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I. Importanţa studiului despre atitudinile 
voliţionale la omul homeric1

Importanţa acestui studiu rezidă, în 
primul rând, în sesizarea progresului 

de la formele incipiente de intenţionalitate2 şi descoperire a sinelui către forme 
de manifestare mult mai conştiente şi vădite ale voinţei. În acest sens, se poate 
remarca o mutaţie evidentă şi la nivelul conceperii persoanei, când raţionalul începe 
să ia locul emoţionalului. Sentimentul colectivităţii se transformă tot mai mult 
în individualitate. Pe de altă parte, studiul e important şi ca etapă preliminară 
în realizarea contrastului dintre noţiunea de Destin, cu formele sale Moira, Lege, 
Dreptate, şi cea de Providenţă, care, deşi preluată din Antichitate, în creştinism este 
abstrasă de conotaţia voinţei capricioase, hazarde şi pusă în relaţe cu alte atribute 
ale Divinităţii.

Pentru că, aşa după cum vom vedea, filosofarea în termeni raţionali din perioada 
clasică a grecilor este, la omul homeric, aproape inexistentă, studiul nostru capătă 
inevitabil un caracter interdisciplinar, şi, astfel, pare mai potrivită sondare aspectelor 
conceptului incipient de voinţă de pe terenul atitudinilor mentale şi psihice 
determinate etico-moral, în creuzetul mai larg al trecerii de la o teologie naturală3 

1 Sintagma „omul homeric” aici şi peste tot se referă la omul cu gândire homerică ce include 
chiar şi perioada arhaică, acolo unde nu se face diferenţierea, nu la omul perioadei 
homerice (sec. al XI-lea – sec al VIII-lea î.Cr.).

2 Sintagma acţiune intenţională sau termenul intenţionalitate, în acest studiu, nu sunt 
legate de denotaţiile lui Franz Brentano sau ale scolasticilor, ci pur şi simplu se referă la 
atitudinile legate de voinţă sau care preced voliţia.

3 Ne gândim aici nu la definiţia din modernitate a teologiei naturale privită antitetic cu cea 
supranaturală ca „acele adevăruri teologice care pot fi formulate numai de către intelectul 
uman” (cf. John Hick, Filosofia religiei, tr. Alexandru Anghel, Editura Herald, Bucureşti, 
2010, p. 107), ci la accepţiunea lui Augustin – împărţirea teologiei în cele trei, mitică, 
naturală, politică, după Antiquitates rerum humanarum et divinarum a lui Terentius Varro 
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la gândirea raţionalistă. Studiile de antropologie, sociologie, psihologie, istoria 
religiilor care s-au întreprins au contribuit mult în încercarea de a interpreta acţiunea 
intenţională. Aşadar, coordonatele principale ale definirii acţiunii intenţionale ar 
trebui descoperite mai degrabă în cadrul antropologic, sociologic, psihologico-
emoţional, religios, mitologic, decât raţional, filosofic sau logic. 

II. Sursele acţiunii voliţionale la omului homeric. Relaţia natură-societate

Încercarea de a vorbi despre liberul arbitru în perioada arhaică a Greciei în 
termenii disciplinei filosofiei religiei actuale devine una eşuată, dacă acceptăm 
opinia autorizatei voci a lui Dodds că „omul homeric nu posedă conceptul de voinţă 
(care s-a dezvoltat curios de târziu în Grecia) şi de aceea nu se află în posesia 
conceptului de «liber arbitru»”4. Ne interesează aici reflectarea asupra voinţei în 
perioada arhaică5 la omul cu gândire homerică. 

Omul homeric este acela ale cărui gândire şi comportament sunt influenţate 
de factorii neumani ce interferează cu viaţa lui, care nu are un concept unificat în 
privinţa personalităţii, al cărui caracter este explicat în termenii cunoaşterii6, omul 
care priveşte cu aproape o mai mare gravitate decât pe Olimpieni pe aceea care stă 
în spatele şi deasupra „zeilor grijulii”, neschimbabila soartă, Moira7, omul iraţional 
şi emoţional, în general.

Un punct de plecare în analiză este definirea conceptului de persoană, cu legătura 
relaţională adiacentă dintre suflet şi trup, cât şi ce înţelegeau vechii greci prin 
ultimele două. Etapa iniţială pentru o mai bună surprindere a atmosferei în care 
se desfăşoară acţiunile vechiului om grec este înţelegerea relaţiei lui cu sursele de 
gândire. De fapt, în ce cadru general putem situa comportamentul intenţional al 
vechilor greci? 

–, în care „secundum genus est, inquit, quod demonstravi, de quo multos libros philosophi 
reliquerunt: in quibus est, dii qui sint, ubi, quod genus, quale; a quodam tempore, an a 
sempiterno fuerint dii”, PL 41, ciu., VI, 5, [0181].  

4 Cf. Nota 31, Robertson E. Dodds, Dialectica spiritului grec, (orig. The Greeks and the 
Irrational, The Regents of the University of California Press, 1951), tr. din lb. engleză de 
Catrinel Pleşu, Prefaţă de Petru Creţia, Editura Meridiane, Bucureşti, 1983,  pp. 39-40.

5 Se acceptă în general de către istorici că perioada arhaică a Greciei este cea care ţine 
aproximativ de la 800/750 (Geometricul tîrziu) şi pînă la 480 î.Cr. cînd perşii devastează 
Acropola ateniană. În istoria ideilor, arhaicul ţine pînă la începuturile mişcării sofistice; 
Cf. Alain H. Shapiro, „Introduction”, p. 1, in Shapiro, H. Alain (ed.), The Cambridge 
Companion to Archaic Greece, Cambridge University Press, Cambridge, 2007; vezi şi 
Jean-Claude Poursat, Istoria Greciei antice vol. 1. Grecia preclasică – de la origini pînă la 
sfîrşitul secolului VI, Tr. de Florica Bechet, Editura Universitas-Teora, Bucureşti, 1998, 
pp. 7, 153; Dodds, op. cit., Nota 1, p. 71.

6 Dodds, op.cit., pp. 47, 35, 36.

7 Eduard Zeller, Outline Of The History Of Greek Philosophy, Thirteenth edition, rev. by Dr. 
Wilhelm Nestle and trans. by L. R. Palmer, Meridian Books, Inc., New York, 1955, p. 25. 
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Există două surse principale de gândire – care bineînţeles că se întrepătrund 
– cu care vechiul grec va interacţiona: contemplarea Naturii îl va conduce la 
reprezentări cosmogonice  sau teogonice, iar introspecţia asupra sentimentului 
de libertate, conştientizarea în mai mică sau mai mare măsură a responsabilităţii 
morale, impulsul de a face ceva sau de a evita înfăptuirea va genera reflecţii etice. 
Francis Cornford, în studiul său despre originea speculaţiei occidentale,  ridică 
problema „ce fel de construcţie a pus conştiinţa timpurie a Greciei asupra acestor 
două tipuri de obiecte în reprezentarea preştiinţifică – cosmogoniile care explică 
Natura exterioară, precum şi reflecţia etică care s-a ocupat de sinele interior şi de 
relaţia sa cu lumea exterioară”8. 

