei", in ale sale Istorii s-a bazat pe observarea directa si studierea
traditiilor si altor surse de informare, unele fanteziste; el prezenta si primele informatii scrise, culese de la "fata
locului", despre traci si geti. Tucidide (460 “ 425 i.Hr.), cu opera sa capitala Istoria Razboiului peloponeziac, a
dezvoltat
metoda
cercetatii
stiintifice
critice,
folosind
surse
literare
si
epigrafice.
• geografie: Pytheas din Marsilla (Descrierea Oceanului si Periplu) a masurat distanta pana la Soare si a stabilit
legaturile intre maree si fazele Lunii. Eratostene din Cirene a evaluat lungimea circumferintei Pamantului.
• medicina: Hipocrate din Cos (460 “ 377 i.Hr.) a initiat observatia clinica si a introdus in lumea medicilor
"Juramantul hipocratic".

Marturii
•
Protagoras
din
Abdera:
"Omul
este
masura
tuturor
lucrurilor".
• Platon: "Nelegiuit nu este cel care ii nesocoteste pe zeii multimii, ci acela care crede in insusirile atribuite acestora
de
catre
multime".
• Aristotel: "Lumea ideilor absolute nu are culoare, nici forma, nici nu e tangibila."
• Sofocle: "Oricat de multe minuni ar avea lumea, nici una nu este mai minunata decat omul".

Şcoala pitagoreică de la Crotona
(extras din Misterele Şcolii Zamolxiene)

Şcoala de la Crotona i-a fost casă şi familie lui Zamolxe pentru o lungă perioadă de timp. Până să
ajungă acolo, Zamolxe deprinse foarte multe din tainele trupului, sufletului şi ale minţii (graţie
numeroaselor iniţieri avute, alături de Pitagora, în Grecia, Fenicia, vestul Indiei, Egipt, Persia). Era un
meşter iscusit al cuvintelor, ştia să oblojească atât rănile sufletului cât şi pe cele ale trupului; vedea cum
se dezvoltă lucrurile în timp şi spaţiu (capacitate vizionară), şi înţelegea multe rosturi... rămase încă
ascunse pentru cei mai mulţi înţelepţi ai vremii.
Pitagora, precum şi cei care l-au urmat, aveau de gând să descopere (la Crotona) mecanismele şi
modalităţile cele mai potrivite prin care se puteau dezvolta, într-un mod armonios (chiar sublim),
societăţile omeneşti. Acesta era Marele Plan al lui Pitagora. Sufletul său tânjea după o lume frumoasă.
Doar atât dorea: o lume plină de pace, lumină, armonie. Era convins că, pentru aceasta, trebuia să ridice
doar o singură cetate (oraş), după care celelalte ar fi urmat-o. Pitagora ştia, şi simţea, că sufletul fiecărui
om este alcătuit din lumină şi iubire, însă pentru a le scoate la suprafaţă, ar fi fost nevoie de anumite
condiţii exterioare.
Marele suflet solar coborâse pentru a schimba lumea...
Planurile erau făcute. Pentru început, trebuiau să pună bazele unei aşezări. Urma dezvoltarea
armonioasă a acelei aşezări, din toate punctele de vedere. Apoi, trebuia să fie un exemplu pentru cei din
jur.
Crotona urma să fie asemeni unui far de lumină.
Cu toate că Pitagora a rămas cunoscut lumii mai cu seamă pentru contribuţiile aduse matematicii (în
special pentru tabla înmulţirii şi celebra teoremă care îi poartă numele), trebuie spus că filozofia şi şcoala
lui au lăsat urme mult mai adânci în istoria lumii, chiar dacă acestea nu sunt văzute în mod direct.
Este primul filozof care a combinat matematica cu mistica. Era ferm convins că numărul este cauza
primă, şi că orice evoluţie a lucrurilor ar avea tipare geometrice. Însă, pentru a ajunge la cauzele
lucrurilor, trebuiau parcurse anumite trepte. Adică era nevoie de o perioadă de pregătire.
Pitagora ştia că, pentru a construi noul tip de cetate, avea nevoie de o „fundaţie” sănătoasă şi de
„piloni” foarte puternici. Iar toate acestea nu sunt date de către trup, nici de puterile materiei, ci de către
suflet. Ştia de asemenea că, pentru a-l face să strălucească, sufletul trebuia neapărat dezrobit de trup,
adică de cele materiale. Considera că sufletul este asemenea focului, căci focul tinde să urnească spre cer,
iar cele materiale, fireşte, tind spre cele de jos.
Şcoala lui Pitagora era împărţită pe câteva grade. De asemenea, erau impuse reguli stricte. Nimeni din
gradele inferioare nu avea voie să participe la întrunirile celor din gradele superioare, iar celor din
gradele superioare le era interzis să dezvăluie materiile de studiu (şi tainele deprinse) celor din gradele
inferioare.
Datorită renumelui său consacrat, dar mai ales setei de cunoaştere a multora, Pitagora avea o
sumedenie de aspiranţi pentru şcoala sa, însă pentru a fi admişi, erau nevoiţi să treacă de anumite teste.
Primul test era „citirea” caracterului după caracteristicile fizice (fiziognomia). Pitagora era ferm convins
că muşchii faciali exprimă cu acurateţe natura sufletului şi că, în timp, întregul chip preia amprenta sa.
După acest test urma interviul, prin care se urmărea scoaterea la lumină a unor părţi din caracter. Chiar
dacă aspiranţii treceau cu bine testele, puteau trece chiar şi trei ani până când să fie admişi în şcoală.
Odată admişi, primilor discipoli (neofiţi) li se cerea să practice pentru o perioadă tăcerea. După
unele scrieri, acest stadiu putea dura între doi şi cinci ani. Prin această tăcere, discipolul avea să-şi

