
Educaţia spartană 
Educaţia războinică era dirijată numai spre creşterea calităţilor fizice, 

ignorând cele intelectuale şi spirituale. Elitei spartane îi era interzis să se ocupe 
de altceva decât de viaţa militară, să folosească monede în afara bucăţelelor de 
fier moştenite de la strămoşi, să călătorească peste hotare, să-şi ridice case 
arătoase, să facă exces de vorbe – de unde a provenit şi termenul de “ laconic ” - 
sau să se îmbrace cu eleganţă. Viaţa publică şi privată a tuturor indivizilor era 
spionată şi supravegheată dezonorant, ca şi vizitele scurte ale străinilor.  

Oricare bărbat aparţinea statului de la naştere până la vârsta de 60 de ani. 
Fiecare băieţel nou născut trebuia prezentat consiliului bătrânilor. Dacă se 
prezenta bine constituit, era redat părinţilor, dar dacă vreun defect fizic l-ar fi 
făcut inapt pentru a deveni un bun soldat, era sortit morţii şi aruncat într-o 
prăpastie de la poalele muntelui Tayget.  

Când împlinea şapte ani, micul spartan era luat de lângă familie şi instalat 
la cazarmă, împreună cu alţi copii de aceeaşi vârstă. La acea vârstă fragedă, 
copilul începea un program de educaţie în comun, numit agoge . Încă de la 
început intra sub tutela unui educator, numit paidomene , secondat de monitori 
adolescenţi. Pe măsură ce creştea, copilul intra în clase cu reglementări din ce în 
ce mai severe. Era supus, în colectiv, la antrenamente fizice gradate, cu scopul 
de a accede fără piedici la exerciţiile brutale care urmau a-i fi impuse după 
împlinirea a 16 ani. Viaţa băiatului era astfel ordonată încât să i se imprime un 
comportament de supunere totală.  

Pentru cea mai mică greşeală, copilul era pedepsit sever, bătut sau privat 
de hrană. In acest fel era obligat să-şi caute singur ceva comestibil pentru 
subzistenţă. Pe această cale se aplica un principiu straniu de educaţie, menit să 
împingă pe copii spre furt, considerându-se că astfel le va creşte şiretenia şi 
cutezanţa.  

După împlinirea a treisprezece ani, micul spartan era încredinţat unui 
eiren , tânăr ceva mai mare ca el. Acela avea sarcina de a-l supraveghea strict şi 
de a-i dărui susţinerea morală şi fizică de care avea nevoie în inevitabilele 
momente de descurajare, inerente într-un regim de antrenament extrem de dur. 
Gimnastica şi mişcările colective pe stadion ocupau un loc important în 
formarea adolescenţilor ca viitori componenţi ai falangelor de luptă. La 18 ani 
intra în armată, devenind combatant la 19 ani. 

2. Educaţia ateniană 
Părinţii îşi trimiteau copiii la şcoala particulară ţinuta de un învăţător. 

Acesta le preda noţiuni de scris – citit, de aritmetica şi de muzică, timp de 5 sau 
7ani; nu mai mult pentru că după vârsta de 14 ani educaţia fizică lua aproape 
complet locul educaţiei intelectuale. La Atena, tatăl dispunea de educaţia 
copiilor până la vârsta de 18 ani, acest lucru constituind o îndatorire civică. 
Băieţii de 7 ani începeau şcoala, în timp ce fetele erau educate în familie. 
Educaţia se realiza în scoli particulare, elevii deprinzând scrisul şi cititul, noţiuni 
de aritmetică si muzică, pentru ca după vârsta de 14 ani educaţia fizică sa capete 
caracter preponderent în palestre, apoi în gimnaziile publice, la Academia sau 
Liceu. Deosebit de important pentru formaţia intelectuală şi morală a copiilor 



atenieni era studiul poemului Iliada si Odiseea ale lui Homer, al poemului 
didactic al lui Hesiod „Munci si zile” sau al celor lui Solon. Cei care dispuneau 
de mijloacele materiale îşi continuau studiile la școlile sofiștilor și ale retorilor, 
care aveau scopuri exclusiv practice: cel de a-i învăţa pe tineri arta elocinţei si 
tehnica convingerii publicului, ambele indispensabile carierei politice.  

Intre 18 si 20 de ani, tinerii făceau o şcoală militară, efebia, după 
terminarea căreia deveneau cetăţeni ai Atenei.  
 3. Comparaţie între atenieni şi spartani. Discursul ambasadorilor 
corintieni către spartani pentru a-i convinge să declare război Atenei. 
 „Nu  v-aţi gândit niciodată, o, lacedemoneni, ce gen de oameni sunt aceşti 
ateniei cu care va trebui să luptaţi şi cât sunt diferiţi de voi. Ei sunt revoluţionari, 
la fel de rapizi în conceperea cât şi în executarea oricărei plan nou, în timp ce 
voi sunteţi conservatori, atenţi să păstraţi ce aveţi, neiniţiind nimic nou şi 
neacţionând nici măcar atunci când acţiunea este necesară. Ei sunt îndrăzneţi 
dincolo de propriile lor puteri, ei îşi asumă riscuri pe care prudenţa le-ar 
condamna şi în mijlocul neşansei sunt plini de speranţă. Natura voastră, pe de 
altă parte, este de a acţiona slab, deşi sunteţi puternici; nici chiar atunci când 
planurile voastre cele mai prudente, voi tot nu aveţi încredere în ele şi când 
calamităţile se abat asupra voastră aveţi impresia că nu veţi reuşi niciodată să 
scăpaţi de ele. Ei sunt impetuoşi şi voi sunteţi lenţi, ei sunt întotdeauna dincolo 
de hotare şi voi sunteţi tot timpul acasă. Ei speră să câştige ceva plecând de 
acasă, dar voi vă temeţi că orice nouă întreprindere ar putea primejdui ceea ce 
aveţi deja. Când înving, îşi duc victoria până la capăt. Când sunt învinşi, nu se 
retrag prea mult. Îşi dedică propriile trupuri cetăţii, de parcă acestea nu le-ar 
aparţine. Adevăratul lor sine se află în mintea lor, care este cu adevărat a lor 
când sunt angajaţi în slujba cetăţii. Când nu duc până la capăt o intenţie pe care 
au plănuit-o, ei par să fi murit ca indivizi; când o întreprindere le reuşeşte, par să 
fi câştigat doar o parte din ceea ce urmează să vină. Totuşi, dacă au eşecuri, ei 
îşi fac imediat noi speranţe şi astfel umplu golul. Doar la ei a spera înseamnă a 
avea, deoarece ei nu pierd nici un moment când vor să ducă la îndeplinire o idee. 
Aceasta este o sarcină de o viaţă plină de pericole şi eforturi, pe care şi-o asumă 
întotdeauna. Nici unii nu se bucură mai puţin de lucrurile bune pe care le obţin 
pentru că întotdeauna doresc mai mult. A-şi face datoria este singura lor 
sărbătoare şi ei consideră liniştea inacţiunii la fel de dezagreabilă ca şi cea mai 
obositoare afacere. Dacă cineva ar spune despre ei că s-au născut să nu aibă pace 
şi nici să-i lase pe alţii în pace, el ar spune pur şi simplu adevărul”. (J. B. Barry, 
Russel Meigs, „Istoria Greciei”, p. 247 – 250). 
  