S-a remarcat că grecii faţă cu Natura au beneficiat de o libertate de gândire şi 
acţiune neconstrânse de vreo dogmă sau persecuţie preoţească, astfel că raţiunea s-a 
putut bucura de o căutarea destul de nestingherită a adevărului. Parcursul gândirii 
de la reprezentările omului homeric către cele ale omului clasic se înfăptuiesc pe 
drumul trecerii de la religie la filosofie. Edward Caird, în prelegerile sale chiar de 
la începutul secolului trecut despre dezvoltarea religie în teologie la popoarele 
arhaice, remarcă creşterea importanţei gândirii reflexive legate de religios, adică a 
reacţiei conştiente a minţii asupra rezultatelor propriei sale inconştienţe sau asupra 
mişcărilor obscure conştiente:

Impulsul care îl face pe om religios şi care determină caracterul obiectului 
asupra căruia se exercită închinarea, precum şi a modului de închinare, poate 
fi unul raţional, dar cu siguranţă că nu este, în primul rând din cauza activităţii 
raţiunii conştiente. Cu cât omul a gândit şi a argumentat, a emis judecăţi şi 
a făcut inferenţe, mult înainte de a începe să investigheze natura şi legile 
procesului logic, cu atât el şi-a făcut pentru el însuşi un fel de constrct al unei 
ordini sociale şi a învăţat să ţină legile morale şi obiceiurile mult înainte de a 
se fi gândit să se intereseze de vreun principiu ultim al eticii; deci este o fiinţă 
religioasă mult înainte să caute să înţeleagă sau să critice, să susţină sau să 
dispute validitatea conştiinţei religioase. Teologia nu este religie, este cel mult 
filosofie a religiei, reproducerea şi explicarea reflectivă a ei; şi, prin urmare, 
este o consecinţă a timpului că aceasta a depăşit simpla credinţă şi a început 
să simtă necesitatea înţelegerii a ceea ce crede. Religia timpurie nu şi-a făcut 
probleme despre propria sa justificare: nici nu a căutat să se facă pe ea însăşi 
inteligibilă. Ea se manifestă în ritual, mai degrabă decât în crez. Şi, chiar şi 
atunci, cum e cazul în Grecia, devine mai articulată şi ajunge la o oarecare 
expresie imaginativă a ei înseşi în mitologie, care poate furniza o temă pentru 
artă şi poezie, totuşi, chiar şi atunci, nu pretinde vreun temei al propriei sale 
existenţe sau încearcă să reunească laolaltă înţelesul său general şi conţinutul 

8 Francis M. Cornford, De la religie la filosofie. Un studiu asupra originii speculaţiei 
occidentale, (orig. From Religion to Philosophy: A Study in the Origins of Western Speculation, 
Dover Publications, 1912) Trad. de Lurian Kertesz, Editura Herald, Bucureşti, 2009, p. 13.
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într-o doctrină. Ea (religia) este mai degrabă intuitivă decât meditativă, practică 
decât speculativă, conştientă [în general] decât conştientă de sine.9

În încercarea de discernere a elementelor voliţionale la omul arhaic şi în special 
la omul homeric, considerăm foarte utilă cercetarea relaţiei dintre natură şi societate. 
Pentru omul arhaic, natura, adică faptele pe care omul civilizat le percepe ca pe 
un sistem de elemente conectate unele cu altele conform principiului cauzalităţii, 
este parte integrantă din societate, întrucât tiparul lui de gândire nu este dual 
– societate şi natură, ci natura e interpretată după normele sociale şi în special 
după legea retribuţiei lex talionis, susţine reputatul filosof juridic Hans Kelsen10, în 
introducerea la studiul său sociologic intitulat Society and Nature. Acelaşi Kelsen 
trasează câteva caracteristici principale11 ale conştiinţei primitive pe care le vom 
expune în continuare. El remarcă elementul predominant emoţional ce depăşeşte 
cu mult pe cel raţional în atitudinea faţă de mediul înconjurător şi care la origine 
era dominant aproape exclusiv. Este de acord cu Wilhelm Wundt ce găsea în emoţie 
sursele gândirii mitice: „nu ideile, ci emoţiile ce pretutindeni însoţesc ideile; prin 
stimularea imaginaţiei ele influenţează formarea ideilor. Emoţiile de teamă şi 
speranţă, de dorinţă şi aspiraţie, de dragoste şi ură sunt într-o mare măsură sursele 
mitului”12. Gândirea de tip ştiinţific operează cu principiul cauzalităţii13, faptul că 
evenimentele sunt determinate de legi naturale, dar la omul arhaic acesta lipseşte. 
Conştiinţa reflexivă se declanşează doar la petrecerea unor lucruri extraordinare 
care întrerup într-un mod neaşteptat succesiunea evenimentelor. În legătură cu 
slaba dezvoltare a elementului raţional este lipsa autoconştiinţei, a experienţelor 
dezvoltate ale sinelui, asociată cu teama de mediul înconjurător. 

Contribuţia lui Dodds, în ce priveşte gândirea iraţională a omului homeric, a 
adus lumină în unele aspecte ce ţin de actul voliţional la vechiul grec. Autorul pune 
pe seama lui Homer interpretarea comportamentului iraţional uman prin prisma 
intervenţiei psihice14, adică a interferenţei factorilor externi omului cu firea acestuia, 
care au drept consecinţă modificarea gândirii şi comportamentului. Astfel, există 

9 Edward Caird, The Evolution of Theology in Greek Philosophers, The Gifford Lectures 
delivered in the University of Glasgow in Sessions 1900-1901 and 1901-1902, vol. I, James 
MacLehose and Sons, Glasgow, 1904, pp. 2-3.

10 Hans Kelsen, Society and Nature: A Sociological Inquiry, The University of Chicago Press, 
Illinois, Chicago, 1943, p. vii.

11 Vezi capitolul „Primitive conception of nature”, pp. 1-23, în Hans Kelsen, op.cit.

12 Wilhelm Wundt, Voelkerpsychologie, Vol. IV: Mythus und Religion, 2d ed., Wilhelm 
Engelmann, Leipzig, 1910, Part I, p. 60, apud Hans Kelsen, op.cit., p. 267.

13 Referitor la progresul şi conceptualizarea gândirii şi limbajului cauzale vezi şi Mario 
Vegetti, „Culpability, responsibility, cause: Philosophy, historiography, and medicine 
in the fifth century”, pp. 271-289, în Long A.A. (ed.), The Cambridge companion to early 
Greek philosophy, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.