dezvolte nu doar cunoaşterea şi intelectul, ci şi ascultarea interioară. După o anumită perioadă, începea
să perceapă murmurul sufletului. Încetul cu încetul, vacarmul celor lumeşti se stingea în mintea
neofitului, iar liniştea şi bucuria îl cuprindeau pe de-a-ntregul.
Pentru ca nimănui să nu-i fie stârnite poftele de mărire şi întâietate (egoul), Pitagora întocmise câteva
reguli: toţi neofiţii erau egali, indiferent dacă proveneau din familii bogate sau din familii sărace; toţi
aveau aceleaşi condiţii de trai şi purtau aceleaşi haine; alimentaţia era la fel pentru toţi, iar munca pentru
întreţinerea comunităţii era făcută prin rotaţie. De asemenea, femeile erau considerate egale cu bărbaţii,
însă erau în grupuri separate.
Pentru cele necesare trupului, Pitagora stabilise ca hrana să fie vegetariană; mai erau excluse unele
alimente, printre care fasolea şi anumite seminţe. Întocmise şi o serie de exerciţii fizice, folosite în
competiţiile sportive ale vremii. Nu încuraja munca excesivă şi nici nu punea preţ pe câştigarea
competiţiilor, ci mai degrabă preţuia echilibrul şi cumpătarea.
Pentru bucuria şi armonia sufletului, Pitagora încuraja arta. Muzica şi poezia erau considerate hrană
de bază pentru suflet, iar geometria, principiile naturii (fizica) şi filozofia erau hrana pentru minte.
Numărul era considerat că fiind cel ce exprimă ordinea şi raportul între toate lucrurile. Numărul zece
era numit „numărul perfect”, deoarece cuprinde toate celelalte principii. Acest număr era numit Decada
(sau tetraktys), adică cifra zece era suma primelor patru cifre. Decada era reprezentată grafic de către un
triunghi cu laturile alcătuite din patru elemente. Astfel, din fiecare vârf se obţinea 10 prin însumare
(10=1+2+3+4).
Pitagora considera că toate lucrurile sunt dinamizate de către aspecte contrarii, zece la număr. Acestea
erau: limitat-nelimitat, par-impar, unitate-pluralitate, dreapta-stânga, masculin-feminin, repausmişcare, drept-curb, lumină-întuneric, bine-rău, pătrat-dreptunghi. Între aceste contrarii se desfăşoară
nenumărate manifestări ale frumosului şi armoniei. În gradele avansate, discipolii dezbăteau zilnic multe
aspecte legate de dinamica acestor contrarii.
Cosmologia pitagoreică susţinea că sunt nouă corpuri cereşti, care se rotesc în jurul unui Foc Central.
Cel mai aproape de centru, era considerat antipământul (antichton), o planetă invizibilă, apoi Pământul,
Luna, Soarele, urmau cele cinci planete cunoscute la acea vreme (Venus, Mercur, Marte, Jupiter, Saturn),
după care venea sfera stelelor fixe.
Se spune că după ce sufletul e complet eliberat de cele trupeşti, iar mintea se află într-o deplină linişte
şi armonie, se poate percepe muzica celor zece sfere cereşti. A rămas vorba că muzica sferelor avea darul
de a transforma omul în semizeu, asemeni marilor eroi.
Se pare că, de la Pitagora şi şcoala sa nu a rămas nimic scris. Lucrările sale au fost fie ascunse, fie
distruse înainte de distrugerea cetăţii. Şcoala pe care a fondat-o avea un caracter oarecum ermetic,
absolut toţi fiind nevoiţi să depună un jurământ de tăcere asupra celor învăţate.
Pentru posteritate au rămas celebrele Imnuri Sacre:

Cinsteşte înainte de toate pe Zeii nemuritori, în ordinea ce le-a fost rânduită de Lege.
Respectă jurământul. Cinsteşte apoi pe Eroii glorificaţi.
Cinsteşte şi pe Geniile pământeşti, împlinind tot ce este hotărât de lege.
Cinsteşte pe tatăl tău, pe mama ta şi pe rudele ce-ţi sunt apropiate.
Dintre ceilalţi oameni, fă-ti prieten pe cel încununat de virtute.
Supune-te întotdeauna în faţa vorbelor blânde şi a faptelor folositoare.
Nicicând să nu-ţi urăşti prietenul pentru o greşeală de nimic, atât cât poţi; căci posibilul
vecin e cu necesitatea.
Află că toate acestea sunt astfel, şi învaţă să biruieşti cele ce urmează:
mai întâi lăcomia pântecului, apoi lenevia, luxul si mânia.
Nu săvârşi nicicând vreo faptă de care să te ruşinezi, nici faţă de un altul, nici faţă de tine.
Şi, mai ales, respectă-te pe tine însuţi.
Fă apoi dreptatea cu fapta şi cuvântul.
Nu te purta în nicio împrejurare fără să gândeşti.
Ci aminteşte-ţi că omul sortit e ca să moară; şi află că averea aşa cum se câştigă, la fel se
risipeşte.

Cât priveşte necazurile îndurate de oameni din pricina
Destinului potrivnic, primeşte-le ca şi când li s-ar cuveni; îndură-le răbdător şi nu te
împotrivi.
Caută să le înlături, pe cât îţi va sta în putinţă.
Dar cugetă temeinic la aceasta: că pe cei buni Soarta îi păzeşte de multe din aceste
nenorociri.
Multe vorbe, bune sau răutăcioase, ies din gura oamenilor; nu le-arăta prea multă
preţuire, dar nici nu le-nfiera.
Chiar lucruri mincinoase de auzi, îndură cu răbdare şi blândeţe.
Ia seama-n orice împrejurare la cele ce-ţi voi spune:
Ca nimeni, niciodată, prin vorbe sau prin fapte, să nu poată să te împingă să spui sau să
săvârşeşti ceva nefolositor pentru tine.
Cugetă înainte de a făptui, ca nu cumva să te porţi nesăbuit, căci numai omul păcătos
spune sau face lucruri nesocotite. Nicicând, aşadar, să nu faci ceva de care apoi să te
căieşti.
Nu săvârşi nimic din cele ce nu ştii; ci învaţă tot ce se cuvine să ştii, şi viaţa fericită îţi va fi.
Îngrijeşte-te de sănătatea trupului tău, dar dă-i cu măsură băutura, mâncarea şi mişcarea,
şi numesc măsură ceea ce nicicând nu te va stânjeni.
Deprinde-te cu o viaţă curată şi simplă; şi păzeşte-te să faci ceea ce trezeşte ranchiuna.
Nu cheltui fără rost, ca cei ce nu ştiu în ce stă binele.
Dar nici nu fi zgârcit; dreapta măsură e cea mai bună-n toate.
Nu-ţi lua drept îndatoriri ceva ce ţi-ar putea dăuna, şi mai ales cugetă înainte de-a trece la
fapte.
Nu lăsa ca dulcele somn să-ţi închidă pleoapele, mai înainte de a te-ntreba astfel despre
faptele tale de peste zi:
“Cu ce-am greşit? Ce am făcut? Ce n-am făcut din ce se cuvenea să fac?”
Începe cu prima şi meditează apoi asupra celorlalte. Şi apoi, dacă socoţi că ai greşit,
necăjeşte-te; iar dacă ai făcut bine, bucură-te. Străduieşte-te să pui în practică aceste
precepte, meditează asupra lor; dă-le toată dragostea ta, şi ele te vor pune pe calea virtuţii
divine.
Mă jur pe cel ce ne-a sădit în suflet sacra Tetradă, izvorul Naturii al cărei curs e veşnic.
Dar nu începe o lucrare mai înainte de a-i ruga pe Zei să ţi-o desăvârşească.
Când toate aceste precepte îţi vor fi bine cunoscute, vei înţelege alcătuirea Zeilor
Nemuritori şi a oamenilor muritori, vei afla până la ce punct lucrurile se despart şi până
la ce punct ele se unesc.
Vei mai cunoaşte, după Dreptate, că Natura este în totul asemănătoare sieşi, încât nu vei
mai nădăjdui ce nu e de nădăjduit, şi nimic nu îţi va fi ascuns.
Vei mai şti că oamenii îşi atrag relele prin propria şi libera lor alegere, nefericiţii; ei nu
ştiu nici să vadă, nici să audă adevăratele bunuri ce lângă ei se află.
Puţini sunt cei ce-au învăţat să scape de suferinţele lor.
Asta este soarta ce tulbură mintea muritorilor. Ca nişte cilindri, ei se rostogolesc încoace
şi încolo, împovăraţi de rele fără număr.
Căci, sădită în ei, necruţătoarea Vrajbă îi urmăreşte şi-n somn, fără ca ei să-şi dea seama;
şi ei n-ar trebui s-o stârnească, ci mai degrabă să o alunge neîntârziat.
O, Zeus, tatăl nostru, vei izbăvi pe oameni de nesfârşitele necazuri ce îi copleşesc, de le-ai
arăta tuturora Geniul de care se servesc!