14 Dodds, op.cit., pp. 47, 23-24, 27-28.



217

fapte săvârşite într-o stare firească (normală) şi fapte săvârşite în starea de α;τη, 
ultimele fiind atribuite cauzelor supranaturale, respectiv moirei ori voinţei zeilor. 
Starea de α;τη e o întunecare temporară a conştiinţei normale, o nebunie parţială, o 
stare de spirit de care personajele homeriene sunt cuprinse, fără ca neapărat să fie 
implicată o vină. O altă stare de spirit de genul α;τη şi înrudită semantic cu sfera 
voinţei prin cuvintele μενοινα/ν – a fi dornic şi δυσμενη,ς – a dori răul, este acel 
plus de energie vitală, încredere şi elan pe care le resimte un bărbat cînd îi este 
comunicat de la zeu με,νος. Eroul homeric ce experimentează με,νος-ul execută 
lucrări grele cu multă uşurinţă, luptă cu zeii netemându-se de pedeapsă, pentru că 
e cuprins de un curaj moral. Schuhl15, de acord şi el cu Nilsson şi Schmidt, admite 
că omul lui Homer „explică impulsurile iraţionale, revirimentele subite de care 
era dominat” prin prezenţa forţelor supranaturale nedeterminate – το. δαιμο,νιον, 
ο ̀δαι,μον, το. θει/ον, θεο,ς τις, θεοι, -, „din moment ce nu era posibil să acuze zei 
umanizaţi, specializaţi”. 

Dodds găseşte că „o trăsătură caracteristică a Odiseei este modul în care personajele 
atribuie toate tipurile de evenimente mentale (sau fizice) intervenţiei unui daimon, 
a unui «zeu» sau a unor «zei», nedeterminaţi şi fără nume”. Pe de altă parte, exemple 
pe care le citează Dodds din Iliada probează că „omul homeric tinde a nu resimţi 
qumo,j-ul ca făcând parte din «eu»”, ci ca „o voce interioară independentă”, asftel 
încât tratează tensiunile emoţionale ca provenind din intervenţii psihice ce se 
răsfrâng în mod fizic asupra pieptului, plexului sau qumo,j-ului, dar nu direct 
asupra individului ca atare16. Daimonicul, alături de divin, dar distinct de aceesta, e 
răspunzător în credinţa populară greacă de stările de ate şi, în general, de impulsurile 
iraţionale ce lucrează împotriva voinţei.

Cuvintele lui Teognis, care numeşte teama şi speranţa «daimoni periculoşi» 
sau ale lui Sofocle care vorbeşte de Eros ca de o forţă care «perverteşte judecata 
sănătoasă pentru a o distruge» nu trebuie considerate «personificări»: în spatele 
lor stă vechiul sentimen homeric că aceste lucruri nu fac cu adevărat parte din 
«eul» uman deoarece nu pot fi controlate conştient de om; ele sunt înzestrate cu 
o viaţă şi cu o energie proprie şi îl pot constrânge pe om, de undeva din afara 
lui, să adopte un comportament care îi este străin.17

Privitor la aspectul etic al atitudinii intenţionale a omului  homeric, putem 
afirma că Homer, alături de Hesiod, i-a modelat pe zeii olimpieni după asemănarea 
societăţii în care trăiau. Gilbert Murray18 comentează că atunci când elementele unei 
religii a naturii sunt făcute umane este inevitabil ca ele să nu ajungă vicioase: fie 

15 Pierre-Maxime Schuhl, Eseu asupra formării gândirii greceşti, Trad. de Liliana Zaschievici, 
(orig. Essai sur la formation de la pensée grecque, Press Universitaires de France, 1949) 
Editura Teora-Universitas, Bucureşti, 2000, p. 76.

16 Dodds, op.cit., pp. 29-30, 35-36.

17 Ibidem, p. 61.

18 Gilbert Murray, Five Stages of Greek Religion, The Beacon Press, Boston, 1951, pp. 67-69. 
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trebuie să se adreseze o închinare sau să fie flatată o fiinţă fără vreun simţ moral, 
întrucât e periculoasă, fie trebuie să se inventeze motive pentru mânia ei împotriva 
oamenilor. O religie în care emblemele fertilităţii şi procreării sunt umanizate şi au 
ca rezultat zei antropomorfi cu puteri enorme de generare, nenumărate amoruri, 
cruzimi şi capricii primeşte o lovitură de moarte în ce priveşte degradarea morală. 

III. Moira: spaţiul mental ancestral al atitudinii voliţionale

Suntem pe drumul tranziţiei de la religie la filosofie şi am notat că gândirea 
iraţională a omului homeric este determinată de factori exteriori. Cadrul arhaic 
în care poate fi aşezat şi omul homeric reflectă dominanţa emoţionalului, lipsa 
principiului cauzalităţii şi a autoconştiinţei. Există un element important al religiei 
naturale vechi ce se constituie ca un pilon al temei despre determinismul moral şi 
responsabilitatea individuală şi care ne va ajuta să argumentăm mai intens pentru 
atitudinea iraţională a omului homeric: Moira sau poate mai precis, moira, cum 
ortografiază Dodds cu intransigenţă19. Cornford declară că a adoptat în studiul său 
teoria şcolii franceze de sociologie, ce-i are ca reprezentanţi pe Émile Durkheim, 
Marcel Mauss, Lucien Lévy-Bruhl, Henri Hubert, conform căreia cheia reprezentării 
religioase rezidă în structura socială a comunităţii care o elaborează. În acest caz, 
Moira s-ar datora conceptului de reprezentare colectivă. Ca termen, μοι/ρα a fost 
înregistrat de dicţionare20 cu semnificaţiile de „parte”, „porţiune”, „împărţire”, „parte 
ce cade cuiva”, „loc stabilit cuiva”, „măsură”, semnificaţii păstrate şi în patristică21, 
şi, prin derivare, folosit ca „porţiune în viaţă”, „lot”, „destin”, „soartă”; de asemeni 
Moi/ra e folosit la plural pentru cele trei zeiţe ce coordonează destinele oamenilor, 
Clotho, Lachesis, Atropos, la romani numite Parce. Relativ la Moira, Schuhl este în 
general de acord cu Cornford că ea reprezintă aspectul „prohibitiv şi negativ” ce face 
pereche cu daimonii, „aspectul pozitiv şi dinamic” al forţelor mistice, şi de acord cu 
Gomprez în acel „presentiment nedefinit al legilor la care este supusă devenirea” şi 
care „priveau la origine o repartiţie de tip spaţial mai degrabă decât secvenţe cauzale 

19 „Sunt sigur că este greşit să scrii Moira cu «M» mare, ca şi cînd ar desemna o zeiţă 
individuală care îi comandă lui Zeus, sau o zeitate cosmică de tipul Heimarmenei 
elenistice. Cînd se vorbeşte de zeiţe, întîlnim totdeauna pluralul Moirai fie în cult, fie în 
literatura timpurie şi, cu o singură excepţie, nici ea foarte sigură, ele nu apar niciodată 
în Iliada.”, vezi Dodds, op. cit., p. 25.

20 Vezi moi/ra în Henry George Liddell; Robert Scott, A Greek-English Lexicon, revised 
and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with the assistance of Roderick 
McKenzie, Oxford Clarendon Press, Oxford, 1940, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%Aentry%3 Dmoi%3Dra/24/11/2010 şi în 
Georg Autenrieth, A Homeric Dictionary for Schools and Colleges, Harper and Brothers, 
NewYork, 1891, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A199
9.04.0073%3 Aentry%3Dmoi%3Dra/24/11/2010

21 Vezi μοι/ρα în Lampe, G.W.H., A Patristic Greek Lexicon, Oxford University Press, Oxford, 
1961-1969, p. 875.
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care s-ar desfăşura în timp, cum sunt legile noastre moderne”22. În schimb, Dodds 
nu este de acord cu Cornford în privinţa interpretării moira-ei:

Concepţia lui Cornford potrivit căreia moira „reprezintă împărţirea pe 
provincii a lumii” şi că „noţiunea soartei sau a destinului individual este ultima 
şi nu prima în ordinea evoluţiei” mi se pare improbabilă în mod intrinsec, şi, 
categoric, ea nu se sprijină pe Homer la care moira este încă folosită în sens 
concret pentru de exemplu o „porţie” de carne (Odiseea 20.260).23

Durkheim24 explică natura reprezentărilor colective prin domnia socialului asupra 
individului: faptele sociale sunt independente de indivizi şi se impun acestora 
din afara conştiinţelor individuale. Substratul societăţii e alcătuit din ansamblul 
indivizilor asociaţi. Sistemul pe care-l formază indivizii unindu-se, şi care variază 
conform cu dispunerea teritorială, natura şi numărul căilor de comunicare, costituie 
baza de pe care se clădeşte viaţa socială. Reprezentările colective se produc prin 
acţiunile şi reacţiunile schimbate între conştiinţele elementare din care e făcută 
societatea. Credinţele şi practicile religioase, regulile moralei, nenumăratele precepte 
de drept, adică manifestările cele mai caracteristice vieţii colective, toate acestea sunt 
în mod expres obligatorii. Aceasta constituie proba că nu sunt opera individului, ci 
emană dintr-o forţă morală care-l depăşeşte.  

Fără a crede neapărat în obligativitatea reprezentărilor religioase ca semn al 
originii colective, Cornford defineşte colectivul drept acel „cadru inalienabil şi 
imposibil de eradicat al unei concepţii, care nu este elaborată de noi, ci ne este 
dată de-a gata de societate – un întreg aparat de concepte şi categorii, în care şi 
prin intermediul căruia întreaga noastră gândire individuală, oricât de originală şi 
îndrăzneaţă ar fi ea, este constrînsă să se mişte” sau acea schemă de gândire „adoptată 
şi asimilată înainte ca noi să putem începe să gândim”25. După cum demonstrează 
Caird26, Cornford27, Jaeger28 şi Vernant29, filosofia are în trecutul ei religia, iar religia 

22 Schuhl, op.cit., p. 77.

23 Cf. Nota 30, cap. 1, Dodds, op.cit., p. 39.

24 Émile Durkheim, „Représentations individuelles et représentations collectives” în Revue 
de métaphysique et de morale VI, 1898, pp. 292-293, reluat în Les Cahiers de Psychologie 
politique [En ligne], numéro 8, Janvier 2006.

25 Cornford, op.cit., p. 55.

26 Caird, op.cit., Lecture First pp. 1-30, Lecture Second pp. 31-57.

27 Cornford, op.cit., p. 65.

28 Vezi cap. 1, pp. 1-18, Werner Jaeger, The Theology of the Early Greek Philosophers, The 
Gifford Lectrures 1936, Translated for The Gifford Lectrures, from the German Manuscript 
by Edward S. Robinson, Oxford University Press, London, 1947.

29 Jean-Pierre Vernant, Mit şi gândire în Grecia antică. Studii de psihologie istorică, (orig. 
Mythe et pensée chez les Grecs. Études de psychologie historique, nouvelle edition revue et 
augmentee, Editions La Decouverte, Paris, 1988) trad. de Zoe Petre şi Adrian Niculescu, 
Cuvînt înainte de Zoe Petre, Editura Meridiane, Bucureşti, 1995, pp. 447-448.
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are obiceiurile sociale, adică structura şi instituţiile grupului uman. Hermeneutica 
moirei lui Cornford e consecventă cu paradigma reprezentărilor colective, spaţiul 
mental ancestral în care e scufundată atitudinea intenţională a omul homeric. Autorul 
găseşte că filosofia a preluat de la religie concepţia dominantă a unei anuminte ordini 
a Naturii, considerată apoi în forme alternative ale dominaţiei morale a Destinului, 
Dreptăţii sau Legii. Că Natura este morală era un corolar pentru lumea veche, spune 
Cornford, un adevăr evident şi incontestabil ce guverna concepţia despre procesul 
prin care lumea a luat fiinţă şi va pieri, cât şi întreaga viitoare speculaţie despre 
Natură (φυσις), morală, politică. În prima parte a argumentării30 Cornford susţine 
că Moira e puterea supremă a universului aliată cu Nomos, ordinea constituţională. 
Cosmologia lui Anaximandru este o dovadă că materia lumii (φυσις) suportă un 
proces de la nelimitat (το. α;πειρον) către o pluralitate de lumi nedeterminată. 
În acest proces, materia nedefinită şi fără formă se desparte în forme elementare 
conform regiunilor atribuite. Elementele sunt limitate şi grupate în contrarii opuse ce 
se află în război reciproc permanent, în dorinţa de a se impune în teritoriul celuilalt. 
Există un limbaj moral la Anaximandru, în sensul că pluralitatea existenţelor 
separate înseamnă o nedreptate. Guthrie31 admite că circularitatea simbolizată de 
Anaximandru drept o alternare între nedreptate şi remediu este de bază în gândirea 
sa, dar se îndoieşte de faptul că το. α;πειρον a fost gândit de către acesta strict spaţial 
sau cantitativ, pentru că noţiunea este „pur conceptuală şi nu are nici un înţeles 
în lumea experienţei sensibile imediate”. Totuşi, Cornford sesizează o continuitate 
între gândirea presocraticilor şi cea a reprezentărilor colective arhaice, de aceea 
elementul determinant în interpretare Moirei este cel moral, ordinea morală, care 
pentru Anaximandru „prinde fiinţă nu ultima, ci prima – adică ordinea care este 
stabilită atunci când cele patru elemente sunt cernute de mişcarea eternă în regiunile 
lor distincte”32. Procesul cosmologic ar fi deci de la ordine către dezordine, în sensul 
încălcării limitelor originare ale provinciilor şi căderii în multiplicitatea lucrurilor 
particulare şi ar justifica caracterul moral al Moirei.