Dar tu, fă-ţi curaj, căci prea bine ştii că neamul omenesc este divin, şi că Natura sacră îi
dezvăluie deschis toate tainele.
Iar de se va îndura să ţi le înfăţişeze şi ţie, vei ajunge la ţinta de care ţi-am vorbit; căci
lecuindu-ţi sufletul, îl vei izbăvi de toată suferinţa.
Dar înfrânează-te de la alimentele despre care ţi-am vorbit, folosindu-ţi judecata la tot ce
ţi-ar fi de folos pentru purificarea şi eliberarea sufletului.
Meditează asupra fiecărui lucru, lăsându-te condus de Inteligenţa desăvârşită din înalt.
Iar după ce, părăsindu-ţi trupul, te vei înălţa în liberul eter, vei fi precum un zeu:
nemuritor, etern, de-a pururi biruitor al morţii.
Visul lui Pitagora, şi al multor discipoli, s-a năruit odată cu războiul dintre Crotona şi Sybaris (o
cetate rivală). Deşi a fost câştigat de Crotona, acel război avea să pună pecetea asupra sfârşitului unui vis
de aur. Răsunătoarea victorie (armata crotonienilor număra 100.000 de soldaţi, iar cea a sybarienilor
300.000) nu a adus liniştea. Cu această victorie au apărut şi forţe întunecate, care au corupt multe minţi
şi suflete, iar Pitagora părea că nu mai poate controla situaţia. Oraşul Sybaris a fost complet distrus, iar
cei rămaşi erau trataţi fără milă şi chiar cu cruzime. Discrepanţa, dintre ceea ce reprezenta şcoala
pitagoreică şi noua realitate de după război devenea din ce în ce mai mare.
După răsunătoarea victorie, şcoala decade din ce în ce mai mult. Apare o categorie de privilegiaţi,
precum şi o formă de cenzură. Cunoştinţele nu mai erau accesibile tuturor, iar familiile bogate încep să
aibă o influenţă din ce în ce mai puternică în şcoală. Datorită acestor fapte, în cetăţile din jurul Crotonei
se instaurează teama. Apare în scurt timp o mişcare anti-pitagoreică, menită să slăbească puterea cetăţii
şi a şcolii. În cele din urmă, cetatea cade din cauza unui uriaş incendiu, din care se spune că au scăpat
numai două persoane.
Un vis frumos s-a năruit...