În această lume sunt unite concepţiile de Soartă şi Dreptate; aceasta înseamnă 
o putere ce porunceşte atît ceea ce trebuie să fie cât şi ceea ce se cuvine să fie. 
Acest principiu al Destinului şi Dreptăţii a trasat limitele ordinii originare a 
elementelor, care aşteaptă să se împlinească pedeapsa pentru fiecare încălcare. 
Puterea ce domină ordinea fizică este morală.33

După cum am afirmat, perioada arhaică se întinde până la întâlnirea cu sofistica 
şi deci, insclusiv presocraticul este afectat de gândirea reprezentării religioase. Ceea 

30 Cornford, op.cit., capitolul 1, „Destin şi Lege”, pp. 11-49.

31 W.K.C. Guthrie, O istorie a filosofiei greceşti, vol. 1, (orig. A History of Greek Philosophy, 
Cambridge University Press, 1962) Trad. de Mihnea Moise şi Ioan Lucian Muntean, Notă 
introductivă de Ioan Lucain Muntean, Editura Teora-Universitas, Bucureşti, 1999, p. 76.

32 Cornford, op.cit., p. 21.

33 Ibidem, p. 22.
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ce crede Cornford că i se confirmă e faptul că presocraticii (i.e. majoritatea filosofilor 
timpurii) aveau o reprezentare tradiţională a ordinii Naturii ca morală şi dreaptă, 
regăsită la Homer şi Hesiod, pe care nu au făcut decât să o reformuleze în termeni 
raţionali. Punctul de cotitură în interpretarea temporală a Moirei ar fi viziunea celor 
trei Moire ca pe trei sorţi – trecut, przent şi viitor, ignorându-se mai vechea concepere 
spaţială. Faptul că cosmogonia e mai veche decât teogonia certifică preeminenţa 
Moirei faţă de zei, cel puţin până la răsturnarea situaţiei, când voinţa zeilor încearcă 
să depăşească destinul34. Remarca e deosebit de importantă în ordinea conceperii 
Moirei – şi aici ne alăturăm viziunii lui Cornford –, pentru că „ideea de misiune 
individuală sau destin (...) vine ultima, şi nu prima, în ordinea dezvoltării”, întrucât 
„este de neconceput ca o abstracţie generalizată din destinele oamenilor individuali 
şi inaplicabilă zeilor să fi fost vreodată înălţată la statutul de putere superioară zeilor 
înşişi”35. Pe această traiectorie atrage atenţia şi Dodds că „moira evoluează de la un 
«dat» impersonal către un destin personal”36. Însă Cornford are grijă să echilibreze 
aspectul „moral” al Moirei, afirmând probabil cea mai importantă caracteristică a 
acesteia: nu are prevedere, scop individual sau plan, ci acţionează precum o „forţă 
oarbă, automată care lasă scopurilor secundare şi dorinţelor un spaţiu de manevră 
în interiorul sferelor lor legitime, dar trece la răzbunare asupra lor în momentul în 
care îşi depăşesc hotarele”37. 

Dacă Moira se referă pur şi simplu la o dispunere a Naturii într-o formă necesară 
şi justă, şi nu la o dispunere ordonată şi planificată printr-un act de voinţă, atunci ea 
este doar o reprezentare a Necesităţii şi Dreptăţii, e Destinul însuşi. Omul homeric 
este determinat de această ordine naturală, morală şi responsabilitatea lui se întinde 
doar cât îi permit limitele trasate de această ordine, pe care dacă o depăşeşte comite 
nedreptate.

IV. Conceptul de persoană şi Psyché pe linia relaţiei suflet-trup 

Am analizat Moira drept cadru general al determinismului moral de acţiune 
a omului homeric în receptarea şi interpretarea Naturii. Dorim să construim în 
continuare o scurtă perspectivă a conceptului de persoană şi să urmărim locul 
yuch,-ei în relaţia suflet-trup, cât şi distincţia dintre „eul” emoţional şi cel raţional, 
care începând cu secolul al V-lea va fi cel mai puternic conturată. 

În subcapitolul despre sursele acţiunii voliţionale vorbeam despre contribuţia lui 
Dodds la înţelegerea gândirii iraţionale a omului homeric privitoare la intervenţiile 
psihice. El mai remarcă, pe urmele lui Bruno Snell, o trăsătură caracteristică a 
omului homeric legată de credinţa în intervenţiile psihice şi anume că „nu are un 

34 La Hesiod există o diviziune compartimentară a lumii înaintea zeilor. Dar în cadrul acelor 
compartimente zeii încep să facă anumite distribuţii (δασμος), împărţindu-şi onorurile 
şi bogăţia de parcă n-ar depinde de Soartă.

35 Ibidem, p. 26.

36 Vezi Nota 65, cap. 1, Dodds, op.cit., p. 42.

37 Cornford, op.cit., p. 32.
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concept unificat despre ceea ce noi numim «suflet» sau «personalitate»”38. Relaţia 
dintre suflet şi trup, cât şi conturarea unei imagini despre perosnalitate în societatea 
arhaică, a fost şi este o problemă mult dezbătută de către cercetători, în interesul lor 
de a afla sediul intenţiilor şi voliţiei. Studiul despre viaţa religioasă în societatea 
arhaică australiană al lui Durkheim conţine şi o analiză a raportului dintre sufletul 
colectiv şi persoană, ca parte a grupului39. Sociologul porneşte de la faptul că 
ideea de suflet este o formă populară a ideii de personalitate, recuzând obiecţia 
metafizicienilor că persoana umană are o unitate absolută. Persoana este proiecţia 
a doi factori cu două surse diferite şi independente una de alta: unul impersonal, 
„principiul spiritual care întruchipează sufletul colectivităţii”, prin care are loc 
„comuniunea dintre conştiinţe” şi care are ca izvor „ideile şi sentimentele care 
provin dinspre societate şi care îl exprimă”, şi un factor de individuaţie, trupul, 
„mediu special unde reprezentările colective vin să se refracteze şi să se nuanţeze 
în chip diferit”, fiind alimentat de „impresiile şi imaginile care se degajă din toate 
zonele organismului”40. 

Durkheim admite opinia lui Kant că voinţa e facultatea de a acţiona conform 
raţiunii şi că raţiunea e elementul cel mai impersonal din noi. De aceea, individul 
ajunge să fie persoană dacă părăseşte orice individuaţie, adică orice ţine de particular, 
ocazional şi începe să gândească raţional, adică în termeni universali. Aceasta se 
poate realiza prin suflet, întrucât el posedă o independenţă şi autonomie „pe care 
toate popoarele au recunoscut-o” şi prin el se transmite lumea reprezentărilor al 
cărei determinism este „mult mai suplu decât cel care-şi are rădăcinile în constituţia 
ţesuturilor noastre”41.

Am făcut acest excurs argumentat sociologic, dar de asemeni, cum spune şi 
Durkheim, preîntâmpinat de concluziile din filosofie, pentru că relaţia tradiţională 
a trupului cu sufletul avea să ia abia în secolul al V-lea î.Cr. o nouă dimensiune, 
înrâurită de o nouă mentalitate religioasă: sufletul începe să aibă o relaţie conflictuală 
cu trupul, cu care până atunci se simţea în acord. John Burnet este cel care în 1916 
a conferenţiat despre Doctrina socratică a sufletului şi a ajuns la concluzii care l-au 
impresionat: 

(...) observaţiile ce sunt pe cale de a le face au la bază ceea ce cred a fi 
o completă enumerare a tuturor instanţelor în care apare cuvîntul yuch,  în 
literatura ateniană existentă a secolului al V-lea, incluzându-l pe Herodot, ce 
a scris în principal pentru atenieni. Am fost profund surprins de rezultatele 

38 Dodds, op.cit., p. 35.

39 Vezi capitolul „Noţiunea de suflet”, pp. 221-250 în Émile Durkheim, Formele elementare 
ale vieţii religioase, (în orig. Les formes élémentaires de la vie religieuse, Félix Acan, Paris, 
1912), Trad. de Magda Jeanrenaud şi Silviu Lupescu, Prefaţă de Gilles Ferreol, Polirom, 
Iaşi, 1995.

40 Ibidem, pp. 248-250.

41 Ibidem, p. 250.
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aceastei cercetări ce a arătat că chiar spre sfârşitul îndepărtat al secolului există 
cu greu vreo instanţă a cuvântului într-un alt sens decât cel pur tradiţional.42

Conotaţiile tradiţionale ale yuch,-ei se oglindesc în „eul” emoţional, mai degrabă 
decât în cel raţional. La origine yuch, a însemnat respiraţie, dar s-a specializat 
în două direcţii: curaj şi suflare de viaţă. yuch, este sediu al pasiunii, al milei, al 
poftei vulgare, al anxietăţii şi echvalează cu qumo,j-ul homeric. Analizând uzanţa 
conceptului yuch,  la şcolile ştiinţifice din Ionia, care foloseau cuvântul în alt sens 
decât cel popular sau tradiţional, la pitagorici, cât şi la orfici, Burnet afirmă că „per 
ansamblu, trebuie să conchidem că nici religia, nici filosofia în secolul al V-lea î.Cr. 
nu au cunoscut nimic despre suflet. Ceea ce au numit cu acest nume a fost ceva 
extern şi disociat de personalitatea normală, care era împreună cu tot ce cuprindea 
în dependenţă de trup”43. Ocurenţa din Criton al lui Platon pare a substitui yuch,-ea 
cu o frază ce-i dă sufletului o conotaţie raţională:

Socrate: Atunci crezi că merită să trăim dacă s-a alterat în noi acea parte pe 
care nedreptatea o înjoseşte şi dreptatea o înalţă? Sau poate partea aceasta a 
fiinţei noastre, indiferent cum îi spunem, sensibilă la dreptate şi la nedreptate, 
are în ochii noştri mai puţin preţ decât trupul?

Criton: Hotărât nu.
Socrate: Prin urmare acea parte este superioară corpului.
Criton: Cu mult.44

yuch, este folosită la Homer pentru semnificarea personalităţii omului viu, care, 
totuşi, „rămasă neobservată în timpul vieţii, îşi face simţită prezenţa abia cînd se 
desprinde de trup”45. Ea poate fi uneori organ al conştiinţei, capabilă de o intuiţie 
neraţională sau, ca în tragedii, locuind în adâncurile organismului şi vorbind cu 
propria-i voce posesorului. qumo,j, pe de altă parte, e un organ al simţirii, însă 

42 John Burnet, The Socratic Doctrine of the Soul, From The Proceedings of British Academy, 
vol. VII, Second Annual Philosophical Lecture, Henriette Hertz Trust, Oxford University 
Press, London, 1916, p. 20.

43 Ibidem

44 Platon, Criton, 47e-48a, în Platon, Opere I, Ediţie îngrijită de Petru Creţia şi Constantin 
Noica, Trad., note introductive şi note de Marta Guţu, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1983, 
p. 67; în orig., Plato, Platonis Opera, ed. John Burnet, Oxford University Press, 1903, 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0169%3At
ext%3DCrito%3Asection%3D47e-48a Σωκράτης: αvλλα. μετἐvκείνου α;ρ ̓ημ̀ι/ν βιωτο.ν 
διεφθαρμένου, w|- το.  α;δικον με.ν λωβα/ται, το. δε. δίκαιον οvνίνησιν; η; φαυλότερον 
ηγ̀ούμεθα ει+ναι του/ σώματος εvκει/νο, ο[τι ποτἐvστὶ τw/ν ημ̀ετέρων, περι. ο[ η- τε 
αvδικία καὶ η ̀δικαιοσύνη εvστίν / Κρίτων: ουvδαμw/ς. / Σωκράτης: αvλλα. τιμιώτερον; 
/ Κρίτων: πολύ γε.

45 Erwin Rohde, Psyche, (în orig. Psyche – Seelencult und Unsterblichkeitsglaube Griechen, 
Fiinfte und sechste Auflage, TUbingeJ’ Verlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Traducere 
şi Cuvînt înainte de Mircea Popescu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1985, p. 17.
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„omul homeric tinde a nu resimţi qumo,j-ul ca făcând parte din «eu»”, ci „ca o voce 
interioară independentă”46. 

Ipoteza lui Dodds este că în sec. al VII-lea grecii intră în contact pentru prima 
dată cu o cultură tracă  întemeiată pe şamanism, contact care ar fi avut influenţă 
asupra noii concepţii revoluţionare despre relaţia dintre suflet şi trup apărută la 
sfârşitul perioadei arhaice. Dacă preluarea cultului lui Dionysos de la traci satisfăcea 
dorinţa colectivă de extaz47, contactul cu o cultură şamanică se acomoda dorinţelor 
de experienţe religioase individuale, „înzestrându-l pe om cu un <eu> ocult de 
origine divină”48. 

Jean-Pierre Vernant are câteva comentarii şi apoi concluzii referitore la categoria 
dublului psihologic şi la categoria persoanei în religie, legate, în acelaşi sens cu 
Burnet, de rafinarea lui yuch, şi de relaţia ei cu trupul. Secolele al VI-lea şi al V-lea 
aduc în mediile sectelor, deci în afara religiei oficiale, o nouă concepţie despre suflet:

Sufletul apare în om ca un element străin vieţii terestre, ca o făptură venită 
de altundeva şi exilată, înrudită cu divinitatea. Pentru a căpăta substanţă, 
experienţa unei dimensiuni pur interioare, a trebuit mai întâi să descopere, în 
interiorul omului, o forţă misterioasă şi supranaturală, sufletul – daimon. (…) 
yuch, nu mai este atunci, ca la Homer, acel abur inconsistent, acea fantasmă 
fără contur şi fără putere pe care o expiră omul când moare, ci este o putere 
situată în inima omului viu, care-i aparţine şi pe care el are sarcina să o dezvolte, 
să o purifice şi să o elibereze. Devenită acea făptură demonică din om cu care 
acesta caută să se identifice, yuch, capătă consistenţa unui obiect, a unei fiinţe 
reale, putând exista şi în afara omului, a unui „dublu”. Dar ea face parte în 
acelaşi timp din om, definind înlăuntrul acestuia o dimensiune nouă pe care el 
trebuie să o cucerească şi să o aprofundeze neîncetat, impunându-şi o disciplină 
spirituală severă. Realitate obiectivă şi, totodată, experienţă trăită in intimitatea 
individului, yuch, reprezintă primul cadru ce permite universului interior să se 
obiectiveze şi să se concretizeze, precum şi punctul de plecare pentru edificarea 
progresivă a structurilor eului.49

Vernant arată şi implicaţiile categoriei persoanei în civilizaţia greacă:

În primul rînd, prin opoziţia sa faţă de trup şi autoexcluzîndu-se din el, 
sufletul îşi capătă obiectivitatea şi forma proprie de existenţă. Descoperirea 
lumii interioare este paralelă cu afirmarea dualismului somato-psihologic. 
Sufletul se defineşte ca un contrar al corpului; el este sechestrat în interiorul 
acestuia ca într-o închisoare sau îngropat ca într-un mormînt. Trupul este deci 
exclus încă de la început din conţinutul noţiunii de persoană, fără legătură cu 

46 Dodds, op.cit., p. 35.

47 Vezi capitolul „Originile credinţei în nemurire. Cultul trac al lui Dionysos”,  pp. 215-235, 
în Rohde, op.cit.

48 Dodds, op.cit., pp. 168, 165.

49 Jean-Pierre Vernant, op.cit., p. 436. 
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individualitatea subiectului. În al doilea rînd, sufletul, fiind divin, nu ar putea 
exprima unicitatea subiecţilor umani; prin menirea sa, el depăşeşte individualul. 
Este foarte semnificativ, din această perspectivă, faptul că el aparţine categoriei 
„demonicului”, adică, în mod paradoxal, acelei zone care este cel mai puţin 
individualizată, cea mai puţin „personală” din cadrul divinităţii. [...] Ceea ce 
este definitoriu pentru dimensiunea interioară a individului se înrudeşte deci, 
în viziunea grecilor, cu acea forţă vitală misterioasă care animă şi pune in 
mişcare întreaga natură. Se poate constata că, în acest stadiu al dezvoltării sale, 
categoria persoanei nu se referă la individul izolat, de neînlocuit şi unic, şi nici 
la ceea ce-l distinge pe om de restul naturii, în specificitatea sa umană; ea are 
în vedere, dimpotrivă, căutarea unei coincidenţe, a unei contopiri a părţilor 
în totalitate. Până şi în acest curent diametral opus spiritului şi religiei cetăţii, 
găsim în fond acelaşi efort de integrare a omului într-o ordine care-l depăşeşte. 
Atunci cînd individul nu se înscrie nemijlocit în ordinea socială, sacralizată, 
atunci cînd el evadează din ea, el nu o face pentru a se afirma ca o valoare 
singulară, ci pentru a reveni la ordine pe o altă cale, identificându-se, pe cât 
este posibil, cu divinitatea.50

V. Forme de iraţionalitate

Există câteva forme principale de manifestare a iraţionalităţii pe linia relaţiei 
dintre suflet şi trup şi, în general, a conceptului de persoană pe care acelaşi Dodds 
le expune în caracterizările omului homeric: nebunia ritualică cu acele ieşiri din 
sine, formularea unei teodicee pentru reconcilierea vinii cu dreptatea universală, 
teama de a fi întinat şi explicarea comportamentului în termeni cognitivi. Pentru 
cele ce urmează suntem îndatoraţi descrierilor lui Dodds51.

Robertson Dodds preia de la Ruth Benedict sintagma „cultură a vinovăţiei” şi 
caracterizează astfel religia homerică, susţinînd că omul homeric pune mai mult 
preţ pe stima şi respectul public decât pe conştiinţa liniştită. Cînd migrează spre o 
„cultură a vinei” – sintagmă preluată tot de la autoarea mai sus menţionată – omul 
arhaic simte nevoia unei autorităţi transcendente ce oferă siguranţă. În acest sens, 
nebunia ritualică practicată în cultul lui Dionysos „îl elibera pe individ de acele 
impulsuri iraţionale contagioase ... oferindu-i o supapă rituală”. Dionysos era pentru 
orice categorie socială şi oferea temporar iluzia libertăţii şi starea de a nu mai fi tu 
însuţi. Se producea un ekstasis, de multe ori sondat cu posedare sau cu diminuarea 
personalităţii, a cărui funcţie psihologică „consta în satisfacerea şi descătuşarea 
impulsului de refuzare a responsabilităţii”.

Problema reconcilierii prosperării răului cu dreptatea divină a fost o frămîntare 
a perioadei arhaice la care s-au dat câteva soluţii: anume că cel rău trebuie să fie 
pedepsit prin urmaşii săi sau că în viaţa viitoare va trebui să dea satisfacţie pentru ce 
a înfăptuit, sau chiar amîndouă aceastea împreună. Credinţa în solidaritatea familiei, 

50 Ibidem.

51 Dodds, op.cit., pp. 96-98, 52-53, 176-177, 56, 36.
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prezentă în societăţile vechi, era obişnuită şi în Grecia arhaică, de aceea se accepta 
ideea unei „vini moştenitea” sau a unei „pedepse întîrziate”. Urmaşii dintr-o familie 
moşteneau datoriile morale ale părinţilor şi dreptatea universală se concepea că 
trebuie satisfăcută în cadrul familiei. Deplasarea accentului de pe mythos pe logos 
în perioada raţionalismului grec, în speţă e vorba aici de democraţiea atenienă, a 
condus la „apariţia unei adevărate concepţii a individului ca persoană” şi l-a eliberat 
de „legăturile de clan şi de familie”. Atunci cînd înseşi legile făcute de oameni îi fac 
responsabili de faptele lor, iar individul se distanţează de solidaritatea familiei şi îşi 
accentuează statutul juridic de persoană, legea vinii moştenite nu mai funcţionează.

De asemeni, se poate adăuga că doctrina reîncarnării, din perioada arhaică tîrzie, 
răspundea într-un mod mai „obiectiv” reconcilierii de care am amintit, decât vina 
moştenită sau pedeapsa postumă, întrucât considera că „nici un suflet omenesc 
nu era nevinovat”. Reîncarnarea era tot un determinism moral ce se referea la 
compensarea în diferite moduri pentru ce s-a comis în vieţile anterioare, iar suferinţa 
din lumea aceasta sau din cealaltă făceau parte din educaţia sufletului. Dreptatea, 
în sens arhaic, era îndeplinită prin acest proces şi la o proporţie cosmică. 

O generalizată frică de a nu se întina (μι,ασμα) şi, revesul, dorinţa de a se purifica 
ritualic (κα,qαρσις) de pângărire sunt angajate în existenţa omului homeric şi a celui 
arhaic. La cel arhaic profanarea era molipsitoare şi ereditară, aşa încât nu exista o 
certitudine că poate în mod întâmplător sau de la un ancestor ar putea fi contaminat. 
Iarăşi, agentul contaminator este exterior şi nu se poate opune rezistenţă. Interesant 
este sentimentul de vină care se va transforma, odată cu profilarea conceptului de 
conştiinţă şi cu accentuarea motivaţiei, în sentiment de păcat. Către secolul al V-lea 
î.Cr., κα,qαρσις capătă conotaţii morale, nu doar ritualice.

Lipsa conceptului de voinţă a impus varianta explicării unui comportament în 
limbaj cognitiv. Acest fapt este, ca şi conceptul neunificat despre persoană, legat 
de intervenţiile psihice din afara individului, pentru că „atunci cînd caracterul e 
cunoaştere, tot ce nu este cunoaştere nu face parte din caracter”.  În Homer găsim 
juxtapunerea următoare ... ουvκ εvθε,λω ... αvλλα. βου,λομαι (Od. 9.9652, 18.36453) 
ceea ce înseamnă că cineva nu este pregătit să facă un lucru, ci se decide pentru 
altul. (vΕ)θε,λω nu denotă intenţia decât doar dacă este ataşat un cuvânt precum 
ειδω,ς ori γιγνω,σκων „cunoscând”, prin aceasta introducându-se conceptul de 
percepţie intelectuală, care este de asemeni implicat în înţelesul lui γνω,μη sau 
εvκ προνοι,ας, „cu scopul, în mod deliberat”54.

52 αvλλἀυvτου/ βούλοντο μετἀvνδράσι Λωτοφάγοισι (9.96), Homer, The Odyssey with 
an English Translation by A.T. Murray, in two volumes, MA., Harvard University Press, 
Cambridge, William Heinemann, Ltd., London, 1919, http://www.perseus. tufts.edu/
hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0135%3Abook%3D9%3Aca rd%3D82

53 βούλεαι, ὄφρἀ;ν ἔχης βόσκειν ση.ν γαστέρ ̓α;ναλτον (18.364), Ibidem, http://www.
perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Hom.+Od.+18.364&fromdoc=Perseus%3Atext%
3A1999.01.0135

54 Albrecht Dihle, The Theory of Will in Classical Antiquity, Sather Classical Lectures 48, 
University of California Press, Berkeley, 1982, p. 21.
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VI. Concluzii

Studiul în care ne-am angajat a fost preocupat de atitudinile incipiente intenţionale 
şi voliţionale ale omului cu gândire homerică. Parcursul studiului a pornit de la două 
probleme estenţiale din care s-au dedus determinismul moral şi responsabilitatea 
omului homeric: înţelegerea relaţiei lui cu sursele de gândire şi definirea conceptului 
de persoană, cu legătura relaţională adiacentă dintre suflet şi trup. 

Contemplarea Naturii l-a condus pe omul homeric la reprezentări cosmogonice  
sau teogonice, iar introspecţia asupra sentimentului de libertate, conştientizarea în 
mai mică sau mai mare măsură a responsabilităţii morale, impulsul de a face ceva 
sau de a evita înfăptuirea a generat intuiri cu conotaţii morale. Conţinutul contextual 
al reprezentărilor şi intuiţiilor a fost trecerea de la religie către filosofie şi de la o 
gândire iraţională la una raţională. Omul homeric timpuriu gândeşte natura legată de 
societate, nu judecă lucrurile după principiul cauzalităţii, nu are profundă conştienţă 
de sine şi îi este predeominantă emoţia. Comportamentul iraţional se poate privi 
prin prisma intervenţiilor psihice, adică a interferenţei factorilor externi omului cu 
firea acestuia, care au drept consecinţă modificarea gândirii şi comportamentului. Ei 
pot fi forţelor supranaturale nedeterminate, daimonicul, zeii şi în mod fundamental 
moira, spaţiul mental ancestral al atitudinilor voliţionale. 

Am aderat la interpretarea lui Cornford conform căreia moira sau Moira ţine de 
reprezentările colective, noţiune propusă de şcoala de sociologie franceză, în care 
socialul domină individul. Moira poate fi caracterizată drept morală pentru că ţine 
de o anumită ordine primordială a lumii şi, în acest sens, este preferabil sensul ei 
spaţial decât cel temporal. Totuşi, acţionează ca o forţă oarbă, automată care lasă 
scopurilor secundare şi dorinţelor un spaţiu de manevră în interiorul sferelor lor 
legitime, dar trece la răzbunare asupra lor în momentul în care îşi depăşesc hotarele. 
Omul homeric este determinat de această ordine naturală, morală şi responsabilitatea 
lui se întinde doar cât îi permit limitele trasate de această ordine, pe care dacă o 
depăşeşte comite nedreptate.

Analiza conceptului de persoană pe linia relaţiei trup-suflet a remarcat faptul 
că omul homeric nu are un concept unificat de persoană, dar şi-l poate raţionaliza 
prin intermediul yuch,-ei, privit ca suflet colectiv, universal. Relaţia tradiţională a 
trupului cu sufletul avea să ia în secolul al V-lea î.Cr. o nouă dimensiune, înrâurită 
de o nouă mentalitate religioasă: sufletul începe să aibă o relaţie conflictuală cu 
trupul, cu care până atunci se simţea în acord, şi capătă o dimensiune raţională. 

Determinismul moral al omului homeric şi sfera responsabilităţii sale reies nu 
numai din dominaţia moirei, cu diferite forme ale sale, Destin, Soartă, Dreptate, 
sau dintr-o percepţie neunitară a persoanei, ci şi din formele sale de iraţionalitate: 
nebunia ritualică cu acele ieşiri din sine, nevoia unei autorităţi transcendente ce 
oferă siguranţă, regăsită în cultul lui Dionysos, acceptarea ideii vinii moştenite 
pentru care trebuia să se ofere satisfacţie în viaţa de aici, postum sau prin doctrina 
reîncarnării, frica de întinare împreună cu dorinţa de purificare, precum şi explicarea 
comportamentului în limbaj cognitiv. 
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